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SPOTKANIE NOWOROCZNE 2012 

3 lutego 2012 roku, w sali gimnastycznej Liceum  
Ogólnokształcącego w Sierpcu, odbyło się tradycyjne  
Spotkanie Noworoczne. Po raz drugi jego organizatorami byli: 
starosta sierpecki – Jan Laskowski, burmistrz Sierpca – Marek 
Kośmider oraz wójtowie gmin. 

W spotkaniu, które prowadzili: Ewa Nowakowska –  
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz Marek 
Zdrojewski – Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego, uczestniczyli: Radni Miejscy wraz  
z szefami jednostek organizacyjnych miasta, Radni Powiatowi 
wraz z szefami powiatowych jednostek organizacyjnych,  
wójtowie sierpeckich gmin wraz z przewodniczącymi rad 
gminnych oraz dyrektorzy placówek oświatowo-
wychowawczych, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, 
instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych  
i społecznych, przedstawiciele mediów. 

Gośćmi specjalnymi byli: Piotr Zgorzelski, Mirosław Koź-
lakiewicz – posłowie na Sejm RP, Adam Struzik –  
Marszałek Województwa Mazowieckiego, ksiądz dziekan 
Andrzej Więckowski. 

Starosta i Burmistrz, w swoich wystąpieniach, odnieśli się 
do najważniejszych dokonań ubiegłego roku, podkreślili zna-
czenie współdziałania samorządów, podziękowali za pracę w 
tworzeniu wspólnego dobra oraz życzyli sukcesów  
i pomyślności w roku bieżącym. Kurtuazyjne wystąpienia 
wygłosili także goście. Noworoczny toast wzniosła Jadwiga 
Przedpełska – wójt gminy Mochowo. 

Oprawę artystyczną imprezy zapewnili: zespół wokalny 
„Duszki” prowadzony przez Dorotę Nawrocką z Liceum Ogól-
nokształcącego i sierpecki zespół „Anastas”. 

 Stanisław Majchrzak 

BURMISTRZ, MAREK KOŚMIDER,  
W SWOIM WYSTĄPIENIU POWIEDZIAŁ: 

Szanowni Państwo 

...Po raz drugi spotykamy się 
w gronie wszystkich samorządow-
ców powiatu sierpeckiego. I nie 
przypadkowo, gdyż wiele nas 
łączy. Przede wszystkim bliska 
nam Ziemia Sierpecka i jej bogata 
historia, z której możemy być 
dumni.  

W bieżącym roku obchodzić 
będziemy sześćset dziewięćdzie-
siątą rocznicę lokacji Sierpca, 
stolicy naszego regionu. Będzie to 

dobra okazja do integracji społeczności naszych samorządów. 
Ale łączy nas przede wszystkim współczesność, stawiająca 

przed nami często niełatwe problemy. Wiele z nich możemy  
i powinniśmy rozwiązywać wspólnie. Bo tak łatwiej i taniej. 

Przykładem działań, służących naszemu wspólnemu  
dobru, mogą być dwie duże, o wartości ponad 31 milionów, 
inwestycje, zrealizowane w ubiegłym roku przez samorząd 
miejski. 

Jedną z nich jest Regionalny Zakład Gospodarki  
Odpadami, który dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicz-
nym, pozwoli wdrożyć system segregacji odpadów, wpłynie na 
ochronę środowiska i poprawi jakość życia mieszkańców  
naszego regionu. 

Skala możliwości powstałych w Rachocinie instalacji prze-
kracza potrzeby naszego powiatu. Dlatego zawarliśmy poro-
zumienie z burmistrzami i wójtami sąsiadujących jednostek 
terytorialnych dla wspólnego użytkowania tego obiektu. Jego 
sygnatariuszami jest trzynaście samorządów.  

Potrzeby regionu w zakresie kultury spełniać będzie  
druga z ubiegłorocznych inwestycji – zmodernizowany  
i rozbudowany Dom Kultury.  

Nie ulega wątpliwości, że życie postawi przed nami kolejne 
wyzwania, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć... 

MINIONY ROK W OCENIE  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 

Gdy myślę o minionym roku, to w swej ocenie nie mogę 
oderwać zdarzeń z tego okresu od tego, co było wcześniej, 
ponieważ w poprzedniej kadencji samorządu byłem także 
przewodniczącym Rady Miasta. 

W 2011 roku kończyliśmy 
dwie poważne inwestycje, 
współfinansowane z funduszy 
unijnych, a inwestycje te zaczę-
ły się w poprzedniej kadencji. 
Na wysypisku śmieci w Racho-
cinie w grudniu ub. r. została 
uruchomiona instalacja do se-
gregacji odpadów komunalnych 
o wartości 16 mln zł. Zbliżała 
się do finału modernizacja 
Sierpeckiego Domu Kultury 
przekształconego w Centrum 

Kultury i Sztuki. Otwarcie tego obiektu nastąpi 27 kwietnia br. 
Te dwie inwestycje bardzo wiązały budżet Miasta i wszystkie 
trudne, ale konieczne decyzje finansowe Rada podjęła w duchu 
odpowiedzialności. Obecny rok 2012 będzie czasem, w którym 
dokona się prawdziwy rozruch obu obiektów.  

Przekonamy się, jakie poniesiemy koszty eksploatacyjne  
i jakie będą efekty ich funkcjonowania. Nie mam wątpliwości, 
że te dwie inwestycje infrastrukturalne są ogromnymi zdoby-
czami Miasta i dźwigają nas na wyższy poziom cywilizacyjny. 

Miniony rok był burzliwy także pod względem  
politycznym. Po wyborach w listopadzie 2010 r. 10-osobową 
koalicję w Radzie utworzyła Zgoda, SPS i radni z KWW NwS.  
1 czerwca 2011 r. zawiązała się nowa 8-osobowa większość 
złożona z radnych AC, SPS i radnego z KWW NwS.  
Należałem do inicjatorów dokonania takiej zmiany.  

Z perspektywy minionych miesięcy widzę, że zmiana  
była potrzebna i i jest korzystna dla Miasta. Widać to po  
efektach pracy Komisji Rady, które bardzo dynamicznie  
podeszły do rozwiązywania szeregu problemów dotyczących 
Miasta. Dla mnie jako przewodniczącego Rady ważna jest 
każda z Komisji, aktywność każdego z przewodniczących 
Komisji. Wszystko, co zrobili radni w Komisjach, znajdowało 
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potem swój finał na sesjach Rady w formie uchwał i stanowisk  
ukierunkowujących pracę Burmistrza. 

Pragnę podkreślić na podstawie mojego wieloletniego do-
świadczenia samorządowego, że dopiero od połowy roku 2011 
Rada Miasta zaczęła aspirować do roli partnera Burmistrza.  

W Radzie Miasta, tak jak 
w każdym ciele przed-
stawicielskim, jest obec-
na polityka. Był i jest w 
Radzie podział na koali-
cję i opozycję. Niemniej 
jednak wśród radnych 
dominuje  poczucie soli-
darności, jeżeli idzie  
o obronę interesu Miasta. 

Przypomnę zdarzenie, 
kiedy to koalicja PSL  

i Zgody w Powiecie zwróciła się do Rady Miasta z wnioskiem 
o pozwolenie na utworzenie nowego gimnazjum przy Liceum 
ogólnokształcącym.  Wówczas rządząca Miastem koalicja tej 
samej Zgody i SPS-u oraz pozostali radni sprzeciwili się temu 
wnioskowi, tzn. radni Zgody z Miasta sprzeciwili się radnym 
Zgody z Powiatu. 

Inny przykład. Wiosna 2011 r. ujawniła dramatyczny stan 
dróg gruntowych za ul. Kościuszki i za torami. Na poprawę 
tego stanu rzeczy nie było w budżecie środków. Apele radnych 
Zbigniewa Mroczkowskiego (SPS) i Jerzego Stachurskiego 
(AC) nie docierały do Burmistrza. Doszło do głosowania  

podczas sesji Rady w tej kwestii. Wówczas wszyscy jednogło-
śnie przegłosowali stanowisko, że Burmistrz ma wykonać 
określone roboty drogowe nawet za cenę zaciągnięcia kredytu. 
I prace  te zostały wykonane bez udziału kredytu. 

Podając te przykłady 
pragnę podkreślić, że 
wśród radnych zawsze 
zwycięża rozsądek i my-
ślenie o dobru Miasta. 

Nie mogę potraktować 
minionego roku jako za-
mkniętej całości choćby 
dlatego, że żywa jest 
wciąż sprawa relacji mię-
dzy SP Nr3, a Leonium, 

pozostaje otwarta kwestia małej i dużej obwodnicy, nie wiemy, 
jak będzie funkcjonować instalacja do segregacji śmieci,  
czy do zmodernizowanego SDK będą walić tłumy, trzeba wró-
cić do kwestii statusu ZGM, itd. Przegląd problemów, które 
stają przed nami, zawierają noty przewodniczących Komisji 
Rady.  

Ten 2012 rok będzie trudniejszy niż poprzedni, ale wierzę, 
że poradzimy sobie. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca 
 Marek Chrzanowski

KOMISJE RADY W 2011 ROKU 

KOMISJA REWIZYJNA 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu została  
wybrana zgodnie ze Statutem Miasta Sierpca. Komisja  
Rewizyjna pracuje w składzie: Barbara Gil – przewodnicząca 
oraz członkowie: Maria Krystyna Szklarska, Janusz Buczyński, 
Wojciech Bogdan Mielczarek, Krzysztof Rudowski.  

Rada Miejska w Sierpcu – na VI sesji w dniu 09.02.2011 
roku – zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 
– wraz z terminami wykonania. Plan pracy obejmował następu-
jące zadania: 

1. Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sierpcu. 

2. Na jakich zasadach wynajmuje i użytkuje część budynku 
Szkoły Nr 3 w Sierpcu – Gimnazjum „Leonium” w 
Sierpcu ( marzec 2011 r.) 

3. ZGM- rozpoczęcie kontroli do końca kwietnia 2011 r. 
4. Ocena realizacji budżetu Miasta Sierpca za 2010r.  

ze szczególnym uwzględnieniem wydatków UM  
w Sierpcu poza-przetargowych i nie związanych  
z administrowaniem (maj 2011 r).  Absolutorium dla 
Burmistrza Miasta (czerwiec 2011r.). 

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 
2011 roku (sierpień-wrzesień 2011r.). 

6. ZGM dalsza część kontroli - październik i listopad 2011 r. 
7. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 r. oraz  

opracowanie planu pracy na 2012 rok (grudzień 2011 r.). 

Stosownie do paragrafu 25. punkt 6. Statutu Miasta Sierpca 
Komisja Rewizyjna oczekuje, że sprawy pilne, nie wymienione 
w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej mogą być wpro-
wadzone do prac Komisji na polecenie Rady Miejskiej albo na 
polecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Komisja Rewizyjna z wielką 
troską o sprawy Miasta -  
pochyliła się nad statutową 
działalnością Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sierpcu. Następnie badała 
„Na jakich zasadach wynaj-
muje i użytkuje część budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Sierpcu – Gimnazjum Leo-
nium w Sierpcu, Rozpoczęta 
została kontrola w ZGM w 
Sierpcu. Wskutek niejasnej 
sytuacji co do korzystania  

z kserokopii dokumentów poza budynkiem ZGM – kontrola 
nie została zakończona w 2011 roku. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu dostosuje 
swoją pracę do oceny prawnej w tej sprawie i zakończy kontro-
lę w I kwartale 2012 roku. 

Komisja Rewizyjna bardzo wnikliwie sprawdzała realizację 
budżetu Miasta Sierpca za 2010 rok. Oceniała realizację budże-

JERZY STACHURSKI 

ZBIGNIEW MROCZKOWSKI 
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tu i wypowiadała się w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta. 

Najwięcej czasu w 2011 roku  Komisja Rewizyjna poświę-
ciła na kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, której 
tematem było „Na jakich zasadach wynajmuje i użytkuje część 
budynku Szkoły Nr 3 w Sierpcu  Gimnazjum Leonium w 
Sierpcu”. 

 
 

W styczniu 2012 roku Komisja Rewizyjna  pracowała jesz-
cze nad projektem planu pracy Komisji, który powstał w grud-
niu 2011 roku, i przedstawiony został Radzie Miejskiej w 
Sierpcu do zatwierdzenia na sesji Rady Miejskiej 30 stycznia 
2012 roku.  Komisja Rewizyjna (do 29.01.2012 r.) obradowała 
18 razy i przeprowadziła 3 kontrole. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
 Barbara Gil 

9 stycznia 2012 r. 

KOMISJA GOSPODARCZA RADY  

MIASTA SIERPCA w 2011 ROKU 

Komisja Gospodarcza 
wybrana została w skła-
dzie: Wojciech Jaworow-
ski - przewodniczący 
Komisji oraz członkowie: 
Wiesław Rypiński, Janusz 
Buczyński oraz  Krzysztof 
Rudowski. W tym skła-
dzie Komisja pracowała 
przez pierwsze półrocze 
2011 roku. 

Po zmianach koalicyj-
nych, które nastąpiły  
1 czerwca 2011r., jej 
skład się zmienił na na-

stępujący: Wojciech  Mielczarek - przewodniczący Komisji 
oraz członkowie: Janusz Buczyński, Krzysztof Rudowski, 
Wojciech Jaworowski, Jerzy Stachurski, Zdzisław Dumowski, 
Adam Malinowski, Maria Szklarska, Dariusz Malanowski, 
Sławomir Łojek. 

W styczniu 2011r. zatwierdzono plan pracy Komisji na 
pierwsze półrocze. Omówiono aktualną sytuację w handlu  

i usługach, w tym na targowiskach. W lutym zgodnie z planem 
oceniono pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorząd 
sierpecki, omówiono temat Jeziórek, a konkretnie docelowego 
ich zagospodarowania oraz omówiono sytuację mieszkaniową 
w mieście w kontekście lokali komunalnych, TBS i socjalnych. 

Ponadto w pierwszym półroczu 2011 r. opiniowano  
materiały na sesje Rady Miasta, zajmowano się problematyką 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, opiniowano 
podział środków finansowych dla Zarządów Osiedli,  
a także opiniowano sprawy bieżące dotyczące bezpośrednio 
mieszkańców naszego miasta. 

Po zmianach koalicyjnych i rozszerzeniu składu Komisji 
Gospodarczej do 10 radnych oraz po przejęciu kierowania 
Komisją przez Wojciecha Mielczarka nastąpiło zdynamizowa-
nie prac Komisji. Podejmowano tematykę dotyczącą  
strategicznych problemów Miasta, a podjęte ustalenia  finali-
zowano między innymi w formie Stanowiska Rady Miasta. 

W ten sposób dodatkowo za wygospodarowane środki bu-
dżetowe w 2011 roku utwardzono kilka ulic na osiedlu domów 
jednorodzinnych Mieszka I oraz za ulicą Kościuszki, wykona-
no chodnik i nawierzchnię asfaltową w ulicy Mickiewicza oraz 
wykonano kompleksowy remont ul. Tysiąclecia. 

KOMISJA REWIZYJNA   
w pełnym składzie:  
Barbara Gil,  
Maria Szklarska, 
Krzysztof Rudkowski,  
Janusz Buczyński,  
Wojciech Mielczarek 

WOJCIECH MIELCZAREK 
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Aktywność Komisji Gospodarczej w drugim półroczu  
2011 r. spotkała się z dobrym odbiorem ze strony mieszkańców 
Sierpca. Nasiliło się zjawisko,  gdzie mieszkańcy z problemami 
zwracają się często bezpośrednio do Komisji, pomijając szcze-
bel administracyjny. Takich spraw było wiele.  

W celu ich załatwienia Komisja spotkała się z mieszkań-
cami ul. Płockiej 14a-14d w sprawie uciążliwości dojazdowych 
oraz z handlowcami przy ul. Zielonej w związku z trudnościa-
mi dojazdowymi do placówek handlowych i brakiem miejsc 
parkingowych w tym rejonie. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 
pismo mieszkańców ulicy Malinowej w sprawie budowy drogi 
z ich wkładem własnym. Rozpatrzono prośbę mieszkańców 
bloku przy ul. Armii Krajowej 2 w sprawie dofinansowania  
z budżetu miasta remontu w celu wykonania go jako komplek-
sowego i całościowego. Finał tej ważnej decyzji będzie w roku 
2012.  

Zaopiniowano pismo przedsiębiorców firm przy ulicy  
Instalatorów w sprawie wykonania oświetlenia i budowy  
wodociągu w tej ulicy. W roku bieżącym zadania te zostaną 
wykonane w całości. Na prośbę mieszkańców uliczki przy 
stadionie zamontowano w trybie natychmiastowym oświetlenie 
i utwardzono dojazd do posesji mieszkańców. Zaopiniowano 
pozytywnie wiele spraw dotyczących mieszkańców mniejszej 
wagi. 

W czerwcu 2011 roku Komisja Gospodarcza odbyła  
wyjazdowe posiedzenie na składowisku odpadów komunal-
nych w Rachocinie i dokonała oceny inwestycji łącznie  
z sortownią odpadów komunalnych i niecką do składowania 
azbestu. Z uwagi na trudne wyzwania przed samorządami  
w tym obszarze Komisja Gospodarcza wyjątkowo uważnie się 
temu przygląda. 

Co więcej zaplanowaliśmy i zrobiliśmy w drugim  
półroczu 2011 roku jako Komisja Gospodarcza? 

1. Stanowiskiem w sprawie dodatkowych inwestycji 
daliśmy sygnał Burmistrzowi jako organowi 
wykonawczemu, iż jako radni koalicyjni jesteśmy 

zdeterminowani i będziemy za pośrednictwem ciał 
statutowych kształtować zdrowe dla miasta decyzje. 

2. Wypracowaliśmy nowe spojrzenie na kwestię budowy 
dużej obwodnicy Miasta Sierpca i nadaliśmy sprawie 
nowy bieg. Finałem naszych działań było wystosowane 
pismo do Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej  w imieniu trzech samorządów.  
To z inicjatywy obecnej koalicji i ich przedstawicieli w 
Komisji Gospodarczej w tę ważną sprawę włączył się 
również samorząd Powiatu Sierpeckiego i samorząd 
Gminy Sierpc. 

3. We wrześniu jako Komisja Gospodarcza dokonaliśmy 
analizy wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 
2011 roku. 

4. Dzięki naszej uporczywości doprowadzono do 
uporządkowania  terenów przy ul. Paderewskiego, a tym 
samym otwarcie możliwości sprzedania tych terenów 
potencjalnym inwestorom pod zabudowę mieszkaniową. 

5. Jako Komisja Gospodarcza wskazaliśmy obszary 
gospodarcze, które w naszej ocenie powinny być 
zreformowane, tak aby zarówno samorząd jak  
i pracownicy tych jednostek odnieśli z tego wymierne 
korzyści. 

W sprawach o wiązanej tematyce i odpowiedzialności od-
byliśmy wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej  
i Społecznej gdzie tematem wiodącym było budownictwo 
mieszkaniowe. 

Mogę jako przewodniczący Komisji Gospodarczej z pod-
niesioną głową stwierdzić, iż Komisja Gospodarcza Rady Mia-
sta w roku 2011 pracowała bardzo intensywnie, a zwłaszcza w 
drugiej połowie 2011 roku po jej rozszerzeniu i przejęciu od-
powiedzialności przez obecną koalicję w Radzie. 

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
 Wojciech Mielczarek

KOMISJA SPOŁECZNA 

Komisja Społeczna zosta-
ła zatwierdzona uchwałą RM 
Nr 8/II/2010 z dnia 
13.12.2010 r. W okresie 
13.12.2010r. - 30.06.2011r. 
Komisji przewodniczył  
Dariusz Malanowski. Na sesji 
RM w dniu 01.06.2011 r. na 
mocy uchwały Nr 78/X/2011 
skład Komisji został rozsze-
rzony o 2 radnych, a jej  
nowym przewodniczącym 
został Zdzisław Dumowski. 

 Od tego dnia Komisja Społeczna liczy 11 radnych. Tworzą ją: 

• Janusz Buczyński,  
• Zdzisław Dumowski,  
• Wojciech Jaworowski,  
• Sławomir Łojek,  

• Dariusz Malanowski,  
• Adam Malinowski,  
• Wojciech Mielczarek,  
• Krzysztof Rudowski,  
• Wiesław Rypiński,  
• Jerzy Stachurski,  
• Maria Szklarska. 

Do Komisji nie należą jedynie trzej przewodniczący Rady 
Miasta oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z uwagi na 
ograniczenia statutowe. 

Obszar zadań samorządu miejskiego, którym zajmuje się 
Komisja Społeczna, obejmuje oświatę, kulturę i sport, opiekę 
społeczną, problematykę mieszkań komunalnych, pracę  
Zarządów Osiedli. 

Komisja Społeczna w 2011 r.: 

1. Opiniowała projekty uchwał przedkładanych RM do 
uchwalenia, które dotyczyły tematyki objętej zakresem 
kompetencji Komisji. 

ZDZISŁAW DUMOWSKI 
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2. Zbadała sytuację w Gimnazjum Miejskim w kontekście 
wniosku Rady Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie 
nowego publicznego gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym. Komisja odniosła się do tej 
propozycji negatywnie. Niż demograficzny widoczny w 
Gimnazjum spowodował, że liczba uczniów w ciągu  
10 lat zmniejszyła się o połowę. W Gimnazjum pojawiły 
się puste sale lekcyjne i wystąpiło zjawisko nadmiaru 
kadry nauczycielskiej w stosunku do aktualnych potrzeb 
szkoły. Wyrażenie zgody na utworzenie nowego 
gimnazjum (wobec 2 prywatnych już istniejących) 
oceniono jako działanie godzące w interes Gimnazjum 
Miejskiego. Stanowisko Komisji znalazło poparcie 
radnych podczas głosowania na sesji Rady Miasta. 

3. Zbadała w formie wizji lokalnych funkcjonowanie 
miejskich jednostek organizacyjnych: MOPS-u, MOSiR-
u, MBP i PDDMS. 

4. Zainicjowała przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-
integracyjnym dla mieszkańców M. Sierpcu na bazie 
obchodów 690-lecia lokacji Miasta Sierpca. Został 
powołany Komitet organizacyjny obchodów z 
burmistrzem na czele złożony z grupy radnych  
i kierowników placówek kultury. Komitet nawiązał 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które 
chciały się w łączyć w realizację obchodów.  

5. Zainicjowała wprowadzenie od 2012 r. nowych zasad 
finansowania działalności Zarządów Osiedli, które maja 
otrzymywać kwotę bazową w wysokości 5000 zł bez 
względu na liczebność osiedla oraz dodatkowo kwotę  
w wysokości 0,5 zł na każdego mieszkańca osiedla. 
Dzięki temu w 2012 r. budżety niektórych Zarządów 
Osiedli wzrosną nawet do 7500 zł. 

6. Zainicjowała wprowadzenie zmian do Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego M. Sierpca 
umożliwiających budowę nowego stadionu sportowego 

wraz z zapleczem przy ul. Targowej na działkach 
miejskich (b. targowica + działki przyległe od strony 
zachodniej) jak też określiła zakres prac 
modernizacyjnych niezbędnych do wykonania na 
stadionie miejskim przy SDK. Stadion ten jest potrzebny 
zarówno szkołom jak i MKS „Kasztelan”. Remont 
stadionu obejmie renowację płyty boiska łącznie  
z przykryciem jej sztuczną trawą oraz przebudowę trybun 
w ten sposób, aby pod nimi znalazły się szatnie i zaplecze 
sanitarne. 

7. Badała możliwość powierzenia miejskiej spółce TBS 
zadanie administrowania miejskimi zasobami 
mieszkaniowymi. Miasto nie buduje mieszkań 
komunalnych. Z uwagi na wygaszenie przez rząd 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie buduje już 
mieszkań na wynajem. Miasto począwszy od roku 1990 
nie buduje mieszkań komunalnych. Na mieszkania  
o charakterze socjalnym wykorzystuje się pozyskiwane 
przez samorząd przy różnych okazjach powierzchnie 
mieszkalne lub adaptując do tych celów posiadane 
miejskie obiekty. Od 1992 r. administrowaniem 
mieszkaniami komunalnymi zajmuje się ZGM, jednostka 
organizacyjna miasta bez osobowości prawnej.   
W ostatnich 4 latach liczba budynków zarządzanych 
przez ZGM zmniejszyła się  z 29 do 26,  co przekłada się 
na zmniejszenie liczby lokali z 157 do 141. TBS  
w analogicznym okresie zwiększył stan posiadania z 4 do 
5 budynków, co w przełożeniu na lokale oznacza wzrost 
ze 112 do 165. Wobec pełnienia przez ZGM i TBS w 
odniesieniu do miejskich zasobów mieszkaniowych tej 
samej funkcji administracyjnej narzuca się racjonalna 
koncepcja powierzenia administracji tymi budynkami  
i lokalami wybranej jednostce. Zasadne jest, aby tą 
jednostką był TBS z uwagi na swą formułę prawną. 
Dotacja z budżetu Miasta do mieszkań komunalnych 
byłaby utrzymana. 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Społecznej 7 lutego 2012 r. w Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej 

i Niepublicznym Gimnazjum prowadzonym przez Danutę Żuławik.
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8. Analizowała następstwa umowy Miasta i Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 
dofinansowanie modernizacji SDK ze środków 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. SDK nosi teraz oficjalną nazwę Centrum 
Kultury i Sztuki. Na dyrektorze SDK spoczywa 
obowiązek osiągnięcia kilku założonych wskaźników 
rezultatu,  
z których najłatwiejszy to utworzenie 8 nowych etatów. 
SDK ma się wykazać nowymi formami działalności  
i roku 2012 odnotować udział 15000 uczestników na 
swoich imprezach. Przez 5 lat działalność SDK będzie 
monitorowana szczególnie pod kątem dochodowym,  
tzn. działalność SDK nie może przynosić zysku.  

9. Zainicjowała uregulowanie zasad redagowania  
i wydawania biuletynu Rady i Burmistrza „Nasz Sierpc”. 
Regulacja została przyjęta przez Radę Miasta w formie 
uchwały. Celem wprowadzenia zasad było zwiększenie 
obecności  radnych na łamach biuletynu oraz wpływu 
Rady na kształt biuletynu. Powołano zespół redakcyjny. 
Radę w zespole reprezentują Kazimierz Czermiński  
i Zdzisław Dumowski, a Burmistrza – Zbigniew 
Leszczyński i Stanisław Majchrzak. 

10. Zaangażowała się w rozwiązanie problemu finansowania 
MKS „Kasztelan” w 2012 r. „Kasztelan” w mijającym  
4-leciu osiągnął niewątpliwy sukces, wracając do IV ligi 

w piłce nożnej i wchodząc do II ligi w piłce ręcznej. 
Sukces w piłce nożnej jest wynikiem kosztownego 
importu aż 9 zawodników z Płocka. Ceną za to jest  
80 tys. dług Klubu i zapowiedziane wycofanie się w  
2012 r. browaru jako głównego sponsora. Zarząd 
„Kasztelana” w tej nowej sytuacji postawił przed 
samorządem oczekiwania finansowe, którym Miasto nie 
może sprostać. Komisja sformułowała stanowisko ws. 
dotacji dla MKS „Kasztelan” w roku 2012. Komisja 
uznała, że utrzymanie się drużyn Klubu w 
dotychczasowych tabelach rozgrywek w piłce nożnej  
i piłce ręcznej służy prestiżowi Miasta, ale dotacja 
miejska dla MKS „Kasztelan” w 2012 r. może 
maksymalnie sięgnąć 200000 zł. Sformułowano 
krytyczną ocenę postawy Zarządu Klubu, który 
zrezygnował z działań marketingowych typu Bal 
Sportowca zawsze przynoszącego znaczne dochody. 
Powtórzono sugestię, że w Zarządzie Klubu brak 
zamożnych przedsiębiorców. Wyrażono oczekiwanie, że 
przewidziane na marzec 2012 r. Walne Zgromadzenie 
Członków Klubu właściwie oceni sytuację Klubu  
i podejmie decyzje służące dobrze sierpeckiej piłce. 
 

 Przewodniczący Komisji Społecznej 
 Zdzisław Dumowski

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 

Uchwałą nr 7/1 l/2010r. w 
dniu 13.12.2010r. został okre-
ślony skład osobowy Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Sierpca. W skład Komisji 
Bezpieczeństwa weszli radni: 

1. Rypiński Wiesław Grzegorz - przewodniczący Komisji 

2. Rudowski Krzysztof - zastępca przewodniczącego 

3. Dumowski Zdzisław - członek 

4. Łojek Sławomir Dariusz - członek 

5. Jaworowski Sławomir Wojciech - członek 

6. Malanowski Dariusz - członek 

7. Malinowski Adam - członek 

8. Stachurski Jerzy Zbigniew - członek. 

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy na I i II półrocze 
Komisja odbyła 8 posiedzeń o różnorodnej tematyce dotyczą-
cej problemów mieszkańców Sierpca i tak: 

• Na pierwszym posiedzeniu zatwierdzono plan pracy na  
I półrocze 2011 r., zajęto się także kompleksowym 
utrzymaniem dróg w mieście podczas zimy, osoby 
odpowiedzialne za odśnieżanie i bezpieczeństwo w okresie 
zimy, tj. posypywanie chodników, usytuowanie skrzyń do 
piasku oraz ich uzupełnienie. 

• Na kolejnym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa odbyła 
wizję lokalną dotyczącą ulic i parkingów miejskich  
i wniosła o uzupełnienie znaków drogowych w 
następujących miejscach: 

− parking na wprost Urzędu Miasta 
− oznakowanie sygnalizatora (strzałka zielona przy 

poczcie) 
− ul. Paderewskiego 
− ul. Tysiąclecia 
− parking na Jana Pawła II przed PROFIL-MED. 

Komisja skierowała wnioski do Pana Burmistrza: 

1. wyznaczyć strefę zakazu parkowania - znak B-36 ze 
strzałkami po 10 m w każdą stronę od wyjazdu z 
parkingu. 

2. naprzeciwko bloku Paderewskiego Nr 6 wyznaczyć na 
terenie miejskim parking dla podjazdów w takiej samej 
konfiguracji jak parkingi przed blokami nr 8 i 10. 

WIESŁAW RYPIŃSKI 
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Na trzecim posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa odbyła 
wizję lokalną dotyczącą zalewania prywatnych posesji na osie-
dlach za torami i na X-ach.  

Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza o odwodnienie 
terenów, tj. wykonanie odwodnienia za pomocą wykopania 
rowów odwadniających oraz nawiezienie pospółki gruboziarni-
stej, co zostało wykonane w późniejszym terminie. 

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa poświęcone 
było informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie miasta Sierpca w roku 2010. Spotkanie odbyło się 
w sali Urzędu Miasta w obecności przedstawiciela Powiatowej 
Komendy Policji z Sierpca i Komendanta Straży Miejskiej, 
którzy złożyli obszerne sprawozdanie (znajdujące się w doku-
mentacji w Biurze Rady). 

Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza o ustawienie 
znaku „zakaz zatrzymywania się” przy ulicy Płockiej na wyso-
kości POLO ( wniosek został zrealizowany w późniejszym 
terminie). 

Drugi wniosek dotyczył ustawienia świateł przy przejściu 
dla pieszych na ulicy Płockiej. (Szkoła Podstawowa nr 2 zrea-
lizowano w późniejszym terminie). W sprawach różnych  
Komisja dyskutowała na temat sprawności i efektach monito-
ringu w mieście (5 kamer). 

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 13.06.2011 r. Komisja 
zajęła się problemem zieleni w mieście - stanem utrzymania, 
pielęgnacji, nasadzeniem drzew i krzewów (dotyczy tak par-
ków jak ulic i chodników). Naczelnik Wydziału Spraw Komu-
nalnych Pani Renata Górzyńska zapoznała radnych i zaproszo-
nych gości z przedmiotową kwestią. 

Szóste posiedzenie Komisji poświęcone było spotkaniu z 
projektantem Panem Piotrem Rzeszotarskim - architektem 
zieleni z Muzeum Wsi Mazowieckiej. Dotyczyło inwentaryza-
cji parków miejskich przy Sądzie (strona wschodnia i zachod-
nia). Ponadto Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza  
o zwiększenie w budżecie na 2012 r. kwoty na Akcję LATO  
i Akcję ZIMA z 25000 zł do 30000 zł. 

Siódme posiedzenie dotyczyło spotkania z dzielnicowymi, 
na którym Pan Ryszard Witkowski - podinspektor z Wydziału 
Prewencji  KPP  przedstawił kolejno nowych dzielnicowych. 
Następnie każdy z dzielnicowych poinformował, jakie ulice 
wchodzą w rejon jego działania. Jednocześnie Pan Ryszard 
Witkowski poinformował członków Komisji o stanie bezpie-
czeństwa w mieście i gminie Sierpc w ostatnich 9 miesiącach.  

Komisja wnioskowała do Pana Burmistrza o : 

1. zamontowanie świateł pulsacyjnych na ulicy Kościuszki 
- wysepka na wysokości ulic Powstańców, Wojska 
Polskiego. 

2. Zlikwidowanie murku i pobudowanie zatoczki 
parkingowej przy ulicy Wiosny Ludów na długości od 
garaży przy Sądzie do przejścia dla pieszych. 

Ósme posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa dotyczyło pro-
blemu parkowania pojazdów w mieście oraz problemu bezpań-
skich psów. Wniosek Komisji: przeprowadzić rachunek eko-
nomiczny i rozważyć temat zakupienia i zamontowania par-
kometrów w mieście przy jednoczesnym założeniu, że środki 
finansowe z tego tytułu będą przeznaczone na rozbudowę ko-
lejnych parkingów. Natomiast zarząd nad parkometrami będzie 
sprawować Miasto. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
 inż. Wiesław Rypiński

PO SESJACH RADY MIEJSKIEJ 

W okresie od grudnia do marca odbyły się dwie Sesje Rady 
Miejskiej. Radni przyjęli uchwały w sprawach: 

− przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w 
ramach odszkodowania 

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

− uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sierpca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012” 

− określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych 

− ustalenia kwot dotacji na rok 2012 
− zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2011 
− ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2011 
− protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Sierpca 

− określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych 
Rady Miejskiej Sierpca i przewodniczących zarządów 
osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

− zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca 
n a lata 2011-2021 

− stwierdzenia samorozwiązania klubu Radnych ,,ZGODA 
w Samorządzie'' Rady Miejskiej Sierpca 

− zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Sierpca na 2012 rok 

− przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla miasta Sierpca na 2012 rok 

− udzielenia pomocy finansowej 
− wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 

2012-2021 
− uchwalenia budżetu miasta Sierpca na rok 2012 
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,  

w trybie bezprzetargowym, na okres 30 lat 
− ustanowienia odrębnej własności lokali 
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BUDŻEY MIASTA AD 2012 

W przeddzień upływu ustawowego  terminu (30.01.2012) 
RM przyjęła budżet Miasta Sierpca na rok 2012. Procedowanie 
nad budżetem było nietypowe dla dotychczasowej praktyki 
radnych. Wojciech Mielczarek – przewodniczący Komisji 
Gospodarczej – doprowadził do spotkań radnych ze wszystki-
mi dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta. Spotkania 
te udowodniły, że z marszu nie można znaleźć oszczędności  
w budżetach jednostek organizacyjnych Miasta.  

Funkcjonowanie jednostek jest coraz  bardziej zdomino-
wane przez regulacje rządowe, które narzucają samorządom 
trudne zadania bez finansowego wsparcia ze strony państwa. 
Co charakteryzuje budżet Miasta Sierpca 2012? 

DOCHODY:  42 323 723,50 zł. 
 w tym dochody ze sprzedaży majątku  650 000 zł.  

WYDATKI:  44 578 319,96 zł. 

DEFICYT:  2 254 596,46 zł.  
 pokryty pożyczką  2 000 000 zł. 
 wolnymi środkami w obrocie  254 596,46 zł. 
 nadwyżka budżetowa + wolne środki  1 998 381 zł. 

DŁUG WYNOSI:  12 180 808 zł. (28,78%)  

SPŁATY RAT: w 2012 wyniosą  1 743 784,54 zł. 

OBSŁUGA DŁUGU:  550 000 zł. 

Dla kogo ten budżet? 

Obsługuje on zgodnie z ustawami jednostki miejskie, czy-
li korzystają z niego zatrudnieni związani z samorządem oraz 
wszyscy ci, którzy korzystają w wyraźny sposób z usług tych 
jednostek. Na to idzie 90% budżetu. 

Służy rozwojowi miasta poprzez  wydatki majątkowe, czyli 
jest w tym zakresie „budżetem dla wszystkich”. Na to idzie 
10% budżetu, czyli 4.406.110 (w tym 2000000 pożyczki).  
W 2012 r. zostaną w ramach tych 10% zrealizowane  
następujące  zadania: Zostanie zbudowana sieć kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy  
Kościuszki – V etap, a także kanalizacja deszczowa na  
pl. Chopina oraz w ul. Żeromskiego i Benedyktyńskiej.  
Będą prowadzone roboty drogowe na ul. Staszica, Krasickiego, 
Sempołowskiej, Broniewskiego, Słonecznej. Powstaną parkin-
gi przy ul. Grota-Roweckiego i przy ul. Sucharskiego. W sta-
rym budynku SP2 wymieniona zostanie stolarka okienna  
i drzwiowa. W SP3 nastąpi remont podłóg w kilku klasach.  
W MP1 jest konieczna dobudowa klatki ze względów  
bezpieczeństwa. Zostanie zakończona modernizacja SDK. 
Zleci się wykonanie projektu zamiennego sposobu użytkowa-
nia budynku przy Armii Krajowej 1 na cele mieszkalne.  
Wykonany zostanie raport oddziaływania na środowisko dla  
przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej – tzw. mała  
obwodnica oraz nastąpi przygotowanie inwentaryzacji w rejo-
nie Mickiewicza, Borkowskiej i Kościuszki. Zostanie zakupio-
ny nowy samochód dla potrzeb Straży Miejskiej. 

Inwestycyjna część budżetu nie zadawala radnych.  
Trwają prace nad rozszerzeniem listy zadań do realizacji  
w 2012 r.  

Zdzisław Dumowski

Z WIZYTĄ U PRZYJACIÓŁ Z SIOSTRZANEGO MIASTA W MACEDONI 

Radny, Janusz Buczyński, wraz z synem, Marcinem,  
wybrali się w prywatną podróż do Republiki Macedonii. Pobyt 
trwał 10 dni w okresie ferii zimowych. W tym czasie sierpcza-
nie zwiedzili stolicę państwa, Skopje, słynny ze względów 
sakralnych Ohrid, Krushevo, a także wybrali się do Salonik 
(greckie: Thesaloniki) w Grecji. Nie mogło zabraknąć wizyty 
w siostrzanym mieście KAVADARCI. 

Nasi mieszkańcy zostali zaproszeni przez burmistrza mia-
sta, pana Aleksandra Panova, na spotkanie z władzami miasta, 
a następnie na uroczysty obiad. Gospodarz miasta przekazał 

serdeczne pozdrowienia dla panów burmistrzów Sierpca, rad-
nych oraz wszystkich mieszkańców naszego grodu. Jednocze-
śnie zaprosił do odwiedzania jego miasta.  

Pan Buczyński otrzymał na pamiątkę „Słownik dialektu 
kawadareckiego języka macedońskiego” autorstwa pana  
Aleksandra Panova, burmistrza Kavadarci. Sierpczanie byli 
bardzo serdecznie przyjmowani przez miejscową ludność. 
Próby porozumiewania się w języku macedońskim przyjmo-
wano z entuzjazmem. Skosztowali wiele specjałów lokalnej 
kuchni oraz napojów. 

POWIEWA FLAGA NAD KAVADARCI 

KARADARCI – JANUSZ BUCZYŃSKI I ALAKSANDAR PANOV - burmistrz. 
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Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy  

serdecznie witam.  

Chciałbym się na ła-
mach „Naszego Sierpca” 
przedstawić. Nazywam się 
Krzysztof Rudowski  
i jestem z Państwa woli 
radnym. Pełnię tę funkcję 
pierwszy raz, stąd cały 
czas się jej uczę. Jakiś czas 
temu na sesji Rady  

Miejskiej została poruszona sprawa redagowania biuletynu 
Rady i Burmistrza "Nasz Sierpc", który ma zadanie informo-
wać mieszkańców o tym co samorząd robi. Z przebiegu sesji 
zrozumiałem, że zaangażowanie Radnych w tworzenie biulety-
nu do tej pory było niewystarczające. Próbuje więc to popra-
wić. Czy to jest potrzebne? Wydaje się, że tak, bo drugim  
medium informującym o pracach samorządu jest Telewizja 
Sierpc, która na podstawie umowy przekazuję siecią kablową 
retransmisje sesji Rady Miejskiej. Tylko że Telewizja Sierpc 
obejmuje swoim zasięgiem w zasadzie samo centrum naszego 
miasta. Nie dociera w dalsze jego rejony tj. za tory, czy za 
rzekę, gdzie mieszka spora część mieszkańców Sierpca. 

Marszałek Piłsudski podobno twierdził, że Polska to  
obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic. Jestem daleki od 
parafrazowania tego powiedzenia do realiów naszego miasta, 
ale faktem jest, że mieszkam właśnie na „kresach Sierpca”. 
Zostałem wybrany radnym przede wszystkim również przez 
mieszkańców „kresów Sierpca”. A na kresach... jak to na  
kresach: wielu kresowian nie ma dostępu do różnych drobnych 
ułatwień życia, które mieszkańcy centrum uważają niemal za 
naturalne. A my, mieszkańcy kresów możemy sobie tylko 
pomarzyć:  o bliskości do urzędów, o chodnikach, o braku 
błota i kałuż, no i oczywiście, o dostępie do lokalnej telewizji 
za pośrednictwem kabla. Chciałbym więc tu przedstawić, prze-
de wszystkim mieszkańcom „kresów Sierpca”, nasz  
dorobek, czyli to co Rada Miejska zatwierdziła do realizacji  
i co udało nam się dokonać w ubiegłym roku na kresach  
północnych czyli „Za Rzeką”. Mam nadzieję, że będzie to mój 
mały wkład w redagowanie biuletynu, a jednocześnie  

przyczyni się do świadomości „kresowian”, że nie są tymi 
niekochanymi dziećmi samorządu. 

W zeszłym roku wykonano: 

1. Pierwszy etap przebudowy ulicy Długosza tj. chodnik za 
kwotę 63 029,51złotych 

2. Budowę chodnika wzdłuż ulicy Kilińskiego, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr. 560- od skrzyżowania z ulicą 
Bema do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, o długości  
370 mb. za kwotę 153 000 złotych. 

3. Remont chodnika przy ulicy Reymonta za sumę  
18 804,57 złotych 

4. Ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczniem na podsypce 
żwirowej przy ulicy Armii Ludowej I i II etap  za kwotę 
110 769,71 złotych 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
położonych na północ od ulicy Kościuszki III i IV-etap   
za sumę 1 598 526,08 złotych (kwoty brutto). 

Ad.1 
ulica Długosza to uliczka na Osiedlu Jagiełły, przed remontem 
chodziło się tam po błocie - chodnik jest tam bardzo potrzebny 
Ad.2 
ulica Kilińskiego to nie jest ulica, za którą jesteśmy odpowie-
dzialni, ale postanowiliśmy „dołożyć się”  do budowy chodni-
ka, bo istniało realne niebezpieczeństwo, że będziemy na 
chodnik czekać do Świętego Nigdy 
Ad.3 
chodnik na Reymonta we pobliżu sklepu AGROMA, jest może 
drobną robotą, ale znacząco poprawił bezpieczeństwo wielu 
ludzi, którzy tą dość wąską i bardzo ruchliwą ulicą przemiesz-
czają się piechotą 
Ad.4 
takie ulepszenie, to wg mnie minimum jakie powinno należeć 
do standardu jaki oferuje nasze miasto mieszkańcom 
Ad.5 
kanalizacja sanitarna, to wg mnie konieczność, w 21 wieku  
w mieście takim jak nasze nie powinno być miejsc, gdzie nie 
ma możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych, więc 
tylko mogę tej inwestycji przyklasnąć i mieć nadzieję,  
że „Za Rzeką” kanalizacja dotrze wszędzie już niebawem. 

ZAKUPY W GRECJI 

NAWIĄZANIE KONTAKTÓW Z MIEJSCOWYM LICEUM.  
ROZMOWA Z PANIĄ DYREKTOR 

Panowie wrócili pełni wrażeń i pięknych wspomnień. 
Polecają serdecznie podróże do nieznanego u nas młodego państwa.

KRZYSZTOF RUDOWSKI 
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Nie jest to szczyt marzeń radnych, na pewno też  
i Burmistrz chciałby więcej dla „kresów” zrobić. Zapewniam, 
że nie zamierzamy spocząć na laurach. Wszyscy czekamy na 
Państwa sugestie. 

Jesteśmy dostępni, o czym przekonują się wszyscy,  
którzy kontaktują się z nami przekazując nam swoje problemy 
i spostrzeżenia. Zawsze staramy się pomóc, choć nie zawsze 
się udaje. 

Na forum Rady Miasta postanowiono, że w pierwszej  
kolejności należy pomagać tym, którzy mieszkają przy ulicach 
gruntowych, a jest takich ulic sporo „Za Rzeką”. Miejmy więc 
nadzieję! 

W ubiegłym roku składałem wniosek o ustawienie  
odpowiednich znaków drogowych i organizacji ruchu 
w rejonie Spokojnej, Cichej, Łagodnej, Miłej i Dobrej.  
 

Niestety, zabrakło funduszy. Nadziei nie straciłem, a w ro-
ku bieżącym zostanie zlecone wykonanie projektu zmiany 
stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania, na co 
znalazły się środki w budżecie. 

Współpracuję z Zarządem Osiedla nr 1, za pośrednictwem 
którego konsultujemy się z Państwem i wymieniamy spostrze-
żenia. Chciałbym mieć kontakt i wspólny język zarówno  
z naszym Zarządem Osiedla i bezpośrednio z Państwem.  
To pomoże mi działać skuteczniej. 

Chciałbym, aby trudności i problemy mieszkańców  
„Za Rzeką” stały się sprawami, które można rozwiązać. 

Chciałbym rozmawiać z Państwem o naszym dziś, ale 
przede wszystkim o przyszłości.  

Krzysztof Rudowski

ZA CO RADNI BIORĄ DIETY 

Rada Miejska w Sierpcu  
liczy 15 radnych (miasto do  
20 tys. mieszkańców). Nasuwa 
się pytanie – czym to na co 
dzień zajmują się nasi samo-
rządowcy? 

Pojedynczy radny ma nie-
wiele możliwości działania.  
Do swoich racji musi przeko-
nać najpierw kolegów klubo-
wych, potem ewentualnego 
koalicjanta. Wiele zależy od sił 
przebicia danej osoby. Czym 
tak naprawdę zajmują się nasi 

samorządowcy?. W pierwszej kolejności (nie uwzględniając 
radnych emerytów pobierających emeryturę z ZUS-u) zarabiają 
na życie... poza radą. Większość sierpeckich radnych pracuje w 
prywatnych firmach, w rozmaitych urzędach – szkołach,  
niektórzy prowadzą własny interes. Przy uposażeniu radnego 
1200,-zł nie mogą oni zrezygnować z pracy zawodowej.  
Mandat radnego wykonywany jest „po godzinach” pracy.  
Oficjalnie wszyscy radni zgodnie twierdzą, że mają bardzo 
dużo obowiązków. Sprawowanie mandatu to praca na drugi  
etat. Uczestniczymy w posiedzeniach komisji (3), sesjach rady, 
zdarza się, że i w nadzwyczajnych. Sesje odbywają się najczę-
ściej raz w miesiącu. Trwają kilka godzin. Wówczas przegło-
sowywane są projekty uchwał przygotowywane przez  
Burmistrza i komisje rady. Posiedzenia komisji są organizowa-
ne nawet dwa razy w tygodniu – trwają kilka godzin.  
Większość radnych bierze udział w spotkaniach z mieszkań-
cami, są też zapraszani na organizowane uroczystości –  
w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy, w zebraniach 
Zarządów Osiedli, placówkach kulturalnych, itp. 

Radny, który chce swoje obowiązki wypełniać  
w 100%, rzeczywiście codziennie  ma co robić. Nieoficjalnie 
są też i tacy, którzy przyznają, że nie przemęczają się ale tych 
jest niewielu. 

Regulaminy organizacyjne w większości rad posiadają 
możliwości zmniejszenia diet – ryczałtu w przypadku nieobec-
ności na posiedzeniach. Nie jest to jednak wystarczający  
bodziec – mobilizujący radnego, bo każdy ma też poczucie 
obowiązku a przynajmniej wstydu. 

Uważam również, że powinniśmy informować wyborców 
o swoich dokonaniach, częściej niż co cztery lata przy okazji 
kampanii wyborczej, kolejnych wyborów. Proponuję aby  
każdy radny raz w roku składał krótkie sprawozdanie ze swojej 
działalności, które będą opublikowane w biuletynie samorzą-
dowym NASZ SIERPC. 

Kazimierz Czermiński 

PROTEST W SPRAWIE  

TV TRWAM 

Od chwili gdy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
ogłosiła wyniki konkursu na kanały dostępne na pierwszym 
multipleksie naziemnym telewizji cyfrowej i okazało się,  
że Telewizja Trwam nie otrzymała koncesji, przez  Polskę 
przechodzi fala protestów. Włączyli się do nich sierpczanie. 
Zarząd Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości  
w Sierpcu wystosował do rady Miejskiej prośbę o wyrażenie 
stanowiska w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca 
na multipleksie. Do akcji zbierania podpisów włączyła się 
Rada Oddziału „Solidarności” i Terenowy Oddział Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich. Pod petycją podpisało się 170 osób. 

W dniu po sumie w kościele farnym, podczas której 
ksiądz dziekan Andrzej Więckowski poparł protestujących, 
ponad 20 osobowa delegacja w składzie której był przewodni-
czący PiS w Sierpcu Bogdan Wierzbicki oraz Tadeusz  
Król – Koło Sympatyków Radia Maryja i Telewizji Trwam w 
Sierpcu udała się do Urzędu Miejskiego. Tu czekał na nich 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński. 
To na jego ręce złożono petycję. Stanowisko Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji jest krzywdzące, nie tylko dla Telewizji 
Trwam, ale także godzi w interesy społeczeństwa polskiego 
(także mieszkańców Sierpca), które w przeważającej części jest  
wierzące, wyznaje prezentowany przez Telewizję Trwam  
system wartości moralnych i duchowych. Uważamy, że stano-
wisko KRRiT wypływa ze złej woli i nie jest merytorycznie 
uzasadnione – napisano w prośbie do władz miasta. 

Kazimierz Czermiński zapewnił, że zostaną uruchomione 
procedury zgodne ze statutem Rady. 

Dialog ze społeczeństwem zawsze odgrywał ważną rolę 
w pracach sierpeckiego samorządu od chwili jego powstania – 
powiedział wiceprzewodniczący. 

Radni zajmą się petycją podczas kolejnego posiedzenia 
najprawdopodobniej pod koniec marca. 

Kazimierz Czermiński

KAZIMIERZ CZERMIŃSKI 
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Bal dla najmłodszych na Osiedlu Nr 5 

KARNAWAŁOWE OSTATKI  
ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
W ostatnią sobotę karnawału maluchy z Osiedla Nr 5  

w Sierpcu bawiły na specjalnie dla nich zorganizowanym balu. 
Do Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu  
przybyło 80 maluchów z rodzicami. Przybyli także zaproszeni 
goście: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz  
Czermiński, radny – Janusz Buczyński, Wojciech Rychter – 
radny powiatowy, członek Zarządu oraz wicedyrektor  
Mechanika – Mariusz Chmielewicz. Wszystkich gorąco powi-
tał przewodniczący Osiedla – Krzysztof Skrzyński. Interesują-
cy program przygotowały nauczycielki Miejskiego przedszkola 
Nr 2 w Sierpcu – Agnieszka Domańska i Marta Olesiak. 

Zadbano aby maluch się nie nudziły. Były konkursy  
taneczne i zgadywanki muzyczne za udział w których czekały 
nagrody. Nikt nie spodziewał się, że pod koniec karnawału  
przybędzie Święty Mikołaj. Okazało się, że dla Mikołaja nie 
ma rzeczy niemożliwych i mimo że to już koniec lutego  
odwiedził dzieciaki z Osiedla Nr 5. Dla każdego miał przygo-
towaną specjalną paczkę ze słodyczami.  

Dla zgromadzonych przygotowany został poczęstunek  
w postaci słodyczy i napojów. Humory dopisywały a gorące 
rytmy porywały wszystkich do tańca. Dobra praca Zarządu 
Osiedla Nr 5 jest zasługą wszystkich jego członków – Macieja 
Lewandowskiego, Pawła Karczewskiego, Piotra Kumosińskie-
go, Zbigniewa Zielińskiego, Zbigniewa Nowaka. Bez ich zaan-
gażowania oraz wsparcia wielu osób dobrej woli nie można 
byłoby tak wiele zrobić – powiedział Krzysztof Skrzyński. 

Kazimierz Czermiński 

CHOINKA DLA DZIECI  
Z OSIEDLA NR 1 

19 stycznia 2012 r., o godz.17.00 do Gościńca  
„Marysieńka” przy ul Kilińskiego 34 licznie przybyły dzieci  
z opiekunami. Wszystkie liczyły na Mikołaja i dobrą zabawę  
i  nie zawiodły się.  

Przewodniczący osiedla Tomasz Kowalski powitał  
„dużych i małych” uczestników balu, zaprosił do wspólnej 
zabawy i na poczęstunek przy „szwedzkim” stole. Na smako-
szy słodkości czekały domowe pączki ,faworki i inne wypieki, 
a także owoce, napoje i kanapki. 

Program dla dzieci przygotowała i prowadziła Agnieszka 
Domańska z Przedszkola nr 2. Oprawę muzyczną zapewnili 
Jacek i Bogdan z zespołu TAKT. Dzieci wspaniale się bawiły, 
czekając na przyjście Mikołaja. Zjawił się z workiem prezen-
tów i każdego malucha obdarował upominkiem. Do godz. 
20.00 nasi milusińscy nie schodzili z parkietu, a towarzyszyli 
im: proboszcz parafii św. Benedykta ks. SAC Stanisław  
Zarosa, rodzice i organizatorzy balu. Wśród zaproszonych 
gości byli: radni Krzysztof Rudowski i Jerzy Stachurski oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Grażyna Krawczyńska.  

 

ZARZĄD OSIEDLA NR 1 DZIĘKUJE WSZYSTKIM 
PRZYBYŁYM ZA DOBR Ą ZABAW Ę,  
ORAZ SPONSOROM ZA POMOC W  

ZORGANIZOWANIU CHOINKI. 

 

 Anna Motyka, Sekretarz Zarządu Osiedla Nr 1
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SPOSÓB NA ZIMOWĄ NUDĘ  

WEDŁUG ZARZĄDU OSIEDLA NR 6 

Tegoroczna zima raczej nie rozpieszcza. Najpierw  
grudzień z wiosenną pogodą, potem gwałtowny spadek tempe-
ratury i raczej niewielka ilość śniegu. I choć siarczysty mróz  
w styczniu i lutym to rzecz w sumie normalna, wręcz  
wymagana, to już niedostatek śniegu sprawia, że dzieci mogą 
zapomnieć o zabawie na powietrzu. Ani porzucać śnieżkami, 
ani na sankach pozjeżdżać, a ot tak chodzić „na mrozie”  
zdecydowanie nikomu się nie chce. Pozostaje siedzieć  
w domu, oglądać telewizję, grać w gry czy buszować  
w internecie. I tak właściwie przez cały okres dwutygodnio-
wych ferii zimowych.  

Zapewne dla sporej części młodszych mieszkańców nasze-
go osiedla taka forma spędzania wolnego czasu byłaby wręcz 
idealna, jednak, aby choć trochę urozmaicić ten zimowy czas, 
Zarząd Osiedla Nr 6 na zakończenie ferii zorganizował wy-
cieczkę do kina w Płocku, zaś tydzień później w osiedlowej 
świetlicy odbyła się choinka dla młodszych i starszych  
mieszkańców naszego „zatorza”. 

Na wyjazd do Płocka, zorganizowany 28 stycznia  
w ramach ogólnosierpeckiej akcji „zima w mieście 2012”, 
zgłosiło się 41 osób. Nad ich bezpieczeństwem czuwała szóst-
ka opiekunów, w dużej części członkowie Zarządu Osiedla  
Nr 6: Przewodnicząca ZO Małgorzata Kisielewska, Iwona 
Rycharska, Iwona Szczepańska, która pełniła funkcję kierow-
nika wycieczki, Elżbieta Bacińska, Katarzyna Bonisławska 
oraz Dariusz Kisielewski. 

Oczywiście głównym punktem wycieczki była wizyta  
w kinie - organizatorzy wybrali kino 5D Extreme w płockiej 
Galerii Mazovia, oferujące niepowtarzalne wrażenia  
i przeżycia podczas projekcji. Dzieci obejrzały trzy  
dwudziestominutowe filmy: Epoka lodowcowa 5D, Tsunami, 
Alladyn. Wszyscy byli zachwyceni i jeszcze długo, długo  
po seansie dzielili się wrażeniami. 

Jak już wspomniane zostało, kino mieści się w Galerii  
Mazovia, dlatego też po projekcji nie trzeba było wychodzić  
z budynku, aby iść na obiad, podobnie podczas tradycyjnego 
na wycieczkach czasu wolnego - praktycznie wszyscy  
korzystali z wewnętrznego, olbrzymiego placu zabaw, ewentu-
alnie  z innych atrakcji galerii. 

Wieczorem w doskonałych humorach, choć oczywiście 
zmęczeni, wycieczkowicze wrócili do Sierpca. 

 
Kolejną propozycją Zarządu Osiedla dla młodszych miesz-

kańców była zabawa choinkowa zorganizowana 4 lutego. 
Dzieci wraz z rodzicami zjawiły się w bardzo dużej liczbie.  
W niewielkim pomieszczeniu naszej świetlicy osiedlowej przy 
ul. Targowej zebrało się lekko licząc 120 osób, z tego samych 
dzieci prawie dziewięćdziesiąt. Wszystkich przybyłych przywi-
tała przewodnicząca Małgorzata Kisielewska. 

Wprawdzie od Wigilii minęło już sporo czasu, jednak dla 
dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, było to duże przeżycie  
i radość. Ponadto kiedy na sali pojawił się Mikołaj i powitał 
wszystkich milusińskich, uśmiechy pojawiły się na twarzach. 
Mikołaj osobiście poprowadził dzieci do tańca, dzielnie wspo-
magała go część rodziców i członkowie Zarządu Osiedla. War-
stwę muzyczną, jak też prowadzenie zabawy zapewnił oczywi-
ście nieoceniony Marek Okraszewski, bez którego trudno chy-
ba sobie wyobrazić osiedlową imprezę. Grał, śpiewał, rzucał 
żartami, zachęcał do tańca. 

W końcu jednak nadeszła pora, aby Mikołaj rozpoczął wrę-
czanie dzieciom słodkich podarunków, przygotowanych przez 
Zarząd Osiedla oraz Radnego z naszego osiedla,  
Zbigniewa Mroczkowskiego (na 95 paczek radny ufundował 
dwanaście). Chętni ustawili się do wspólnej fotografii  
z Mikołajem, po czym przystąpiono do wręczania prezentów. 

Zgodnie z tradycją nie obyło się bez recytowania  
wierszyków i śpiewania piosenek, przy czym niektóre  
dzieciaki aż promieniowały przejęciem i widać było, że do 
deklamacji czy śpiewu przygotowywały się solidnie w domu. 
Oczywiście występy nie były koniecznością, jednak większość 
maluchów chętnie zaprezentowała się przed tak ważną dla nich 
osobą. 

Po wręczeniu wszystkich podarków Mikołaj chwilę jeszcze 
pozostał pośród uczestników spotkania, po czym pożegnał się  
i opuścił świetlicę. Także większość dzieci wraz z rodzicami 
udała się do domów, jednak dla tych, którzy jeszcze zostali, 
zabawa trwała dalej.  

O tym, że spotkanie było zdecydowanie udane i potrzebne 
świadczyć może wspomniana radość uczestniczących w nim 
dzieci, a także duża liczba uczestników, którzy przybyli mimo 
naprawdę siarczystego mrozu. 

 Tomasz Krukowski 
 Osiedle Nr 6
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BAL KARNAWAŁOWY 2012  
ZORGANIZOWANY PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA NR 4 

W dniu 27 stycznia 2012 r. w świetlicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbył się bal karnawa-
łowy dla dzieci z Osiedla nr 4. Przewodniczący Zarządu  
Osiedla Nr 4 - Bogdan Bartnicki, przywitał licznie zgromadzo-
ne dzieci, rodziców i przedstawiciela władz samorządowych, 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Kazimierza Czermiń-
skiego. 

 

Na bal przybyło 114 dzieci z osiedla wraz z rodzicami. 
Każde dziecko zostało obdarowane paczką słodyczy, wręczoną 
przez Świętego Mikołaja.  

Dodatkowo Zarząd przygotował dla dzieci atrakcje  
w postaci konkursów tanecznych i malowania twarzy, wszyscy 

uczestniczy otrzymali drobne nagrody. Dla zgromadzonych był 
przygotowany poczęstunek w postaci: słodyczy i napojów. 
Dzieci chętnie bawiły się przy muzyce. 

Przewodniczący - Bogdan Bartnicki, podziękował pani 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu – 
Alinie Olszewskiej, za udostępnienie świetlicy. Szczególne 
podziękowania skierował pod adresem animatorek z Ogniska 
Szkolno-Wychowawczego przy MOPS, które udekorowały 
salę oraz poprowadziły zabawę taneczną, a także DJ Krzysztofa 
za przygotowanie oprawy muzycznej. 

 

Zarząd Osiedla Nr 4 dziękuje wszystkim sponsorom i osobom 
zaprzyjaźnionym, dzięki którym impreza doszła do skutku. 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 
 Bogdan Bartnicki 

 
  

ZARZĄD OSIEDLA NR 4 

ZAPRASZA WSZYSTKIE  
DZIECI NA ZAJĘCIA  

SPORTOWO – REKREACYJNE 

w każdy WTOREK (od kwietnia b.r.) 
od 16.00 do 17.15 

NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM 
„ORLIK 2012” 

przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
OSIEDLA NR 4 

BOGDAN BARTNICKI 
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ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SIERPCA
• 110-WF- 2011, z dnia 09.12.2011r.,  w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r. 
• 111-WAG-2011, z dnia 14.12.2011r., w sprawie sprzedaży, 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości niezabudowanej  

• 112-WAG-2012, z dnia 16.12 2011r., w sprawie przyznania 
nieruchomości zamiennych 

• 113-WAG-2011, z dnia 16.12.2011r., w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

• 114-WF-2011, z dnia 19.12.2011r., w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r. 

• 115-WO-2011, z dnia 19.12.2011r., w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie materiałów 
biurowych Urzędu Miejskiego w Sierpcu 

• 116-WF-2011, z dnia 22.12.2011r., w sprawie umorzenia 
należności Miasta Sierpca z tytułu najmu sklepiku  
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu 

• 117-WAG-2011, z dnia 29.12.2011r., w sprawie przyznania 
nieruchomości zamiennych 

• 118-WO-2011, z dnia 30.12.2011r., w sprawie ustalenia 
zasad i trybu powoływania oraz zasad działalności Komisji 
Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Sierpcu 

• 119-WO-2011, z dnia 30.12.2011r., w sprawie 
ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu 

• 120-WO-2011, z dnia 30.12.2011r.,  w sprawie powołania 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sierpcu 

• 121-WF-2011, z dnia 30.12.2011r., w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011r. 

• 1-WF-2012, z dnia 03.01.2012r., w sprawie udzielenia i 
rozliczania zaliczek na wydatki bieżące w 2012 roku 

• 2-WO-2012, z dnia 16.01.2012r., w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu, 
o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)  

• 3-WSK-2011, z dnia 31.01.2012r., w sprawie powołania 
komisji Konkursowych do wyboru ofert, zgłoszonych w 
otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, 
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 
roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego 

• 4-WSK-2012, z dnia 31.01.2012r., w sprawie Regulaminu 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
określonych w Uchwale Nr 159/XX/2011 Rady Miejskiej 
Sierpca z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
„Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2012” 

• 5-WOK-2012, z dnia 03.02.2012r., w sprawie rekrutacji 
dzieci do przedszkoli miejskich w Sierpcu w roku 
szkolnym 2012/2013 

• 6-WOK-2012, z dnia 03.02.2012r., w sprawie rekrutacji 
dzieci pięcio- i sześcioletnich do oddziałów 
przedszkolnych, w szkołach podstawowych w Sierpcu, w 
roku szkolnym 2012/2013 

• 7-WIR-2012, z dnia 03.02.2012r., w sprawie zmiany 
Zarządzenia Burmistrza nr 19/WO/2011 w sprawie 

wprowadzenia szczegółowych procedur udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu 

• 8-WAG-2012, z dnia 07.02.2012r., w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
na okres 30 lat 

• 9-ZK-2012, z dnia 08.02.2012r., w sprawie powołania 
komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej, 
oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie 
Miejskim w Sierpcu 

• 10-WOK-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr 93-WOK-2011 Burmistrza Miasta Sierpc, z 
dnia 02.11.2011r., w sprawie organizacji w roku szkolnym 
2011/2012 V edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej , 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej 

• 11-WAG-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie powołania 
komisji przetargowej na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc 

• 12-WAG-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie 
ustanowienia odrębnej własności lokali 

• 13-WSK-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie powołania 
Kapituły Konkursu na Sportowca Roku 2011 Miasta 
Sierpca 

• 14-WF-2012, z dnia 10.02.2012r., w sprawie przyjęcia 
planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej 

• 15-WF-2012, z dnia 29.02.2012r., w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie miasta Sierpca w 2012r. 

• 16-WOK-2012, z dnia 01.03.2012r., w sprawie kontroli w 
Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu 

Zarządzenia dostępne są na stronie  
Biuletynu Informacji Publicznej – bip.sierpc.pl 

 

WYDATKI  BUDŻETOWE   
W  2011  ROKU 

Wydatki budżetowe w 2011 roku wyniosły ponad 
62 miliony złotych. Były wyższe od osiągniętych dochodów  
o ponad 7 milionów złotych. Różnica została sfinansowana 
dotacjami ze środków Unii Europejskiej – 12 915 000 złotych 
oraz kredytami w wysokości ponad osiem milionów złotych. 

Lokacja środków unijnych; 

− 7 915 000 złotych  
dotacja na modernizację i rozbudowę Domu Kultury 

− 4 560 000 złotych  
dotacja na modernizację Składowiska Odpadów 
Komunalnych w Rachocinie 

− 270 000 złotych  
na projekt realizowany przez przedszkola 

− 132 000 złotych  
na projekt realizowany przez samorząd miejski –  
„Otwórz się na wiedzę” 

Struktura ważniejszych wydatków według działów i wiel-
kości poniesionych nakładów, ze wskazaniem ich procentowe-
go udziału w całości wydatków budżetowych. 



 BURMISTRZ  m. SIERPCA 

Nasz  SIERPC – 1/2012   17 

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  16 061 459 zł 25,8 % 
2. Oświata i wychowanie 14 244 000 zł 22,9 % 
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 388 000 zł 18,3 % 
4. Pomoc społeczna 10 460 000 zł 16,8 % 
5. Administracja publiczna   4 380 000 zł   7,0 % 
6. Transport i łączność   1 609 700 zł   2,6 % 
7. Gospodarka mieszkaniowa   1 539 637 zł   2,5 % 
8. Edukacyjna opieka wychowawcza      880 390 zł 1,42 % 
9. Ochrona zdrowia      455 900 zł 0,73 % 
10. Kultura fizyczna      385 560 zł 0,62 % 
11. Bezpieczeństwo publiczne      326 560 zł 0,52 % 
12. Obsługa długu publicznego      233 260 zł 0,37 % 

Pozostałe wydatki budżetowe były 
relatywnie niższe, oscylują od ponad 
trzydziestu tysięcy do kilkuset złotych,  
a dotyczą takich działów, jak: 

• Działalność usługowa 
• Obrona narodowa 
• Urzędy naczelnych organów w pań-

stwie 
• Wydatki związane z poborem docho-

dów 
• Przetwórstwo przemysłowe  
• Rolnictwo i inne.

Z zaprezentowanego wyżej zestawienia wynika, że naj-
większy udział w miejskich wydatkach miała kultura. Znaczą-
cą pozycję stanowią tu wydatki związane z utworzeniem Cen-
trum Kultury i Sztuki. 

 

W tym segmencie wydatków mieszczą się również dotacje 
podmiotowe dla placówek kultury – Domu Kultury, Biblioteki 
Miejskiej oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Sierpca. 

 

W katalogu wydatków budżetowych, na drugim miejscu, znaj-
duje się oświata i wychowanie. Były to środki przeznaczone na 
funkcjonowanie szkół, dla których samorząd miejski jest orga-
nem prowadzącym. Dotacje dla szkół niepublicznych. Wydatki 
na nowo utworzone oddziały przedszkolne w SP 2 i 3 oraz 
zakup niezbędnych sprzętów i  drobne zadania inwestycyjne. 

Kolejną pozycję w wydatkach budżetowych zajmuje  
gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Największe 
środki, tego działu, pochłonęła modernizacja Składowiska 
Odpadów w Rachocinie. Pozostałe wydatkowane były na zi-
mowe i letnie utrzymanie miasta, zieleń miejską, oświetlenie  
i budowę sieci kanalizacyjnej. 

Na czwartym miejscu, w wielkości wydatków budżeto-
wych, uplasowała się pomoc społeczna. Dysponentem środków 
był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował 
zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne 
gminy. Należały do nich między innymi; 

• Świadczenia rodzinne 6 212 tysięcy złotych 
• Dodatki mieszkaniowe 958 tysięcy złotych 
• Dzienny Dom Pomocy 504 tysiące złotych 
• Zasiłki celowe i okresowe 358 tysięcy złotych 
• Usługi opiekuńcze 513 tysięcy złotych   
• Utrzymanie MOPS-u 568 tysięcy złotych 

Ponadto – usługi specjalistyczne, składki zdrowotne i zasił-
ki społeczne. 

Ponad siedem procent wydatków budżetowych przezna-
czono na administracje publiczną. Mieszczą się tu wydatki na 
realizację zadań zleconych administracji rządowej, płace, ob-
sługę Rady Miejskiej, utrzymanie budynku, usługi serwisowe, 
zakup sprzętów, Narodowy Spis Powszechny Ludności i inne. 

Na bieżące i techniczne utrzymanie dróg wydaliśmy 
1 480 000 złotych. 129 tysięcy złotych stanowią wydatki zwią-
zane z inwestycjami drogowymi. Do ważniejszych, zrealizo-
wanych zadań należą; 

• Remont chodnika, z warstwą ścierną,  
• w ulicy Tysiąclecia 346 700 zł 
• Remont chodnika w ulicy Mickiewicza 156 300 zł 
• Remont chodnika przy sklepie ,,Gram’’ 52 900 zł 
• Nawierzchnia gruntowa w  
• ulicy Armii Ludowej 111 600 zł 
• Nawierzchnia gruntowa na osiedlu za torami 360 700zł 
• oraz bieżące remonty, konserwacja urządzeń bezpie-

czeństwa i oznakowanie ulic. 

W dziale – gospodarka mieszkaniowa – mieści się dotacja 
dla ZGM-u (340 tysięcy złotych) oraz wydatki na wykup  
nieruchomości i odszkodowań na rzecz osób fizycznych z 
tytułu przejęcia działek pod drogi gminne. 

 Stanisław Majchrzak 
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ZAPRASZA 
przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działal-

ność gospodarczą 
na bezpłatne usługi informacyjne 

z szerokiego zakresu tematyki związanej z przedsiębiorczością, 
m.in.: 

− administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia  
i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,  

− zatrudnianie cudzoziemców,  
− świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,  
− rozwój zasobów ludzkich,  
− ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie 

BIK, baz ZBP),  
− możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych 

źródeł,  

− wymogi ochrony środowiska w działalności przedsię-
biorstw,  

− zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP,  
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,  

− podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, 
− inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. 

Usługi konsultacyjno-informacyjne realizować będzie  
FUNDACJA GOSPODARCZA  im. Karola Marcinkowskiego 

Dyżury Konsultanta realizowane są w siedzibie  
Urzędu Miejskiego w Sierpcu 

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pok. Nr 15. 
w każdy czwartek w godzinach 10:00 – 15:00 

Więcej informacji o Punkcie Konsultacyjnym: 
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego 

ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów, tel. 023/ 672 57 41, 
www.fg.org.pl 

 

 

STRAŻ MIEJSKA przypomina 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Sierpca (Uchwała RM Nr 
227/XVI/2005 z dnia 30.11.2005r.), właści-
ciele, użytkownicy wieczyści, jednostki 
organizacyjne, osoby posiadające nieru-
chomość w zarządzie lub użytkowaniu,  

a także inne podmioty władające nieruchomością, są zobowią-
zane do utrzymania czystości w obrębie swoich nieruchomości. 
Obowiązek ten dotyczy również chodnika, jeśli bezpośrednio 
graniczy z nieruchomością. Wywiezienie nieczystości uprząt-
niętych z chodnika należy do zarządcy drogi. 

Bardzo prosimy o posprzątanie swoich działek z pozi-
mowych pozostałości oraz tego, co w międzyczasie na tych 
działkach zostało zgromadzone (folie, papiery, plastyki, butelki 
etc.). 

Przypominamy także o kategorycznym zakazie spalania 
na wolnym powietrzu, jak również w piecach i kotłowniach 
przydomowych rzeczy, których takiej termicznej obrócę  
poddawać nie wolno (folie, plastiki, tworzywa sztuczne,  
równego rodzaju opakowania etc.) Znaczna część z tych  
rzeczy, poddana obróbce cieplnej, jako produkt uboczny  
generuje do atmosfery związki rakotwórcze, o których  
szkodliwości dla ludzkiego organizmu nie trzeba chyba nikogo 

przekonywać. Na terenie miasta są rozstawione stosowne po-
jemniki segregacyjne, gdzie należy je składać.  

W dniu 31 marca 2012 (sobota), w godzinach 9-14,  
na terenie miasta zostanie przeprowadzona  

(nieodpłatna) zbiórka elektro- śmieci. 

Prosimy również o zgłaszanie do nas miejsc, gdzie  
ingerencja służb miejskich, jak i innych zarządców terenów 
jest nieodzowna. 

Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy kontroli stanu  
pozimowego ulic, chodników, drzew itp. i wszelkie uwagi,  
a uzbierało się tego ok. 60, przekazaliśmy zainteresowanym do 
realizacji. 

Na koniec chciałbym się zwrócić do właścicieli zwierząt 
(psów). Pamiętajcie Państwo, że czworonożny przyjaciel to nie 
tylko przyjemności z faktu jego posiadania, ale również  
obowiązek wobec tych, wśród których Państwo żyjecie.  
Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich norm  
i zasad, jakie obowiązują opiekuna psa, będącego z nim  
w miejscu publicznym.  

Telefon Stra ży Miejskiej w Sierpcu 24/275-20-66 

(można zostawić informację na skrzynce zgłoszeniowej) 
 Z poważaniem 
 Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu 
    Jarosław Krydziński 

 
Projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
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ZIEMIA SIERPECKA NA TARGACH 

Miasto Sierpc, dzięki pozyskanym środkom z UE, realizuje 
projekt: ,,Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności roz-
woju Ziemi Sierpeckiej’’. Dla tego zadania opracowana została 
,,Strategia promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej’’ oraz 
przypisane do niej logo. W wyniku konsultacji i uzgodnień 
przyjęto, że znakiem rozpoznawczym działań w ramach pro-
mocji gospodarczej będzie litera ,,S’’. 

Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych  
przedsiębiorców, poprzez umożliwienie im udziału w targach, 
wystawach, misjach zagranicznych. Działania te mają na celu 
promocję marki Ziemi Sierpeckiej i produktów przedsiębiorstw 
z naszego regionu.  W bieżącym roku przewidziano osiem, 
służących temu celowi, imprez. 

Pierwszą mamy już za sobą. Była nią BUDMA, na której, 
w dniach 24 – 27 stycznia 2012 roku w Poznaniu, zaprezento-
wały się dwie nasze firmy – P.H.U BUDOMEX Dariusz  
Rzeszotarski i BUDEXSPOL Sp. z o.o. Przedstawiciele firm 
przygotowali prezentacje multimedialne, przedstawiając swoją 
ofertę Firmy prezentowały się jako generalni wykonawcy róż-
nych obiektów: budynki użyteczności publicznej, hale sporto-
we, budynki mieszkalne.  

BUDMA to największe targi budowlane w Polsce  
i Europie Środkowo-Wschodniej. W bieżącym roku była to już 
21 edycja tego ważnego dla budownictwa wydarzenia.  
Przewodnim hasłem BUDM-y było: ,,Budownictwo przyszło-
ści – uwolnij swoją wyobraźnię’’ Zgodnie z tym przesłaniem, 
stoiska wystawców, liczne interaktywne ekspozycje specjalne, 
pokazy i warsztaty, prezentowały i promowały najnowsze, 

dostępne na rynku rozwiązania dla różnych sektorów branży 
budowlanej. Eksponowane były energooszczędne materiały 
budowlane, rozwiązania termomodernizacyjne, wykorzystanie 
nano-technologii oraz komputerowe wspomaganie projekto-
wania.  

Obrazową ilustracją technicznych i technologicznych,  
w tym zakresie możliwości, był zaprezentowany na targach 

dom. 
Uczestnicy targów mieli także możliwość uczestniczenia w 

blokach tematycznych – WIEDZA, INSPIRACJA oraz DO-
ŚWIADCZENIE. 

W ramach tych trzech bloków tematycznych odbywały się, 
bogate merytorycznie, konferencje i panele dyskusyjne, skie-
rowane do różnych podmiotów uczestniczących w procesie 
budowlanym – producentów materiałów, technologów, archi-
tektów, wykonawców i konserwatorów. Blok INSPIRACJA 
wprowadzał zainteresowanych w arkana budownictwa przy-
szłości. 

Firma BUDEXPOL została wyróżniona przez, jednego z 
największych producentów płyt warstwowych w Polsce, firmę 
Izopanel, wśród 10-ciu największych dystrybutorów, tytułem 
„Najlepszy partner w biznesie”. Symboliczną statuetkę z rąk 
prezesa zarządu firmy Izopanel odebrał w imieniu Zarządu 
dyrektor handlowy, Robert Barchanowicz.  

Sierpeckie firmy – BUDOMEX i BUDEXPOL właściwie i 
z pożytkiem wykorzystały uczestnictwo w targach. Ich oferty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i były zauważane. 

 Red.

 

GOŚCIE Z WARSZAWY 
Na zaproszenie burmistrza Marka Kośmidra gościliśmy 

przedstawicieli Fundacji Ochrony Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego w Warszawie na czele z dyrektor Moniką  
Krawczyk i Marcinem Lipińskim. Ze strony samorządowej  
w spotkaniu uczestniczyli: Marek Kośmider – burmistrz,  
Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący RM, Tomasz 
Krukowski – dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów  
Miasta Sierpca. 

Tematem prowadzonych rozmów były sprawy dotyczące 
cmentarza żydowskiego „sierpeckiego kirkutu” przede wszyst-
kim jego zagospodarowania. W drugiej części spotkania doko-
nano wizji lokalnej żydowskiej nekropolii położonej przy  
ul. Jagiełły.  

Szczególną uwagę zwrócono na tzw. część cmentarnego  
lapidarium na którym znajdują się nagrobki – macewy  będące 
tylko częścią całości, zniszczone przez okupantów niemieckich 
w czasie II wojny światowej. Na cmentarzu znajduje się  
pomnik poświęcony pamięci wypędzonych przez hitlerowców 
sierpeckich żydów, mieszkańców miasta. O tym wydarzeniu 
informują zamontowane na pomniku tablice w języku polskim 
i hebrajskim ufundowane dla uczczenia 70 rocznicy upamięt-
nienia tego smutnego wydarzenia w dniu 08 listopada 1939 
roku. Inicjatorami i fundatorami byli radny – Kazimierz Czer-
miński i Teodor Zasadowski – radny powiatowy.  

Nadmienić należy, że opiekę nad cmentarzem sprawują 
uczniowie z Gimnazjum „Leonium” w Sierpcu – grupa  
historyczna, efekty ich działań są bardzo widoczne i zasługują 
na uznanie. 
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Dużą wrażliwość wykazały również władze samorządowe 
oraz radni miejscy. To za ich przyzwoleniem został wykonany 
projekt zagospodarowania cmentarza – jako zabytku kultury 
żydowskiej. Jego realizacja wymaga jednak dość dużych na-
kładów finansowych.  

Według nas ten obowiązek ciąży na społeczności żydow-
skiej, prawnym właścicielu cmentarza.  

W tym miejscu apelujemy do istniejących fundacji zajmu-
jącymi się tą problematyką. Uzgodniono i upoważniono dyrek-
tor Monikę Krawczyk do przedstawienia na najbliższym posie-
dzeniu Zarządu Fundacji sprawę „sierpeckiego kirkutu” pod 
kątem podjęcia konkretnych działań w tym ustalenia zakresu  
i harmonogramu dalszych prac na cmentarzu. 

Gospodarze spotkania zaproponowali gościom zwiedzenie 
pomieszczeń nowo zmodernizowanego Sierpeckiego Centrum 
Kultury. Zwiedzający byli pod dużym  wrażeniem, nie obyło 
się od pochwał kierowanych pod adresem sierpeckich samo-
rządowców...gratuluję. Odważne decyzje są bardzo potrzebne, 
inwestowanie w kulturę to właściwy kierunek z myślą  
o nowym pokoleniu – naprawdę warto – powiedziała Monika 
Krawczyk. 

Na zakończenie spotkania podziękowała za dotychczasową 
opiekę nad cmentarzem żydowskim, lista osób jest bardzo 
długa (wiele osób chce pozostać anonimowymi). Goście  
bardzo pozytywnie wyrazili się o naszym mieście. Zwrócili 
uwagę na malownicze jego położenie – w pradolinie rzeki 
Sierpienicy, jak też zabytkowe budowle sakralne – kościoły. 

Podziękowali za okazaną im gościnność  
Markowi Kośmidrowi. 

 Kazimierz Czermiński

 

Emeryci się nie nudzą … 

PODSUMOWANIE ROKU W PZERiI 

W dniu 9.02.2012r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w 
Sierpcu odbyło się Plenarne Posiedzenie Oddziału  
Rejonowego PZERiI w Sierpcu. Przewodniczący Zarządu 
Józef Bieńkowski przywitał zaproszonych gości: Zbigniewa 
Leszczyńskiego – z-cę burmistrza m. Sierpca, Kazimierza 
Czermińskiego – wiceprzewodniczącego RM w Sierpcu,  
Jadwigę Korneszczuk- Przewodniczącą Zarządu  Oddziału  
w Płocku, Bogumiłę Lewandowską – Starostwo Powiatowe, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz  
przewodniczących Kół Gminnych z Mochowa, Gozdowa, 
Gójska, Sierpc, Szczutowa, Bieżunia. 
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Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Sierpcu – 
Józef Bieńkowski – przedstawił sprawozdanie z działalności 
Prezydium Zarządu za 2011 rok . 

Razem można więcej – PZERiI jest organizacją  
ogólnopolską. Posiada swoje oddziały terenowe, które skupiają 
koła gminne i miejskie. Oddział w Sierpcu zrzesza gminy: 
Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Zawidz i Sierpc oraz miasta 
Bieżuń i Sierpc. Liczy 790 członków. Na walnym zebraniu 
delegatów poszczególnych kół wybierany jest 21 osobowy 
zarząd. Obecnie na jej czele stoi Józef Bieńkowski. Jego  
zastępcami są Aniela Bogacka i Zdzisław Dudkiewicz. Skarb-
nikiem wybrano Teresę Liszewską a sekretarzem Urszulę  
Lewandowską. Związek zajmuje się organizacją życia kultu-
ralnego, poprawianiem warunków socjalno-bytowych oraz 
dbanie o stan zdrowia członków. Od 14 lat organizowany jest 
przegląd emeryckich zespołów artystycznych. W 2011 roku 
wzięły w nim udział aż 24 grupy z trzech województw.  
Corocznie odbywają się bale karnawałowe, impreza taneczna  
z okazji Dnia Seniora, spotkanie wigilijne. Dużą popularnością 
cieszy się również rajd rowerowy z metą w skansenie. 

W 2011r. członkowie PZERiI wzięli udział w turnusie  
rehabilitacyjnym w Łebie. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
także wyjazdy nad morze i w góry.  W minionym roku na  

tygodniowy pobyt do Mielna wyjechało 32 osoby,  
zaś 44 osobowa grupa wypoczywała w Piwnicznej-Zdrój.  
Spodobał się także pomysł wyjazdu do Płockiego teatru na 
sztukę „Mieszczanin szlachcicem”. Zarząd organizuje również 
pomoc finansową. W 2011r. skorzystało z niej osiem osób. 
Podpisano również kartę współpracy z Bankiem Żywności  
w Płocku. Artykuły spożywcze rozdzielono pomiędzy osoby  
o dochodach nie przekraczających 800,-zł. Rozdano ponad  
800 kg żywności. Przedstawiona informacja o działalności 
Zarządu ukazuje różnorodność podejmowanych inicjatyw, 
mających na celu poprawę warunków życia naszych członków. 
Działania te i osiągnięte efekty budują prestiż naszej organiza-
cji. Za dotychczasową aktywną pracę dziękuję wszystkim 
członkom prezydium, komisjom oraz kierownikom zespołów – 
powiedział Józef Bieńkowski. Także rok 2012 zapowiada się 
pracowicie. W planach są wycieczki m.in. do Elbląga,  
Chorwacji, Kołobrzegu. Zarząd oddziału zamierza zorganizo-
wać turnus rehabilitacyjny do Świeradowie – Zdrój.  
Odbędzie się także  XV Jubileuszowy Przegląd Twórczości 
Emeryckich Zespołów Artystycznych. 

 
 Kazimierz  Czermiński 

 

SPORTOWIEC ROKU 2011 

W dniu 9 marca 2012 roku, w Urzędzie Miejskim  
w Sierpcu, odbyła się uroczystość uhonorowania osób  
wyróżnionych w konkursie Sportowiec Roku 2011 Miasta 
Sierpca. Laureatów wyłoniła Kapitała, powołana przez  
Burmistrza, w porozumieniu z podległymi samorządowi  
miejskiemu szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami  
sportowymi. W skład Kapituły weszli:  

− Zbigniew Leszczyński - przewodniczący,  
− Wojciech Miążkiewicz,  

− Paweł Wierzbicki,  
− Zdzisław Peszyński,  

− Stanisław Urbanowicz,  
− Kazimierz Czermiński. 

Ideą plebiscytu było wyłonienie, a następnie nagrodzenie 
najbardziej zaangażowanych, utalentowanych i odnoszących 
sukcesy osób – zarówno sportowców, jak i trenerów. 

Konkurs realizowany był w pięciu kategoriach: Trener  
Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Młodzieżowy Spor-
towiec Roku, Sportowiec Roku, Pasjonat Sportu Miasta  
Sierpca. 

O miano Trenera i Sportowca Roku 2011 Miasta Sierpca 
mogli ubiegać się, reprezentujący, w ubiegłym roku, nasze 
miasto sportowcy ze szkół, zawodnicy - członkowie klubów  
i organizacji sportowych oraz trenerzy. 

Nominacje w poszczególnych kategoriach były składane, 
zgodnie z regulaminem, w formie pisemnej. W dniu 15 lutego 
Kapituła zweryfikowała wnioski i w drodze jawnego  
głosowania dokonała wyboru sportowców oraz trenera Miasta 
Sierpca za rok 2011. 

 

Za udział w Konkursie Sportowiec Roku Miasta 

Sierpca 2011 wyróżniono:  

− Waldemara Goczyńskiego- zgłoszonego przez  
TKKF Kubuś  

− Piotra Sołdańskiego – zgłoszonego przez SP Nr3 

− Sarę Rosiak – zgłoszoną przez SP Nr3 
− Angelikę Słupecką- zgłoszoną przez KS Taekyon 

− Wojciecha Skorłutowskiego- zgłoszonego przez UKS 
Mechanik 

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych katego-

riach zostali:  

TRENER ROKU  
− Artur Balcerowski  - nominowany przez KS Taekyon. 

NIEPEŁNOSPRAWNY SPORTOWIEC ROKU 2011 
− Anna Wejchinand  - zgłoszona przez Stowarzyszenie 

„Szansa na Życie”. 

MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU 2011 
− Nagrodę główną w tej kategorii, a zarazem miejsce 

pierwsze, otrzymał Dominik Cielicki ,  reprezentujący 
Szkołę Podstawową Nr 2 w Sierpcu.  

− II miejsce kapituła przyznała Agacie Czachorowskiej, 
reprezentującej Klub Pływacki „SHARK”. 

− Na III miejscu  uplasował się Jakub Malinowski , 
reprezentujący „Klub Pływacki SHARK”  

SPORTOWIEC ROKU 2011  
Tytuł Sportowca Roku 2011 Miasta Sierpca zdobyli  

egzekwo: Damian Słupecki, zgłoszony przez KS Taekyon  
oraz  Dariusz Szałecki - zgłoszony przez TKKF Kubuś. 
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III miejsce przypadło zawodniczce, reprezentującej  
Uczniowski Klub Sportowy Mechanik -  Anecie Ostrowskiej.  

Kapituła Konkursu na Sportowca Roku 2011 Miasta 
Sierpca przyznała także wyróżnienie pozakonkursowe. Zgod-
nie z propozycją Burmistrza Pasjonatem Sportu Miasta 
Sierpca został Jerzy Listkowski.  

Nagrodzonym Serdecznie Gratulujemy. 

SYLWETKI NAGRODZONYCH OSÓB 

ARTUR BALCEROWSKI 

• prezes i trener KS Teakyon, 
• instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona, 
• brązowy medal mistrza Polski Seniorów  - Damian 

Słupecki, 
• złoty medal  i tytuł Mistrza Polski juniorów w kat +78kg - 

Krzysztof Miklaszewski, 

• srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w kat do 73kg - 
Aleksander Dobrzeniecki, 

III m i brązowy medal  Mistrzostw Polski Juniorów w kat - 
59 kg - Damian Słupecki. 

ANNA WEJCHINAND 

• Jest najaktywniejszym członkiem Stowarzyszenia, 
uczestniczy we wszystkich zawodach dla osób niepełno-
sprawnych: 

• I m w XIX memoriale Ryszarda Bramczewskiego,  
• II m w III biegu Niepodległości w Sierpcu, 

• III m w turnieju warcabowym w Sierpcu, 
• IV m w mini maratonie w Ciechocinku,  

• udział w  XII międzypowiatowym mitingu w Pułtusku, 
XIV sierpeckim Mini Maratonie, VIII biegu Sierpienicy,  
VI integracyjnym festynie w Zwoleniu, XIX olimpiadzie w 
Dobrej Woli.  

JAKUB MALINOWSKI 

• Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3, od 2010r trenuje w 
Klubie Smark Sierpc: 

• I m stylem dowolnym w kategorii 9 lat i młodsi - Płocka 
Liga Pływacka, 

• II m  stylem grzbietowym w kategorii 9 lat i młodsi - 
Płocka Liga Pływacka, 

• III m stylem grzbietowym w XIII Grand Prix Legionowa w 
Pływaniu,  

• II m stylem grzbietowym w kategorii 9 lat i młodsi - Płocka 
Liga Pływacka, 

• I m w szkolnych zawodach pływackich stylem dowolnym 
jak i grzbietowym, 

• I m w Powiatowych Zawodach Pływackich. 

AGATA CZACHOROWSKA 

• Uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 3, 
zawodniczka Klubu Pływackiego „SHARK” Sierpc: 

• III m stylem grzbietowym - Płocka Liga Pływacka, 
• I m stylem dowolnym jak i grzbietowym w 

Międzyszkolnych zawodach pływackich, 
• VI m stylem grzbietowym w XIII Grand Prix Legionowa, 
• III m stylem grzbietowym - Płocka Liga Pływacka, 

• III m stylem grzbietowym w Drużynowym Wieloboju 
Pływackim w Ciechanowie, 

• IV m stylem zmiennym w Drużynowym Wieloboju 
Pływackim w Ciechanowie, 

• II miejsce stylem zmiennym z czasem 1.28.06 - Płocka 
Liga Pływacka. 

DOMINIK CIELICKI 

• Jest wszechstronnie uzdolniony. Osiąga znaczące wyniki w 
lekkiej atletyce i grach zespołowych: 

• IV m w Rejonowych Biegach Przełajowych w Płocku, 
• I m w III Biegu Pamięci Narodowej w Sierpcu, 

• II m w Biegu Sierpienicy, 
• I m w III Biegu Niepodległości,  
• IV m w XXIV Crossie Szczutowskim. 

• Zespołowe 
• III m w Powiatowych Zawodach w Siatkówce, 

• I m w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, 

• I m w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej,  

• Swoją postawą i osiąganymi wynikami przyczynił się do 
zajęcia przez Szkołę Podstawową Nr 2 pierwszego miejsca  
w klasyfikacji na najbardziej usportowioną szkołę w 
powiecie Sierpeckim. 

ANETA OSTROWSKA 

• Jest zawodniczką UKS Mechanik, klubu działającego przy 
Zespole Szkół Nr 1. Uprawia dyscypliny sportów siłowych, 
takie jak Trójbój Siłowy oraz wyciskanie sztangi leżąc. 

• Wicemistrzyni Polski Juniorów w Trójboju Siłowym w 
Warszawie, 

Brązowy medal w Mistrzostwach Polski juniorów w wyciska-
niu sztangi leżąc -Cetniewo. 

DAMIAN SŁUPECKI 

• Jest zawodnikiem KS Taekyon, członkiem Kadry 
Narodowej juniorów: 

• III m i brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w 
Lublinie, 

• III m Juniorów Mistrzostw Polski w Bornym Sulimowie, 
• II m na turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski 

Juniorów, 
• I m na Otwartym Międzynarodowym Turnieju – Bydgoszcz 

Cup, 
• Damian, w 2011 roku, uczestniczył w czterech turniejach 

międzynarodowych, w tym dwóch turniejach klasy A 
(turnieje brane pod uwagę do rankingu Światowej Federacji 
Taekwondo WTF).  
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DARIUSZ SZAŁECKI 

• Członek Ogniska TKKF „Kubuś”: 

• Mistrz Mazowsza Juniorów w biegach przełajowych na 
dystansie 3,5km, 

• I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów w Biegach 
Przełajowych w Józefowie, 

• I m w Biegu Abstynenta w Szczutowie, 
• I m w Memoriale LA im. Ryszarda Bramczewskiego, 

• I m w Biegu Solidarności w Płocku, 
• I m w biegu w XIX Europejskich Biegach Młodych 

Olimpijczyków - Bielice Sochaczew.  
• II m w Mistrzostwach Mazowsza Juniorówna 3000m w 

Warszawie. 

 
 

NOWINKI  ZE  „SŁONECZNEJ JEDYNKI”

Witamy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Słoneczna  
Jedyneczka” w Sierpcu. Szybko minął kolorowy okres jesien-
nych zabaw oraz zimowych chłodów, obecnie dzieci z niecier-
pliwością oczekują wiosennego słońca a wraz z nim kolejnych 
wyzwań i atrakcji życia przedszkolnego.  

Cieszymy się z wyróżnienia, jakie spotkało nasze przed-
szkole. „Słoneczna Jedyneczka” otrzymała certyfikat Europej-
skiej Jakości Wychowania Przedszkolnego za stosowanie naj-
lepszych metod wychowania przedszkolnego, wykorzystanych 

w pakiecie „Entliczek, Pentliczek”, uhonorowanym pierwszą 
nagrodą Best European Schoolbook Award jako najlepszy 
pakiet edukacyjny w Europie w 2009r. 

Zgodnie z bogatą ofertą uroczystości przedszkolnych oraz 
nieodpłatnych zajęć dodatkowych, realizowanych na podstawie 
opracowanych przez nauczycielki programów własnych, 
przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.  
Z dodatkowych zajęć plastycznych, teatralnych, wokalno – 
tanecznych, rytmiczno – tanecznych, przyrodniczo – ekolo-
gicznych oraz spotkań z bajką korzystają dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych zdobywając wiedzę i umiejętności wykracza-
jące ponad podstawę programową wychowania przedszkolne-
go. W ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej w przedszkolu prowadzone są również zajęcia korek-
cyjno – kompensacyjne z elementami logopedii. 

Staramy się aby przedszkolaki ze „Słonecznej Jedyneczki” 
wszechstronnie rozwijały się oraz zdobywały wiedzę  
i doświadczenia. Oto kilka przykładów atrakcyjnych spotkań  
i uroczystości, w których uczestniczyły dzieci oraz cała spo-
łeczność przedszkolna.  

„ Czary - Mary, wosku lanie... czyli wróżby andrzejkowe” 
"Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, 
śnieg na polu długo leży". 

TRENER ROKU 2011 – ARTUR BALCEROWSKI 
W TOWARZYSTWIE BURMISTRZA – M. KOŚMIDRA ORAZ 

Z. LESZCZYŃSKIEGO – Z-CY BURMISTRZA 

PASJONAT SPORTU MIASTA SIERPCA – JERZY LISTKOWSKI 
ORAZ BURMISTRZ, M. KOŚMIDER I Z-CA, Z. LESZCZYŃSKI 

KAPITUŁA: W. MIĄŻKIEWICZ, S. URBANOWICZ, D. SZAŁECKI 

- SPORTOWIEC ROKU 2011, K. CZERMIŃSKI, P. WIERZBICKI, 

Z. LESZCZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY, Z. PESZYŃSKI 
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Dnia 30.11.2011r. w „Słonecznej Jedyneczce” panowała 
atmosfera zaciekawienia i niecierpliwości w oczekiwaniu na 
wróżby andrzejkowe. Spotkania te cieszą się zawsze dużym 
zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu i oderwania 
się od codzienności. Nauczycielki, które wcieliły się w rolę 
cyganek, rozpoczęły spotkanie wierszem Doroty Gellner 
„Wieczór Andrzejkowy” oraz opowiedziały o tradycjach an-
drzejkowych. Potem zachęciły do wrzucania do miski z wodą 
symbolicznego zabawkowego grosika, wypowiadając zaklęcie 
„Hokus - pokus, czary - mary, aby wróżby się spełniały,  
złóżmy dary”. Tym darem była piosenka „Andrzejkowe  
wróżby”, która na dobre rozpoczęła imprezę. 

Nastąpiła oczekiwana przez wszystkich pora wróżb.  
W kilku punktach sali zostały wyznaczone miejsca z tajemni-
czymi przedmiotami do odprawiania czarów. Różnorodność 
wróżb np.: Buciki, Łódeczki, Kim będę w przyszłości?,  
Cukierkowe przepowiednie czy też Czarodziejski supełek, 
zadowoliły nawet najbardziej wymagających. Na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali i zatańczyli, w radosnej atmosferze spędzi-
liśmy miło czas. 

„ Koncert mikołajkowy dla Jasia” 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu im.  

M. Kamińskiego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób  
Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie”, była 
organizatorem koncertów charytatywnych na rzecz 2-letniego 
Jasia Szpakowskiego. Dnia 06.12.2011r. w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Sierpcu odbył sie  Koncert 
Mikołajkowy dla sierpeckich przedszkolaków, w którym 
uczestniczyły dzieci ze „Słonecznej Jedyneczki”. Uczniowie 
Szkoły Muzycznej zaprezentowali swoje umiejętności oraz 
duży talent. W koncercie usłyszeliśmy kolędy i pastorałki.  
Sala była wypełniona dziećmi. Po każdym występie uczniowie 
byli nagradzani dużą ilością braw. W tym wyjątkowym dniu 
pojawił się także Mikołaj, który przywiózł dla dzieci w swoich 
saniach słodką niespodziankę. Miła atmosfera sprawiła,  
że koncert był bardzo wzruszający oraz pełen wrażeń i na dłu-
go pozostanie w pamięci przedszkolaków. 

Imieniny Mikołaja w przedszkolu 
Dnia 6 grudnia są obchodzone imieniny Św. Mikołaja.  

To najpiękniejsze święto nie tylko dla Mikołaja ale i dla  
dzieci, które przez cały rok czekają na jego przybycie.  
W naszym przedszkolu jak co roku o tej porze, odwiedził nas 
Mikołaj. Grupa 4 - 5 latków postanowiła urządzić niespodzian-
kę dla miłego gościa - wspaniały występ artystyczny wraz  
z prezentem imieninowym. Mikołaj podziękował za udana 
zabawę i obiecał, że jeszcze nas odwiedzi. 

Spotkanie z panem leśniczym 
Przedszkole, wychodząc naprzeciw potrzebom poznaw-

czym dzieci, codziennie organizuje bezpośredni lub pośredni 
kontakt ze środowiskiem przyrodniczym. Obecnie realizujemy 
program przyrodniczo - ekologiczny „Mali Odkrywcy”.  
Od wielu lat działa u nas Przedszkolne Koło Ligi Ochrony 
Przyrody, dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenia, odwie-
dzają różnorodne środowiska przyrodnicze /łąka, staw, las, 
park itp./ oraz spotykają się z ciekawymi ludźmi.  

 

Dnia 07.12.2011 roku odbyło się spotkanie z panem  
leśniczym. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą 
leśnika, ekosystemem leśnym oraz ochroną tego środowiska. 
Dzieci słuchały z zainteresowaniem opowiadań o lesie, jego 
mieszkańcach i skarbach przyrody. Bardzo ważną sprawą,  
na którą gość zwrócił uwagę było poprawne zachowanie się  
w lesie – „domu zwierząt i roślin”. Przedszkolaki obejrzały 
film o mieszkańcach lasu oraz zadawały ciekawe pytania.  
Na zakończenie dzieci podziękowały miłemu gościowi  
za interesujące spotkanie. Na ręce pani dyrektor przekazane 
zostały książki przyrodnicze, filmy oraz multimedialna pomoc 
dydaktyczna „Młody Ekolog”.  

Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy i chętnie z nich 
korzystamy w naszych codziennych zabawach przyrodniczych. 

Przy wigilijnym stole 
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen refleksji  

i spotkań z bliskimi. W naszej ,,Słonecznej Jedyneczce”  
panuje wyjątkowa, rodzinna atmosfera, która sprzyja takim 
spotkaniom. 

Dzieci z  grupy 5-6 letniej od dłuższego czasu przygoto-
wywały się do klasowej wigilii z rodzicami. Poznawały  
tradycje bożonarodzeniowe, wykonały aniołki oraz dekoracje 
świąteczne. Dopełnieniem tych działań była oczekiwana wigi-
lia.  

W tym dniu nasi mali aktorzy zaprezentowali gościom  
inscenizację ,,Choinka dla aniołków”. Były piękne pastorałki, 
wspólne kolędowanie i życzenia, ale takie płynące prosto  
z serca. Nie zabrakło też wzruszeń. Dla wszystkich dzieci były 
słodycze. 

Cieszymy się, że mamy takich rodziców i dzieci, które  
nasze przedszkole traktują jak drugi dom. 
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Wizyta wesołego Mikołaja 
W grudniu w przedszkolu gościliśmy „Wesołego Mikoła-

ja”, który zaprezentował  program estradowy dla dzieci.  
Na powitanie przedszkolaków zaśpiewał swoją wędrowną, 
optymistyczną piosenką "Dziadzio Mikołaj", opowiedział  
o przebytej drodze, o zimie oraz o zbliżających się Świętach 
Bożego Narodzenia. Potem wszystkie dzieci zaprosił  
do wspólnej zabawy przy śpiewie zimowych i świątecznych 
piosenek z gitarą elektryczną. Wraz z Mikołajem przedszkolaki 
przeszły szybką naukę tańców (walczyka, poleczki, rock and 
rolla oraz disco samby).  

Na zakończenie Mikołaj zaśpiewał najbardziej znane  
i lubiane przez dzieci polskie kolędy oraz rozdał oczekiwane 
prezenty. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć z „Wesołym 
Mikołajem”. 

Święta, święta, pełne magii… 
Dnia 21 grudnia w ,,Słonecznej Jedyneczce” po raz kolejny 

gościliśmy Mikołaja, z którym odbyliśmy niezwykłą podróż w 
celu utrwalenia tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W rolę 
aktorów wcieliły się przedszkolaki z grupy 5-6 letniej. Dzieci 
zaprezentowały świąteczny montaż słowno – muzyczny nagro-
dzony gromkimi brawami. Zaśpiewały również piękne kolędy  
i pastorałki. 

Pani dyrektor złożyła wszystkim uczestnikom spotkania 
świąteczne życzenia. Ten wyjątkowy nastrój, prezenty, piękna 
dekoracja i atmosfera wpłynęły na to, że dzień ten był niepo-
wtarzalny. 

,,XXI Sierpeckie Hufcowe kolędowanie” 
To już tradycja, że przedszkolaki ze ,,Słonecznej  

Jedyneczki” biorą udział w kolędowaniu. Tak było i tego roku. 
Grupa starszaków na XXI Sierpeckim Hufcowym Kolędowa-
niu, które odbyło się w sali Browaru, zaprezentowała zespoło-
wo dwie kolędy pt.: ,,Boski pastuszek” i ,,Była noc”.  
Śpiew kolęd jest wspaniałą tradycją, dającą możliwość spotka-
nia się, jak również zaprezentowania umiejętności wokalnych. 

Wróciliśmy do przedszkola zadowoleni, z pamiątkowymi 
dyplomami i słodkimi nagrodami. 

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
,,Serca - Sercom” 

Jak co roku, w styczniowy, mroźny dzień wolontariusze 
związani z WOŚP zbierali pieniądze na zakup sprzętu  
medycznego dla szpitali w całej Polsce. 

Dzieci ze ,,Słoneczne Jedyneczki” również włączyły się 
czynnie w akcję orkiestry. Podczas Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy spotkały się z mieszkańcami Sierpca  
w Szkole Podstawowej nr3. Przekazały kwotę 296 złotych dla 
dzieci za wcześnie urodzonych, jak również na zakup pomp 
insulinowych dla kobiet w ciąży, chorych na cukrzycę.  
Zaprezentowały taniec dyskotekowy oraz zaśpiewały piosenkę 
mówiącą o przyjaźni, przypominającą jak ważna jest pomoc 
drugiemu człowiekowi. Mali artyści zostali nagrodzeni  
brawami oraz symbolem orkiestry - czerwonymi serduszkami. 

Dziękujemy naszym przedszkolakom za wielkie serca. 

Choinka Osiedlowa - Współpraca z Zarządem Osiedla Nr 3 
oraz Stowarzyszeniem „MAMA” 

W styczniowe popołudnie, w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Sierpcu, spotkały się dzieci z Osiedla Nr 3 oraz ze  
Stowarzyszenia „MAMA” na wspólnej zabawie choinkowej, 
którą poprowadziły nauczycielki naszej „Słonecznej  

Jedyneczki” - Agnieszka Kożuchowska oraz Dorota Dudziń-
ska.  

Dzieci licznie przybyły w kolorowych strojach karnawało-
wych i rozpoczęła się wesoła zabawa przeplatana konkursami: 
„Kolorowe puzzle”, „Taniec z balonami”, „Magiczne pudeł-
ko”, „Najlepszy strój karnawałowy” itp. Maluchy bardzo chęt-
nie uczestniczyły w konkursach, za co otrzymywały  
ciekawe nagrody. Bawiły się też wesoło przy zabawach  
muzyczno – ruchowych prowadzonych przez nauczycielki. 
Oczywiście zabawę choinkową odwiedził specjalny i bardzo 
oczekiwany gość – Mikołaj z wielkim koszem słodkich  
niespodzianek. Dzieci z balu wracały trochę zmęczone,  
ale szczęśliwe. 

Dzień Babci i Dziadka 
W dniach 21 i 22 stycznia świętujemy Dzień Babci  

i Dzień Dziadka. To jest dobra okazja, by przypomnieć sobie  
o osobach, którym często zawdzięczamy większość najpięk-
niejszych chwil z dzieciństwa. Nasze przedszkolaki również 
pamiętały o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta to dla babć 
i dziadków największy skarb i radość. U Babci zawsze jest 
przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem można porozmawiać  
o dawnych czasach, które znane są nam tylko z kart książek 
historycznych. Dla Dziadków zawsze wnuczęta są najważniej-
sze. Babcia i dziadek okazują ogromną cierpliwość, wyrozu-
miałość, dobroć, miłość oraz duże doświadczenie życiowe.  

W „Słonecznej Jedyneczce”, we wszystkich grupach  
wiekowych odbyły się również uroczyste spotkania z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Po powitaniu zaproszonych gości,  
wnuczęta zaprezentowały swój program artystyczny. Na twa-
rzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość,  
łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły  
Babciom i Dziadkom drobne upominki w postaci laurek, wrę-
czone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do 
rozmów w czasie, których mogliśmy podzielić się wrażeniami. 
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali 
ich postawę i umiejętności.  

Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była 
okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu 
oraz bliższego poznania się. Jeszcze raz wszystkim Babciom  
i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia  
i wszelkiej pomyślności. 

 

Jak to w karnawale bywało ... czyli  „Bal u króla". 
Jednym z głównych zadań "Słonecznej Jedyneczki" jest 

przekazywanie dzieciom wartości związanych z dziedzictwem 
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kulturowym. Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się karna-
wałowe bale. W tym roku dnia, 10.02.2012r., dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 1 otrzymały zaproszenie na dwór  
królewski, na którym odbył sie wspaniały bal. Tego dnia 
przedszkole zmieniło swój codzienny wystrój, który wywołał 
ciepły i radosny nastrój. Dzieci korowodem wkroczyły na salę 
balową prezentując swoje stroje. Powitała je królewska para 
wraz księżniczkami - dobrą i rozsądną oraz niegrzeczną  
i niesforną. Po chwili na balu pojawiła się wiedźma, która 
zakłóciła przebieg zabawy swymi czarami i zaklęciami.  
Ale straż królewska dała sobie z nią radę. Królewski zespół 
muzyczny "TAKT" swym pięknym śpiewem i muzyką, rozpo-
czął wspaniałe tańce. Zabawy integracyjne wprowadziły gości 
w wesołą atmosferę a konkursy i nagrody sprawiły wiele rado-
ści wśród dzieci i rodziców. Przedszkolaki rozśmieszały 
wszystkich swymi pomysłami na nowoczesny taniec, co wy-
wołało gorący aplauz na sali. Chwile wesołej zabawy zostały 
oczywiście utrwalone na pamiątkę. Nie zabrakło także słodkie-
go poczęstunku. W miłej atmosferze przedszkolaki, ich rodzice 
oraz nauczyciele wspólnie wspaniale się bawili. Pani dyrektor 
serdecznie podziękowała „rodzinie królewskiej”, zespołowi 
„TAKT” oraz wszystkim uczestnikom balu za wspólną zaba-
wę.  

Wspólne zabawy z rodzicami Metodą Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne. 

"Nikt nie potrafi robić wszystkiego każdy jednak może na 
swój sposób wykorzystać własne możliwości ruchowe  
i uzdolnienia" 

Z myślą o nowych, ciekawych formach współpracy z ro-
dzicami w "Słonecznej Jedyneczce" w dniach 23-24.02.2012r., 
w godzinach popołudniowych, „maluszki” zaprosiły rodziców 
na wspólne zabawy i ćwiczenia gimnastyczne poprowadzone 
Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

Metoda ta jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania 
w każdych warunkach, bez konieczności używania  
przyrządów. Rodzice wraz z dziećmi ćwiczyli boso w  niekrę-
pujących ruchy strojach, bez elementów współzawodnictwa. 

Zajęcia poprowadziła pani Mirka Krydzińska, rozpoczyna-
jąc "śpiewającym" zaproszeniem do zabawy we wspólnym 
kręgu. Następnie witały się różne części ciała np.: noski, uszy, 
ręce itp. Zabawa w parach pozwoliła poznać się wzajemnie 
również z rodzicami kolegów i koleżanek z grupy. Po części 
wstępnej rozpoczęła się część główna w czasie, której zabawy 
prowadzone były na podłodze w niskich bezpiecznych  
pozycjach np.: „Ptaszki w gniazdach", „Odwracanie kłód", 
„Przeszkoda w lesie", czy „Mrowisko". Na zakończenie  
wykonane zostały masaże relaksacyjne: „Idą dzieci", 
„Rzeczka". 

Stosowanie tej metody pozwala rozwijać: świadomość  
w schemacie ciała, orientację w czasie i przestrzeni, poczucie 
bezpieczeństwa, zaufanie do siebie i partnera, spontaniczności 
ruchów oraz opanowanie nad emocjami 

Atmosfera była bardzo przyjemna, rodzice reagowali śmie-
chem na niektóre propozycje ćwiczeń. Cenimy sobie te spotka-
nia, ponieważ jest to czas, który rodzice poświęcają swoim 
dzieciom. Jest to czas na przytulanie, pogłaskanie i wiele  
ciepłych słów, których każde dziecko potrzebuje.  

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna 
  Miejskiego Przedszkola Nr1 

  „Słoneczna Jedyneczka” 
w Sierpcu 

„KRÓLOWA ŚNIEGU”  

NIEZWYKŁE PRZEDSTAWIENIE  

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami 
wychowawczymi małego dziecka, odpowiedzialnymi za 
wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki 
życia. W naszym przedszkolu traktujemy rodziców jak  
swoich partnerów i sprzymierzeńców. Proponujemy rodzicom 
wiele różnorodnych form współpracy, są to między innymi: 
popołudniowe spotkania, w których biorą udział dzieci wraz  
z rodzicami, wspólne wycieczki, uroczystości itd. 

 

W bieżącym roku szkolnym rodzice dzieci 4-letnich  
włączyli się w realizację programu literackiego „W świecie 
bajek i baśni” i postanowili przygotować niezwykły prezent dla 
swoich pociech – a mianowicie przedstawienie pt.  
„Królowa Śniegu”. 

Ta piękna opowieść o przyjaźni i wielkiej miłości znakomi-
cie wpisała się w zimowy klimat panujący za naszymi oknami. 
Jest to historia dwójki przyjaciół, którzy za sprawą złej królo-
wej zostali rozdzieleni. Do serca Kaja dostaje się odłamek 
szkła, który powoduje, że chłopiec staje się zimny  
i obojętny. Królowa Śniegu uprowadza go do zimnego pałacu. 
Przyjaciółka Gerda wyrusza na poszukiwania Kaja.  

 

W trakcie kilku popołudniowych prób rodzice opanowali 
tekst przedstawienia, z wielkim zaangażowaniem uczyli się gry 
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aktorskiej, proponując często własne rozwiązania interpreta-
cyjne. Wspólnie opracowaliśmy układy choreograficzne,  
na scenie pojawiła się odpowiednia dekoracja, rekwizyty, pod-
kłady muzyczne oraz wypożyczone z teatru piękne stroje. 

Każdy grający w spektaklu starał się, by efekt końcowy ro-
bił duże wrażenie. Najważniejszy jednak aspekt tego  
wydarzenia to odbiór „Królowej Śniegu” przez przedszkola-
ków. Aktorów bardzo wzruszyła reakcja dzieci – silne emocje 
w trakcie przedstawienia, komentarze, nucenie melodii, okrzy-
ki w charakterystycznych momentach, wreszcie autentyczne 
owacje na koniec. Takie zachowania widzów, ich szczere, 
żywe reakcje utwierdziły nas w przekonaniu, że pomysł był 
naprawdę trafiony. 

Rodzice – aktorzy stali się rozpoznawani i nazywani imio-
nami postaci z baśni niemal przez wszystkich przedszkolaków. 
Nastąpiła silna integracja środowiska przedszkolnego   
i rodzinnego, a także powstała więź między samymi rodzicami. 

Przedsięwzięcie, jakim jest wystawienie przedstawienia 
przez rodziców dla ich maluchów, to świetny pomysł i na pew-
no jest wart kontynuacji. Takie wydarzenia, które silnie działa-
ją na pozytywne emocje dziecka, powodują, że jego pobyt  
w przedszkolu staje się przyjemniejszy i szczęśliwszy! 

Dziękuję Rodzicom moich 4-latów! 

 Agnieszka Domańska 
 Miejskie Przedszkole Nr 2 

Z ŻYCIA  MIEJSKIEGO PRZED-

SZKOLA NR 3  

kalendarium wydarzeń 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
W naszym przedszkolu dzieci są wrażliwe na potrzeby dru-

giego człowieka. Bezinteresownie podejmują trud niesienia 
pomocy potrzebującym i dzielenia się tym, co mają. Dlatego 
już od kilku lat podejmowane są działania, które mają na celu 
uwrażliwianie dzieci na potrzeby otaczających ich ludzi. 
Zwrócenie ich uwagi na ludzkie nieszczęście, chorobę,  
podkreślenie potrzeb innych jest ważnym elementem realizo-
wanego programu wychowawczego przedszkola. Dlatego każ-
dego roku bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. 
W dniu 8 stycznia 2012 r. nasze przedszkole po raz kolejny 
wzięło udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Przedszkolaki podczas XX Finału zaprezentowały program 
artystyczny i przekazały zebrane pieniądze na rzecz WOŚP. 
Swoimi umiejętnościami muzyczno-wokalnymi popisywały się 
dzieci z młodszych grup przedszkolnych (4,5 latki) a nasza 
solistka Maja miała zaledwie 3 lata i była najmłodszą śpiewa-
jącą uczestniczką XX Finału WOŚP. w Sierpcu. 

Przedszkolne Zuchy kolędują 
Od wielu lat zuchy z naszego przedszkola z VII gromady „ 

Różowe stokrotki” biorą udział w Sierpeckim Hufcowym Ko-
lędowaniu, organizowanym przez Komendę Hufca ZHP  
w Sierpcu. Podczas dorocznych przeglądów zespołów  
harcerskich i zuchowych, uczestnicy wykonują  kolędy  
i pastorałki. Także i w tym roku, dzieci z przedszkolnej  
Gromady uczestniczyły w XXI już Hufcowym Kolędowaniu. 
Zaśpiewały pastorałkę dziecięcego zespołu Arka Noego pt. 
„Świeć gwiazdeczko, świeć” oraz „Boże Narodzenie”.  
Wśród publiczności zapanował świąteczny nastrój. Wszyscy 

uczestnicy zostali nagrodzeni głośnymi brawami oraz słody-
czami przygotowanymi przez organizatorów i sponsorów. 

 
Zuchy kolędują 

Kolędowanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Browaru w 
obecności licznych gości. Uroczystość ta pozwoliła  
dzieciom kultywować tradycje bożonarodzeniowe i integrować 
się z dziećmi z innych gromad zuchowych i drużyn harcer-
skich. 

Dzień Babci i Dziadka 
Święto Babci i Dziadka to ważne dni w roku. Na tę 

szczególną okazję dzieci ze wszystkich grup wiekowych przy-
gotowały szereg niespodzianek. Były wiersze i piosenki dedy-
kowane kochanym Babciom i Dziadkom. Nie zabrakło również 
gorącego „100 lat”. Występy dzieci dostarczyły szanownym 
gościom wielu wzruszeń. Po części artystycznej przyszedł czas 
na wręczenie własnoręcznie wykonanych przez dzieci upomin-
ków, złożenie życzeń oraz słodki poczęstunek, uroczystość w 
oddziale dzieci 4-letnich zakończyły wspólne tańce Babć  
i Dziadków z Wnukami. 

 
Wspólne tańce Babć i Dziadków z wnukami 

Niepowtarzalna atmosfera tych spotkań z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci nas wszystkich zarówno dzieci, 
dziadków oraz pracowników przedszkola.  
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„ Czas tańców i przebierańców” –  bal karnawałowy 

„ Z Nowym Rokiem szedł karnawał ,przebieraniem się 
zabawił. Przebrał dzieci, spójrzcie sami są Indianie z 
piratami. Jest karnawał, dzieci tańczą, gra orkiestra 
przebierańcom!.....”. 

Tradycyjnie jak każdego roku w okresie karnawału organi-
zowany jest bal dla dzieci uczęszczających do naszego przed-
szkola. W tym roku Bal Karnawałowy odbył się 3 lutego 2012 
r. o godzinie 10.00. 

Przygotowania do balu trwały kilka dni. Pracownicy przed-
szkola dołożyli wszelkich starań, aby wystrój sali balowej 
wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz inspirował do zaba-
wy. Uroczystego otwarcia balu dokonała Dyrektor  
Marzanna Domżalska, która powitała wszystkich uczestników  
i życzyła udanej zabawy. 

Na bal przybyli tłumnie: wróżki, królewny, księżniczki, ry-
cerze, kowboje, Indianie, klauni, Zorro, motylki i wiele innych 
postaci z bajek. Potem rozpoczęły się tańce i wesoła zabawa. 

Pani Dyrektor wraz z nauczycielkami i rodzicami pełniły 
rolę wodzirejów i prowadziły wiele zabaw tanecznych oraz 
korowodów. Dużą porcję muzyki dostarczyła dzieciom rada 
rodziców, która zorganizowała zespół muzyczno-wokalny pod 
nazwą: „Rodzic - bend”(w skład zespołu weszli rodzice  
naszych przedszkolaków). Nasi milusińscy mogli popisać się 
swoimi umiejętnościami wokalnymi śpiewając znane piosenki 
razem z naszym zespołem muzycznym. Przedszkolaki ze 
swymi paniami tańczyły przy największych, dziecięcych  
przebojach. Dorośli również radośnie skakali w rytm muzyki,  
a w między czasie robili pamiątkowe fotografie. Wszyscy 
bawili się wspaniale. Wesołą zabawę przerywały konkursy z 
nagrodami tj. „taniec z balonem”, „taniec wokół krzeseł”,  
i wiele innych. Małe „co nieco” przygotowane dla wszystkich 
bawiących się to słodycze, napoje oraz faworki upieczone 
przez nasze panie kucharki.  

 
Faworki naszych kucharek smakowały wyśmienicie 

Dla grupy 3-latków był to pierwszy bal. „Maluchy” dosko-
nale odnalazły się w nowej rzeczywistości. Dotrzymywały 
kroku w pląsach, korowodach za swoimi paniami, starszymi 
kolegami i koleżankami. 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem rodzi-
ców, którzy stanęli na wysokości zadania i dołożyli starań,  
aby dzieci pięknie prezentowały się na balu, co z pewnością 

przyczyniło się do wspaniałego samopoczucia przedszkolaków  
i niezapomnianych przeżyć. 

 
Uczestnicy konkursu „Taniec z balonem” 

Czas wesołej zabawy oraz magicznej atmosfery szybko mi-
nął. Pozostała jednak nadzieja, że bajkowe postacie jeszcze do 
nas powrócą. Do zobaczenia na kolejnym balu – już za rok. 

Baśniowa rewia na lodzie. 

Wraz z nadejściem wiosny, w naszym przedszkolu rozpo-
czął się sezon wycieczek. W miesiącu marcu dzieci 6-letnie 
wraz ze swymi paniami wyruszyły do Torunia.  
Celem wycieczki było obejrzenie widowiska artystów  
moskiewskiej rewii na lodzie. Dzieci podziwiały fantastyczne, 
baśniowe przedstawienie oparte na motywach baśni: „Śpiąca 
Królewna”. Na przedszkolakach ogromne wrażenie zrobiły 
wspaniałe kostiumy aktorów, dekoracja, światła oraz efekty 
pirotechniczne. Po przedstawieniu przedszkolaki zwiedziły 
Stare Miasto, Dom Mikołaja Kopernika, a przy pomniku  
wielkiego astronoma robiły pamiątkowe zdjęcia. Wycieczka  
ta dostarczyła dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń. 

Wiosna w Kąciku przyrody 

Wszyscy z utęsknieniem oczekujemy wiosny. By ją  
przyspieszyć, panie nauczycielki zaplanowały ożywienie 
przedszkolnych kącików przyrody wiosennymi eksponatami. 
Wspólnie z dziećmi przygotowały mini uprawy. Wysiały: 
owies, fasolę, groch, rzeżuchę, rzodkiewkę oraz wysadziły 
cebulę na szczypior, korzenie pietruszki na natkę, cebulki hia-
cyntów, żonkili i tulipanów. W wazonach pojawiły się gałązki 
przycinanych w sadzie drzew i krzewów ozdobnych: jabłoni, 
czereśni, leszczyny i forsycji. Tak zaaranżowane otoczenie 
umożliwiło dzieciom dokonywanie codziennych obserwacji 
wzrostu roślin, warunków jakie są im do życia potrzebne oraz 
poznawanie ich budowy.  

Dzieci już wiedzą jak wygląda wiosna – gościła w przed-
szkolnych kącikach przyrody – teraz będą jej szukać podczas 
spacerów. 
 

 Agnieszka Malanowska,  
 Joanna Łukowska 

 Marzanna Domżalska 
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„PRZEDSZKOLE BLISKIE JAK 

DRUGI DOM” – ZIMOWE  

WIEŚCI Z PODWÓRKA  

CZERWONEGO KAPTURKA 

„Spotkania z Mikołajem” 

Ile masz lat Mikołaju?, czym przyjechałeś do nas?,  
jak długa jest twoja broda? – to tylko niektóre z pytań, jakie 
zadawały przedszkolaki podczas wizyty Mikołaja w dniu jego 
imienin 6 grudnia. Dzieciom chodziło nie tylko o prezenty, 
chciały się również dowiedzieć ciekawych rzeczy o Mikołaju. 
A prezenty oczywiście były w postaci słodkich upominków,  
a nawet zabawek ufundowanych przez rodziców. Rodzice 
bowiem muszą pomagać Mikołajowi, ponieważ on sam nie 
poradziłby sobie z dostawą upominków na czas. 

Dla nas dorosłych - wszystkich pracowników przedszkola, 
mikołajkowym prezentem było odebranie przez dyrektor Ma-
rzannę Kupniewską „Medalu za Długoletnią Służbę jako na-
grody za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie  
Państwa”, nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego, na wniosek Burmistrza Miasta. 
GRATULUJEMY! 

Corocznie, dzieci z najstarszych grup są zapraszane na 
Koncert Mikołajkowy w Państwowej Szkole Muzycznej.  
Z uwagą wysłuchaliśmy utworów muzyki poważnej i klasycz-
nej granych na różnych instrumentach.  

Gościliśmy w przedszkolu młodzież z Technikum  
Mechanicznego w Sierpcu, która zorganizowała wspólną  
zabawę mikołajkową. DZIĘKUJEMY. 

Nasi starsi koledzy z Publicznego Gimnazjum  
w Mochowie odwiedzili nas w przedszkolu i zaprezentowali 
koncert kolęd i pastorałek. Z wielką przyjemnością słuchali-
śmy tych utworów, które sprawiły, że poczuliśmy się wzrusze-
ni i w każdym z nas zakiełkowała myśl, że magia świąt  
mogłaby trwać cały rok. Inicjatorami tego niezwykłego  
spotkania byli nauczyciele Gimnazjum: Wiesław Dołasiński, 
Małgorzata Chęcińska i Krzysztof Woźnicki. Cieszymy się 
bardzo, że znaleźliśmy kolejnych przyjaciół, a to pierwsze 
spotkanie jest zalążkiem dalszej współpracy. 

„ W świątecznym nastroju” 

Jak co roku, zwykłym rytmem nadszedł do wszystkich  
cudowny czas – Boże Narodzenie. Dla każdego z nas,  
dorosłych i dzieci, to ważny okres. Dom pachnie wtedy  
ciastem i choinką. Dzieci doświadczają czegoś nowego, wzbo-
gacają się o nowe doznania, nowe wartości. Powoli zaczynają 
„wrastać” w tradycje. W życiu przedszkolaka dzieją się wtedy 
także rzeczy magiczne. Sale dziecięcych zabaw zmieniają swój 
wystrój.  

Za sprawą nauczycielek w grupach i rodziców,  
w klasach odbyły się uroczyste spotkania wigilijne. Dzieci 
przedstawiły program artystyczny, po obejrzeniu którego  
nastąpił ważny moment dzielenia się opłatkiem i składania 
sobie życzeń. Po wspólnym posiłku wszyscy śpiewaliśmy 
kolędy. 

W przedświątecznym okresie w salach przedszkolnych  
rozbrzmiewały dźwięki kolęd, słowa recytowanych wierszy,  
nastał bowiem czas przygotowań do Jasełek. Trudno wyobra-

zić sobie Boże Narodzenie bez przedstawienia jasełkowego  
w wykonaniu przedszkolaków ze wszystkich grup i z udziałem 
zaproszonych gości. W pięknej scenerii, przy blasku choinki 
dzieci przedstawiły opowieść biblijną o narodzeniu Pana Jezu-
sa. Były życzenia świąteczne i wspólne śpiewanie kolęd. 

 

„ Pomagamy jak co roku” 

Kolejny raz uczestniczyliśmy w finale WOŚP. Przedszko-
laki zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności przed 
sierpecką publicznością – były tańce, śpiewy, koncert gry na 
instrumentach perkusyjnych. Dzieci mają świadomość, że tego 
typu akcje pozwalają zbierać pieniążki dla chorych i potrzebu-
jących.  

„ Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie” 

Styczeń, to miesiąc obchodów Świąt Babci i Dziadka.  
Z tej okazji przedszkolaki w swoich grupach przygotowały 
uroczystości. Były recytowane okolicznościowe wiersze, śpie-
wane piosenki, wręczane upominki. Życzenia zdrowia, szczę-
ścia i długich, radosnych lat życia – na zawsze pozostaną w 
pamięci Babć i Dziadków i na pewno się spełnią. 

 

„ W krainie dnia i nocy – bal karnawały” 

Tym razem na wielki bal przedszkolaki zostały zaproszone 
przez dwie wróżki do Krainy Dnia i Nocy. Wystój sali  
i radosna muzyka w wykonaniu zespołu Dionizos wprowadziły 
dzieci w balowy nastrój. Nauczycielki wraz z rodzicami zadba-
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ły o to, aby wszystkie przedszkolaki były pięknie przebrane. 
Wśród pląsających na parkiecie nie zabrakło wróżek, pszczó-
łek, motylków, piratów itp. W trakcie zabawy były konkursy, 
w których dzieci chętnie brały udział zdobywając nagrody.  
Za oprawę muzyczną zespołowi Dionizos serdecznie  
DZIĘKUJEMY. 

„ Leśne Jagódki” 

Gromada Zuchowa kolejny raz brała udział w Turniejadzie 
Mikołajkowej organizowanej przez ZHP w Sierpcu, uczestni-
czyły w różnych konkurencjach sportowych. Dużą pomoc 
okazali rodzice. Turniejada zakończyła się wspólnym zdjęciem 
z Mikołajem i słodkim poczęstunkiem.  

Nasze „zuszki” uczestniczyły też w XXI Hufcowym  
Kolędowaniu. Zaśpiewały kolędy „Wesołych Świąt” oraz pa-
storałkę „Drogi Święty Mikołaju”. Z dyplomem i prezentami,  
w dobrych nastrojach wróciły do przedszkola. Przed zuchami 
wyjazd do Szkoły Podstawowej w Gójsku na Przegląd  
Twórczości Artystycznej. 

 

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna 
 Przedszkola Nr 4

 

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 2 W SIERPCU
„Idzie zaginione pokolenie,  
cierpki żal, niedobite sumienie. 
Idą w las co księżycem się złoci,  
gdzie zakrwawiony kwitnie kwiat paproci.” 

Zbigniew Kabata –„ A jeżeli padnę...” 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu 
wierna jest swym tradycjom związanym z  patriotycznym  
wychowaniem młodzieży. Nasza placówka szczyci się wielo-
letnią współpracą ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii 
Krajowej. Cyklicznie również świętujemy Dzień Patrona.  
W bieżącym roku zbiegł się on z 70-tą rocznicą powołania 
Armii Krajowej, gdyż już od 15 lat nasza szkoła nosi imię tej 
organizacji. Podczas uroczystości w 1997r. towarzyszyło nam 
wielu kombatantów, obecnie z  nielicznymi, możemy już świę-
tować ten jubileusz. 

 
Występ solistki 

Dnia 17 lutego 2012r., w Dniu Patrona, zaszczycili nas swą 
obecnością szczególni goście: Stefan Kośmider – żołnierz AK, 
Barbara Gutowska i Janina Olechowska – żony zmarłych żoł-
nierzy AK, przyjaciół szkoły, Henryka Piekarska – członek 
nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK. Na uro-
czystość przybyli przedstawiciele władz miasta: burmistrz 
Zbigniew Leszczyński, przewodniczący Rady Miasta Marek 
Chrzanowski, wiceprzewodniczący Zbigniew Mroczkowski 
oraz radni miejscy: Zdzisław Dumowski, Jerzy Stachurski, 
Dariusz Malanowski i Wojciech Jaworowski, dyrektorzy  
placówek oświatowych naszego rejonu oraz komendantka ZHP 
Hufca Sierpc im. Janusza Korczaka, phm Katarzyna Kordula-
sińska.  

 
Przedstawienie 

Wśród gości znalazły się także zespoły wokalne uczestni-
czące w XII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, rodzice,  
uczniowie, nauczyciele i sympatycy naszej szkoły.  
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W wygłoszonym powitaniu, dyrektor szkoły Hanna Kurta 
podkreśliła znaczenie patriotyzmu oraz pamięci o AK w  
wychowaniu i kształceniu postaw młodego pokolenia,  
przypomniała również historię Armii Krajowej. 

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kilka 
tygodni temu Andrzeja Olechowskiego – żołnierza AK, wielo-
letniego przyjaciela szkoły. Część oficjalną zakończyło wystą-
pienie komendantki hufca ZHP Sierpc, która podkreśliła rolę 
wychowania patriotycznego młodzieży i podziękowała pani 
dyrektor oraz instruktorom harcerskim za propagowanie tych 
idei w środowisku szkolnym. 

 
Przedstawienie 

W tygodniach poprzedzających uroczystość dzieci dogłęb-
nie zapoznały się z historią AK i obejrzały filmy dokumental-
ne. Wcześniej zwiedzały Muzeum Powstania Warszawskiego, 
uczestniczyły w wycieczkach „Szlakiem Armii Krajowej, brały 
udział w spotkaniach z kombatantami i historykami. Swoją 
wiedzę na temat AK przedstawiły w albumach, folderach, 
plakatach i rysunkach zaprezentowanych na wystawie towa-
rzyszącej obchodom.  

W dniu uroczystości uczniowie zaprezentowali przedsta-
wienie oraz montaż poetycki, a zwieńczenie obchodów  
Dnia Patrona stanowił Przegląd Piosenki Patriotycznej.  

Przedstawienie pt. „Pokolenie AK” oparte było na kanwie 
wspomnień kombatantów Armii Krajowej. Prezentowało życie 
ludności polskiej podczas II wojny światowej - zmagania z 
trudną codziennością czasów okupacji, walkipartyzanckie, 
pierwsze uczucia, piosenki, które podtrzymywały na duchu.  

 
Występ chóru Szkoły Podstawowej w Goleszynie 

Następnie laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego za-
prezentowali utwory poetyckie o tematyce wojennej.  
Ich występom towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina.  

Istotną częścią obchodów Dnia Patrona był XII Międzysz-
kolny Przegląd Piosenki Patriotycznej, impreza otwarta, pod-
czas której zaprezentowali się soliści, zespoły wokalne i chóry 
szkolne. W tegorocznej imprezie wzięło udział 13 szkół  
z Sierpca i powiatu sierpeckiego, łącznie 160 wykonawców.  

   Recytacja wiersza przez  
uczennicę Darię Cichewicz 

Wśród przedstawionych utworów znalazły się zarówno tra-
dycyjne pieśni żołnierskie, jak i piosenki współczesne np.  
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „O mój rozmarynie”,  
„Tęsknota żołnierska”, „Róża czerwona”, „Żeby Polska była 
Polską”, „Warszawo ma”, „Szare Szeregi”, „Ballada o Janku 
Wiśniewskim”, „Serce w plecaku”, „Gdzie są kwiaty  
z tamtych lat”, „Pierwsza Kadrowa”.  

Celem Przeglądu było zachęcenie do śpiewania piosenek 
patriotycznych, a także prezentacja dorobku artystycznego  
i wymiana doświadczeń.  

Fundatorzy nagród XII Międzyszkolnego Przeglądu  

Piosenki Patriotycznej to:  

• PZU SA. Odział Sierpc  
• Rada Rodziców SP nr 2 Sierpc 

• Masarnia "Staropolska Strzecha" S.C. Lilla i Mirosław 
Nadratowscy 

• Usługi Transportowe- Zimnawoda Mariusz – Sierpc. 

 Ilona Radomska 
  Agata Urbańska 
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WIEŚCI Z DWÓJKI
Minęły kolejne trzy miesiące naszej pracy, nauki.  

Czas dość krótki, ale działo się naprawdę wiele. Było dużo 
pracy, nowych wyzwań, ale chyba wszyscy zgodzą się  
ze stwierdzeniem, że było miło i bardzo ciekawie. 

Każdego roku czekamy na dzień, w którym dowiemy się 
czegoś nowego i dobrego o naszej przyszłości, czyli Andrzejki. 
Wróżbom w całej szkole nie było końca. Tym razem jednak 
uczniowie klasy IIIb przygotowali wiele niezwykłych przepo-
wiedni dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Wiedzę czer-
pali ze starych ksiąg, pamiętników i poradników. To niezwykle 
ważne zadanie wykonali czarująco. Zabawę rozpoczęła wróż-
ka, która częstując pysznymi cukierkami zachęcała do wróże-
nia. Wszyscy poznali imiona przyszłych mężów lub żon, liczbę 
dzieci, a nawet wnucząt, szczęśliwe numery i wykonywany w 
przyszłości zawód. To nic, że niektórym dziewczynkom zda-
rzyło się raz być zakonnicą a innym razem matką pięciorga 
dzieci, a chłopcom lotnikiem lub górnikiem. Atmosfera była 
bardzo miła, dzieci grzeczne i chętne do zabawy. Na koniec, 
aby wróżby się spełniły każdy „zerówkowicz” musiał wykonać 
niezwykle trudne zadanie. Tym razem były drobne kłopoty, ale 
wspólnymi siłami daliśmy radę. Dzieci obdarowane magicz-
nymi sercami, rysunkami i numerkami, pełne wrażeń i wiado-
mości dla rodziców pomaszerowały do swojej sali, a „trzecia-
ki” z wielkim apetytem zaczęły jeść otrzymane od dzieci  
„magiczne czekolady”.  

 

Dnia 1 grudnia w przytulnej i urządzonej licznymi  
pracami dzieci świetlicy szkolnej odbyło się ,,Ślubowanie  
i Pasowanie na Świetlika”. W uroczystości brały udział  regu-
larnie na nią uczęszczające dzieci z klas 0-1. Przybyłych gości 
gorąco i serdecznie przywitała prowadząca imprezę wycho-
wawca świetlicy Anna Biegańska. W obecności dyrektor  
Hanny Kurty, licznej grupy rodziców, wychowawców klas 
pierwszych, dzieci czekał sprawdzian gotowości świetlicowej, 
w którym musiały wykazać się swoimi umiejętnościami  
i wiadomościami w kolejnych czterech próbach, by w końcu 
przystąpić do ślubowania. Cała uroczystość miała na celu roz-
budzenie poczucia wspólnoty świetlicowej, dbałość o wygląd  
i porządek oraz odpowiedzialność za kolegów z grupy.  
Wychowawców zapoznano z zasadami i normami spędzania 
wolnego czasu w formie wspólnej, przyjemnej i wesołej zaba-
wy. Jako pierwszą sprawność, dzieci zaliczały próbę smaku. 
Polegała ona na rozpoznawaniu smaku owocu lub warzywa 
(marchew, ogórek, papryka) przy zamkniętych oczach. Przy 
głośnym dopingu, dzieci pokonywały najtrudniejszą z prób - 
próbę sprawności. Dziecko miało do wykonania zadanie  

wymagające precyzji i sprytu np. nawleczenie igły, zawiązanie 
sznurowadeł czy zatemperowanie ołówka. Z niewielką pomocą 
pań ze świetlicy próby wspaniale się powiodły. Imprezę za-
kończyły słodki akcent dla wszystkich uczestników uroczysto-
ści w postaci pralinek i podziękowania dzieciom za  właściwą 
postawę a gościom za liczne przybycie. 

Od początku  grudnia wszyscy myśleli już o nadchodzą-
cych Świętach. W całej szkole panowała cudowna atmosfera, 
wszyscy pięknie dekorowali swoje klasy. Powodem był kon-
kurs na najpiękniej przystrojoną salę. Trzeba przyznać,  
że zadanie zostało rewelacyjnie wykonane przez wszystkie 
klasy. Najbardziej uwagę przykuwały piękne, kolorowe choin-
ki. W oczekiwaniu na Święta dzieci z naszej zerówki spotkała 
wielka niespodzianka. Do grupy 0B przybył Święty Mikołaj. 
Sympatyczny i uśmiechnięty obdarował wszystkie dzieci 
wspaniałymi prezentami. Ale zanim dzieci dostały upominki, 
zaśpiewały dla Mikołaja piosenki i recytowały wiersze.  
Radość z upominków i ze spotkania z niezwykłym gościem 
była ogromna.  

15 grudnia mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchania w 
naszej szkole Koncertu Mikołajkowego przygotowanego przez 
uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej I St. 
im. Marcina Kamińskiego z Sierpca. Był to koncert charyta-
tywny, a zebrane pieniądze mają pomóc w leczeniu i rehabili-
tacji Jasia Szpakowskiego. Nasi przyjaciele zaprezentowali 
bardzo ciekawy repertuar. Wysłuchaliśmy kilku kolęd, ale 
przedstawiono także utwory największych kompozytorów. 
Wszyscy artyści grali przepięknie. Koncert prowadzony był 
przez Andrzeja Wojtasa. Na początku uczniów i nauczycieli 
przywitała dyrektor Hanna Kurta, która poprosiła zebranych, 
by otworzyli swoje serduszka i hojnie przekazali na leczenie 
chłopca choć symboliczną złotówkę. Nasi uczniowie, niektórzy 
jeszcze bardzo mali, pokazali, jak wielkie serca posiadają, gdyż 
udało się nam zebrać sporą sumę, którą Samorząd  
Uczniowski naszej szkoły wpłacił na konto Jasia. Do akcji 
włączyły się także nasze Zuchy z 1 Gromady „Uśmiechnięte 
słoneczka”, które zebrane przez siebie pieniądze na konto 
chłopca  przelały nieco wcześniej.  

 

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz nauczycielom ze 
szkoły muzycznej za piękny koncert. Cieszymy się, że w na-
szym mieście są ludzie, którzy mimo codziennego zgiełku 
potrafią się zatrzymać, rozejrzeć dookoła i pomagać tym, któ-
rzy pomocy naprawdę potrzebują.  
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Tuż przed rozpoczęciem przerwy świątecznej, jak co  
roku, świętowanie zaczęliśmy w szkole. Uczniowie klas I-III 
zorganizowali szkolne kolędowanie, gdzie każda z klas śpie-
wała lub grała kolędę. Wszystkie występy były bardzo piękne, 
oprócz tradycyjnych i znanych kolęd, pojawiły się nowe, cie-
kawe pastorałki. Uczniowie klas starszych przygotowali dla 
swoich kolegów i nauczycieli, oraz przybyłych gości, jasełka, 
które wszyscy oglądaliśmy z wielkim zaciekawieniem.  
Nie obyło się również bez tradycyjnych wigilii klasowych  
z życzeniami i dzieleniem się opłatkiem.  

Tuż po powrocie ze świątecznych ferii, dzieci z klasy II  
a zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na przedstawienie bożo-
narodzeniowe. Uczniowie wcielili się w rolę Św. Rodziny, 
Pasterzy, Aniołków i Trzech Króli. Byli też narratorzy, kolęd-
nicy i dzieci. Wszyscy śpiewali kolędy i pastorałki. Były  
życzenia. Rodzice przygotowali herbatkę i ciasteczka.  
Wzruszone dzieci gościły w swojej klasopracowni ukochane 
Babcie i Dziadków, składając im najgorętsze życzenia. Dziad-
kowie zaś przepełnieni miłością do wnucząt nie kryli swojego 
zadowolenia i szczęścia. Wiemy, jak ważne jest kultywowanie 
dobrych rodzinnych tradycji i podtrzymywanie więzi pokole-
niowej. 

W czwartek 2 lutego sala gimnastyczna zamieniła się  
w salę balową, na ten dzień przystrojoną kolorowymi  balona-
mi i serpentynami. W szkole zaroiło się od księżniczek,  
wróżek, rycerzy, postaci z bajek oraz różnego rodzaju  
zwierząt. Stroje były ciekawe, barwne, bardzo estetycznie 
wykonane. Niektórzy byli nie do poznania inni budzili podziw, 
a niekiedy nawet przerażenie. Humor wszystkim dopisywał. 
Do tańca grał jak zwykle pan Marek Okraszewski, a całą  
imprezę prowadziła Kasia Burczyk, przebrana za królewnę. 
Były konkursy, korowody, kółeczka i tańce w parach. 
Z głośników leciały znane przeboje. Wspaniała atmosfera, 
rytmiczna muzyka zachęcała do tańca wszystkie dzieci.  
Tegoroczny bal przebierańców należał do wyjątkowo   
udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. 

Pewnej słonecznej soboty, zaprosiliśmy do naszej placówki 
przedszkolaków wraz z rodzicami. To niezwykły czas dla 
wszystkich pracowników szkoły. Pierwsze spotkanie  
z przyszłymi uczniami. W tym roku na Dzień Otwarty przyby-
ło wyjątkowo dużo gości. Dyrektor Hanna Kurta szczególnie 
serdecznie powitała dzieci siedmio, sześcio i pięcioletnie oraz 
ich rodziców. Najpierw goście obejrzeli prezentację multime-
dialną „Z życia naszej szkoły”, przedstawienie teatralne  
o zagubionym osiołku, wysłuchały wierszy i piosenek zachęca-
jących do nauki, przygotowanych przez uczniów klas trzecich i 
obejrzały taniec w wykonaniu dziewczynek z klasy drugiej. 

Następnie odbył się sprawdzian umiejętności pisania lite-
rek, rozwiązywania zagadek i rozpoznawania przedmiotów 
potrzebnych uczniom w szkole, który wszyscy zdali na szóst-
kę.  

Z dużym zainteresowaniem „maluchy” zwiedzały szkołę. 
Wszędzie czekały na nich niespodzianki ,  wyklejanie bałwan-
ków i malowanie balonów w świetlicy, konkursy w bibliotece, 
lepienie z ciastoliny, sztuka makijażu i zabawa z odciskaniem 
dłoni lub paluszków, na pamiątkę wizyty w naszej szkole. 
Pięknie udekorowane klasy zachęcały do ich zwiedzania. 
Dzieci pisały na tablicy swoje pierwsze litery i oglądały pod-
ręczniki.Ale najwięcej radości sprawiły wszystkim harce w 
hali sportowej i w salach zabaw Radosnej Szkoły. Tu dopiero 
wszyscy pokazali jacy są odważni i wytrzymali. Pożegnaliśmy 
naszych gości pysznymi goframi z bitą śmietaną i owocami 
oraz słodkim kompotem. Apetyt dopisywał wszystkim.  

 
 

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało notesik z logo szko-
ły. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć szkołę przed-
szkolakom i zachęcić ich do nauki właśnie w Dwójce.  

Mimo, że za nami miesiące zimowe, to uczniowie naszej 
szkoły nie rezygnowali z wycieczek i wyjazdów. 

Ciepło ubrani, zaopatrzeni w dobre humory wybraliśmy się 
na wycieczkę pomimo dużego mrozu. Naszym celem był Teatr 
Dramatyczny w Płocku, gdzie obejrzeć mieliśmy przedstawie-
nie pt: „Cudowna lampa Alladyna”. Już po wejściu naszą uwa-
gę zwróciła ciekawa scenografia ale na szczególną uwagę 
dzieci zasłużyły piękne kostiumy bohaterów spektaklu.  Sztuka 
okazała się bardzo ciekawa, trzymająca w napięciu. Wszyscy 
uczniowie klasy IIa i IId wyszli z budynku teatru bardzo zado-
woleni, ale i nieco głodni. W celu zaspokojenia głodu pojecha-
liśmy do restauracji, gdzie zadowolone  dzieciaki mogły wydać 
swoje kieszonkowe. Najedzeni, szczęśliwi wyjechaliśmy  
z Płocka jadąc na ulicę Płocką naszego miasta, gdzie czekali 
już rodzice naszych pociech, ciekawi relacji swoich dzieci. A 
mimo, że wycieczka krótka,  to chyba było o czym opowia-
dać… 

Innym  z powodów do organizowania  atrakcji była akcja 
"Zima 2012" w Dwójce. Wypoczynek zimowy w naszej szkole 
został przeprowadzony w formie jednodniowych wyjazdów  
i wyjść. 16 stycznia uczniowie klas IV – VI wybrali się do  
Torunia. W planie wycieczki było  Muzeum Drukarstwa  
i Piśmiennictwa, kino i lodowisko.  

Tego samego dnia odbył się wyjazd do Aqua Parku  
w Warszawie, a klasa IIa bawiła się świetnie w sierpeckim 
Smykolandzie. W czasie ferii zorganizowany był także wyjaz-
dy dzieci do Torunia na lodowisko oraz do kina, a pierwszaki 
pojechały do Płocka.  

Odbyły się także zajęcia z projektowania i składania biżute-
rii z posrebrzanych półproduktów „Przygoda z biżuterią”. 

Udało nam się także wyjechać do Centrum Nauki Koper-
nik. W tym ciekawym miejscu większość z nas była po raz 
pierwszy. Na początku poruszaliśmy się niepewnie i ostrożnie. 
Ogromny gmach budził lekkie przerażenie, a tłumy zwiedzają-
cych, strach przed zgubieniem się.  Na szczęście ciekawość 
zwyciężyła i „ruszyliśmy do ataku”. Na początku przywitał nas 
Robothespian – robot, który recytuje wiersze oraz kwestie 
filmowe. Centrum Nauki Kopernik składa się z zespołów zwa-
nych galeriami: Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, 
Strefa światła, Świat w ruchu, które pozwoliły nam na cały 
dzień zamienić się w odkrywców. Mogliśmy zagrać na lasero-
wej harfie, wykopywać szczątki prehistoryczne, unosić się na 
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latającym dywanie, poczuć trzęsienie ziemi, robić wielkie 
bańki mydlane i chować się w nich, unieść samego siebie, 
sprawdzić swoją szybkość reakcji.  Udało nam się własnoręcz-
nie oczyścić wodę, sprawdzać ile wody mamy w naszych  
organizmach, tworzyć podkłady muzyczne do filmów, spraw-
dzać swoją wytrzymałość na łożu Fakira – kładąc się na gwoź-
dziach i wiele , wiele innych doświadczeń. 

 

Nikt nie narzekał na nudę. Były zabawy z prądem i wodą. 
Można było sprawdzić swoją wytrzymałość, siłę i głośność. 
Zabawne były powiększające lustra i pająki, ukryte w tajemni-
czych pudłach. Choć spędziliśmy tam przeszło 4 godziny,  
czas szybko minął i nadeszła pora powrotu. Wróciliśmy  
wieczorem troszkę zmęczeni, ale zadowoleni i pełni pozytyw-
nych przeżyć i emocji, jakie wywarło na nas Centrum Nauki 
Kopernik. To było naukowe przeżycie!!! 

Dużo się uczymy, a swoją wiedzę i umiejętności uwielbia-
my potwierdzać sukcesami  i wyróżnieniami w różnorakich 
konkursach.  

W grudniu, tradycyjnie, w klasach młodszych odbył się 
konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną. Dzieci włożyły 
wiele wysiłku w swoje piękne kartki, o czym można było  
przekonać się, oglądając wystawę prac konkursowych. Słodkie 
nagrody otrzymało ponad 100 dzieci, czyli wszyscy biorący 
udział w konkursie! 

W tradycje naszej szkoły wpisał się już konkurs mitolo-
giczny, który przeprowadzamy cyklicznie od wielu lat. Jest to 
konkurs skierowany do uczniów klas piątych. Uczniowie mogą 
sprawdzić swoją wiedzę z mitologii  i kultury antycznej. Kon-
kursowi towarzyszy  pokaz starożytnych strojów oraz prezen-
tacja wybranych mitów, a także przedstawienie wybra-
nych  olimpijskich dyscyplin sportowych. Ponadto uczniowie 
rozwiązują krzyżówki, dobierają związki frazeologiczne,  
dopasowują  odpowiedniki bogów greckich i rzymskich, wska-

zują atrybuty poszczególnych bogów. Największe emocje 
wzbudza zawsze przygotowanie specjalnego nektaru – napoju 
bogów, którego pierwszym recenzentem jest nasz „Zeus  
w spódnicy”, czyli dyrektor Hanna Kurta. Salę, w której  
odbywa się konkurs zdobią prace plastyczne dzieci z klas pią-
tych poświęcone mitologii. Zwieńczeniem konkursu jest pokaz 
tańca w rytm muzyki greckiej. Tegoroczne wyniki  
rywalizacji są następujące: I miejsce- klasa Va, II miejsce- 
klasa Vb, III miejsce- klasa Vc, IV miejsce- klasa Vd. 

W dniu 16 lutego odbył się etap szkolny konkursu  
Wiedzy Obywatelskiej i Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
i Ziemi Sierpeckiej. Udział w nim wzięli wszyscy obecni tego 
dnia uczniowie klas piątych w liczbie 88 osób. Największą 
liczbę punktów na 51 możliwych uzyskali: Zuzanna Liszewska 
kl. Vb –  47pkt., Daria Olszewska kl. Vb – 43pkt., Natalia 
Sobolewska kl. Vb – 42pkt., Justyna Sekulska kl. Vb – 42pkt. 
oraz Katarzyna Pleśniak kl. Vb – 40pkt i Mateusz Grzegrzółka 
kl. Vd – 40pkt 

Wzięliśmy także udział w Teście Oxford plus z języka an-
gielskiego. Oprócz uczniów klas IV-VI swoich sił spróbowali 
też trzecioklasiści i trzeba przyznać, że większość z nich za-
prezentowała się bardzo dobrze. A oto najlepsi : laureat  
I stopnia z wyróżnieniem: Natalia Jankowska (kl.5a), laureaci  
I stopnia: Jakub Budka (kl.5a), Daria Cichewicz (kl.5a),  
Mateusz Korzeniewski (kl. 5c), Agata Michalczyk (kl. 3b), 
Adam Urbański (kl. 4c), Martyna Maciejewska (kl. 5a), Maja 
Peszyńska (kl.6a), Aleksandra Sławińska (kl. 6a), Katarzyna 
Woźniak (kl. 6b),  laureaci II stopnia: Zuzanna Liszewska 
(kl.5b), Adam Gruk (kl. 5b), Jakub Jankowski (kl. 5a),  
Aleksandra Peszyńska (kl.6a), Zuzanna Dołasińska (kl. 6b), 
laureaci III stopnia: Patryk Sikorski (kl. 5a), Cezary  
Lewandowski (kl. 3c), Krzysztof Szpakowski (kl. 5a),  
Arkadiusz Frąckiewicz (kl. 5b), Aleksandra Klemarczyk  
(kl. 6c), Patryk Wilkanowski (kl.6a) 

Anna Ostrowska 
 

Z ŻYCIA SPORTOWEGO UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

W SIERPCU 

Tytuł Młodzieżowego Sportowca Roku 

2011 dla ucznia „Dwójki” 
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Jak co roku, także i w tym nasza szkoła wzięła udział  
w organizowanym przez Urząd Miejski Sierpca Plebiscycie na 
Młodzieżowego Sportowca Roku. Nominowanym do tego 
tytułu sportowcem został Dominik Cielicki - jeden z najzdol-
niejszych zawodników w szkole w 2011 roku. Jest on wszech-
stronnie uzdolniony w lekkiej atletyce i grach zespołowych.  

Dominik swoje sukcesy sportowe osiągał już w klasie 
czwartej i piątej reprezentując szkołę na zawodach powiato-
wych, rejonowych i mazowieckich. Bardzo dobre wyniki spor-
towe zawdzięcza swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu.  
Jest kapitanem szkolnej drużyny piłki nożnej. 

Swoją postawą i osiąganymi wynikami przyczynił się do 
zajęcia przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Armii Krajowej  
I miejsca w klasyfikacji na najbardziej usportowioną szkołę  
w powiecie w roku szkolnym 2011. 

Do największych sukcesów sportowych Dominika 

należą: 

− Memoriał Tadeusza Wiśniewskiego– Goleszyn, I miejsce w 
biegu na 1000m, II miejsce w biegu na 60m 

− I miejsce - Biegi Pamięci Narodowej, 

− I miejsce - XVI Bieg Niepodległości – Skrwilno, 
− I miejsce - III Bieg Niepodległości – Sierpc, 

− II m. w klasyfikacji drużynowej w Rejonowych 
Indywidualnych Biegach Przełajowych – Płock,  

− I m. w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Sierpc, 

− I m. w Rejonowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Podgórze,  

− VIII m. w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
Sztafetowych Biegach Przełajowych – Pułtusk, 

− I m. w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej – Sierpc, 

− I m. w Powiatowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych – Sierpc, 

− I m. w Rejonowych Zawodach w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych –Podgórze, 

− I m. w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej - 
Sierpc,  

− I m. w Powiatowych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej 
Sierpc, 

Sukcesy w grach zespołowych 

Dnia 11.01.2012 dziewięć szkół przyjechało do Sierpca na 
finał powiatowy w halowej piłce nożnej chłopców. Turniej 
rozegrano systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach 
eliminacyjnych. Największy opór szkołom z Sierpca stawiały 
drużyny z gminy Mochowo i dwie z nich stanęły na podium.  

Nasi zawodnicy niesieni dopingiem kolegów ze szkoły, 
gładko wygrali swoją grupę eliminacyjną pokonując SP Gole-
szyn 4:0, SP Szczutowo 3:0.  W meczu o awans do wielkiego 
finału reprezentacja SP Nr 2 dopiero po rzutach karnych (2:1) 
wygrała z reprezentacją SP Bożewo. 

Jak się okazało, w meczu finałowym ponownie zmierzyli-
śmy się ze Szkołą Podstawową z Mochowa, z którą byliśmy w 
jednej grupie eliminacyjnej. Po remisie w fazie grupowej, nasi 
zawodnicy rozstrzygnęli finał na swoją korzyść pokonując 2:1  
SP Mochowo i zajmując I miejsce w Turnieju. Skład  
zwycięskiej drużyny: Jakub Słomiński, Radosław Gadziński, 

Szymon Jagodziński, Kamil Zarzycki, Dominik Cielicki,  
Hubert Borucki, Krzysztof Szpakowski, Paweł Żółtowski, 
Sylwester Lisicki, Seweryn Krasiński, Zbigniew Stocki. 

Tuż po feriach, w dniu 31.01.2012r. odbył się w Mochowie 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Nasze uczennice 
podbudowane zwycięstwem swoich kolegów bardzo chciały 
powtórzyć wynik chłopców, jednak sztuka ta nie udała się. 
Zawodniczkom z SP nr 2 zabrakło bardzo niewiele, gdyż  
wygrywając swoja grupę eliminacyjną awansowały do dalszej 
fazy turnieju. Po dramatycznym półfinale zakończonym zwy-
cięstwem dziewcząt z „Dwójki” w rzutach karnych, pozostał 
tylko mecz finałowy, by powtórzyć sukces kolegów. Niestety 
zawodniczki gospodarzy okazały się zbyt silne tego dnia  
i nasza reprezentacja ostatecznie zajęła II miejsce w całym 
turnieju. Podczas wręczania nagród bardzo miłym akcentem 
było uhonorowanie naszej zawodniczki - Agnieszki Jaworskiej 
statuetką Najlepszej Zawodniczki Turnieju. Skład Drużyny: 
Natalia Pilichowska, Marcelina Balcerowska, Kasia Kowalska, 
Agnieszka Mirecka, Agnieszka Jaworska, Ola Boguszewska, 
Weronika Muchiewicz. 

Kontynuacją zwycięstwa w zawodach powiatowych w Mini 
Koszykówce Chłopców był awans naszej reprezentacji za  
zawody rejonowe, odbywające się w Szkole Podstawowej  
Nr 21 w Płocku dnia 21.02.2012r. Na zawodach tych stawili 
się mistrzowie wszystkich powiatów z rejonu płockiego.  
Zawodnicy naszej szkoły wywalczyli tam brązowe medale, 
choć niewiele zabrakło do zajęcia drugiego miejsca i uzyskania 
awansu na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  
W Składzie brązowych medalistów byli: Dominik Cielicki, 
Radosław Gadziński, Jakub Słomiński, Szymon Jagodziński, 
Sebastian Stocki, Kamil Zarzycki, Przemysław Banasiak, 
Krzysztof Krydziński, Krzysztof Szpakowski, Paweł Żółtow-
ski, Jakub Budka, Sylwester Lisicki.  

 

W okresie zimowym w naszej szkole odbywały się  
w ramach społecznie prowadzonych zajęć SKS - Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w grach zespołowych. Zajęcia te, 
cieszące się wielkim zainteresowaniem, stanowiły podstawę do 
wyboru zawodników reprezentujących naszą szkołę na zawo-
dach różnego szczebla w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej i 
koszykowej. Mistrzostwa te przeprowadzane były w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy III – IV oraz V – VI.  
Zwycięskie klasy zostały uhonorowane pamiątkowym pucha-
rem, a za pozostałe miejsca klasy otrzymały dyplomy.  

 Agata Urbańska 
 Dariusz Malanowski, Marcin Nowakowski
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Z ŻYCIA „TRÓJKI”
,,Trójka” – Kuźnią Talentów 

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 3 uzy-
skała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Nasza placówka 
przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 
dzieci i młodzieży.  

W dniach 15-16 lutego 2012r. w murach naszej szkoły od-
była się czwarta edycja szkolnego show „Odkrywamy talenty”. 

Występując przed licznie zgromadzoną publicznością, ucz-
niowie udowodnili, że posiadają różnorodne pasje, uzdolnienia, 
talenty. Widzowie mieli okazję podziwiać występy młodych 
artystów. Wszystkich zachwyciły popisy wokalne, taneczne, 
kabaretowe. Wzbudziły one podziw i żywą reakcję widowni- 
uczniów, rodziców, dziadków i nauczycieli. 

W tym roku jury nagrodziło: 

− w kategorii uczniów klas I-III:  
 

• I miejsce: 
Wiktoria Brodzińska II b,  
Julia Polowiec II b,  
Oliwia Ostrowska II b, 
Martyna Strześniewska II b,  
Patrycja Grubska II b,  
Malwina Mikołajczyk III c,  

• II miejsce:  
Zuzanna Dzięgielewska III b,  
Julia Lipińska III b,  
Maria Olendrzyńska I a,  
Dorota Parzych I a,  
Natalia Kulczyńska I a,  
Kinga Sadowska I a,  
Oliwia Zakrzewska I a,  
Anna Wierzbicka I a,  
Marta Włoczewska I c,  
Dominika Broniszewska I c,  
Patrycja Rama I c,  
Amelia Kosowska I c,  
Dagmara Żendarska I c, 

• I II miejsce: 
Maciej Wiśniewski II a,  
Laura Szewczyk II c,  
Aleksandra Smykowska III d 

• Wyróżnienie:  
Mateusz Mazurowski III c, 

− wśród uczniów klas IV- VI zwyciężyli:  

• I miejsce:  
Piotr Wojda VI b, 

• II miejsce:  
Kabaret Vb: Filip Zalewski, Bartosz Wiśniewski, 
Kacper Koszalski , Oliwer Gajda, Oliwia Kratkowska – 
Vd 

• III miejsce:  
Julia Żmijewska IV a, 

• Wyróżnienia:  
Bartosz Radkowski VI d, 
Karolina Zielińska IV a, 
Małgorzata Wojtas IV a, 
Radosław Żmijewski V b,  

 

Tego rodzaju przedsięwzięcia z pewnością mogą pomóc 
uczniom w osiąganiu sukcesów. To doskonały sposób, by 
pokazać, jak wielkie i nieodkryte jeszcze możliwości drzemią 
w naszych wychowankach. 

Walentynki 

Dnia 14 lutego w naszej szkole i na całym świecie  
obchodzono Święto Zakochanych . W tygodniu poprzedzają-
cym walentynki, od poniedziałku do piątku, do biblioteki moż-
na było składać kartki z życzeniami. Wielu uczniów  
wzięło udział w tym święcie.  

14 lutego – w dniu św. Walentego Samorząd Uczniowski 
roznosił pocztę walentynkową. 

Początki walentynek sięgają średniowiecznej Anglii,  
ich patron, św. Walenty był biskupem rzymskim, który ponoć 
miał moc uzdrawiania, a prawie na pewno potrafił pocieszać 
zgnębionych i nieszczęśliwych. A wiadomo jak jest. Kto cho-
ciaż dwa razy był zakochany, ten przynajmniej raz był nie-
szczęśliwy . 

W dniu tak pięknym i wspaniałym, 
Życzymy wszystkim sercem całym, 

Dużo szczęścia, namiętności, 
Niekończącej się miłości. 

,,Trójka" zaprasza w swoje progi 

18 lutego 2012 roku gościliśmy najmłodszych sierpczan 
wraz z opiekunami. Byli to pięcio - i sześciolatkowie, wycho-
wankowie przedszkoli, którzy przyjęli nasze zaproszenie  
i zechcieli spędzić z nami sobotnie przedpołudnie. Rodzicami  
i dziećmi kierowała chęć poznania nowej szkoły i nauczycieli. 

Początkowa część spotkania odbyła się w małej sali  
gimnastycznej, w której przygotowano piękną, okolicznościo-
wą dekorację. Gości powitała dyrektor placówki Grażyna 
Krawczyńska, która zapoznała z harmonogramem Dnia  
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Otwartego oraz przedstawiła ofertę ,,Trójki", czyli to wszystko, 
co od lat wspomaga nasze działania i służy wszechstronnemu 
rozwojowi i dobru dziecka.  

 

Potwierdzeniem i wzbogaceniem wypowiedzi Pani Dyrek-
tor była prezentacja, której myśl przewodnia brzmiała 
,,Bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc". Niemałą atrakcją 
okazały się występy naszych uczniów, którzy zostali nagro-
dzeni w szkolnym show ,,Odkrywamy talenty". Nie zabrakło 
również popisów zespołu cheerleaders. Pojawienie się młodych  
artystów na szkolnej scenie świadczy o tym, że dbamy  
o wszechstronny rozwój naszych uczniów i ich zainteresowań. 

Pani Dyrektor zaprosiła przedszkolaków i ich opiekunów 
do wspólnej zabawy w dużej sali gimnastycznej. Następnie 
nauczyciele klas I - III zaproponowali gościom zwiedzanie  
II piętra szkoły, czyli miejsca, gdzie odbywają się zajęcia  
lekcyjne. Kolorowy, estetyczny wygląd oraz nowoczesne  
wyposażenie sal lekcyjnych wzbudziły w zwiedzających  
niemały podziw. Największą jednak radość sprawiła dzieciom 
sala zabaw, stworzona w ramach programu ,,Radosna szkoła".  

Gości obdarowano drobnymi upominkami - z myślą  
o rodzicach przygotowano okolicznościowy, interesujący  
folder, zaś dzieci otrzymały pamiątkowy ,,medal" z logo 
,,Trójki". Na najmłodszych czekał jeszcze słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej 
nr 3 stworzył okazję do lepszego poznania naszej szkoły.  
Goście obejrzeli bazę lokalową naszej placówki, poznali ludzi 
tu pracujących, którzy tworzą klimat i kontynuują wypracowa-
ną przez lata, docenioną przez wielu sierpczan dobrą tradycję 
szkoły. Wierzymy, że to spotkanie pomoże dzieciom i ich 
rodzicom podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły. 

,,Trójka" serdecznie zaprasza! 

Sprawozdanie z przebiegu szkolnego etapu Konkursu 
Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i 
o Ziemi Sierpeckiej 

Dnia 16 lutego 2012 roku odbył się szkolny etap  
„Konkursu Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej”. Do konkursu przystąpiło 
8 uczniów. Byli to: Bartosz Chojnacki kl. Vb, Aleksandra 
Czarnecka kl. Vd, Kinga Pokorska kl. Vd, Katarzyna  
Ronowicz kl. Vd, Paweł Sobczak kl. Vb, Joanna Szymańska 
kl. Vd, Katarzyna Wesołowska kl. Vb, Bartosz Wiśniewski  
kl. Vb. 

Dla uczestników przygotowano 10 zestawów po 5 pytań, 
które uczniowie wybierali drogą losowania. Wszystkie  
zdobywane przez uczniów punkty były notowane przez  
komisję konkursową w składzie: przewodnicząca – Alina Sta-
wiska, członkowie – Anna Kazimierowska, Anna  
Ozimkiewicz. 

 

Po odpowiedziach uczniów na wszystkie 5 pytań zawartych 
w zestawach, punktacja przedstawiała się następująco: pięcioro 
uczniów uzyskało maksymalną ilość punktów – 15, dwoje 
uczniów 14 punktów i jedna uczennica 12 punktów. Następnie 
przystąpiono do rundy pytań dodatkowych. Naszą szkołę  
w finale miejskim konkursu będą reprezentowali następujący 
uczniowie: Bartosz Chojnacki, Kinga Pokorska, Joanna  
Szymańska, Bartosz Wiśniewski.  

Jolanta Chyżyńska 

Dzień Języka Ojczystego w „Trójce” 

„A niechaj narodowie 
wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” 

Ponadczasowa sentencja Mikołaja Reja towarzyszyła  ucz-
niom i nauczycielom podczas I edycji Dnia Języka Ojczystego 
w sierpeckiej „Trójce”. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego jest to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało 
ustanowione 17 listopada 1999 roku przez UNESCO. W Szko-
le Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego obchodzono 
to święto bardzo uroczyście. Po raz pierwszy uczniowie pró-
bowali swoich sił w różnorodnych „konkurencjach” języko-
wych. 

Organizatorzy przygotowali stanowiska językowe,  
na których znajdowały się ciekawe propozycje ćwiczeń z róż-
nych dziedzin języka polskiego. 

Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w KRÓLE-
STWIE ORTOGRAFII, wpisując brakujące litery: u, ż, ch itp. 

Kształcili swoje umiejętności w zakresie fleksji i składni, 
uzupełniając teksty wyrazami z ramki we właściwej formie. 
Jednym z zadań było odszukiwanie różnych części mowy  
w ramce. 

Innym punktem językowym było stanowisko „Ze słowni-
kiem za pan brat”, na którym uczniowie określali, jakie  
informacje można znaleźć w poszczególnych słownikach. 
Najciekawiej było w KRÓLESTWIE FRAZEOLOGII,  
w którym można było wykazać się znajomością związków 
frazeologicznych, np. płakać jak bóbr, jastrzębi wzrok, czuć się 
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jak ryba w wodzie itp. Uczniowie chętnie rozwiązywali krzy-
żówki. 

Ostatni punkt zatytułowany WIEM I POTRAFIĘ sprawdzał 
znajomość znaczeń wyrazów i umiejętność wykorzystania ich 
w zdaniach. Wszystkie zadania były wykonywane pod okiem 
wytrawnych językoznawców, czyli najlepszych uczniów klas 
V – VI. Dzieci pracowały w grupach. Liderzy prezentowali 
wyniki. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w pracę. 
Ułatwieniem była też możliwość korzystania ze słowników, 
które były przygotowane przez organizatorów. 

 

Z okazji Dnia Języka Ojczystego przygotowano też  
ciekawe wystawki tematyczne prezentujące m.in. znanych 
językoznawców, różne błędy językowe zaczerpnięte  z gazet, 
ogłoszeń czy witryn sklepowych. 

Głównym celem I edycji Dnia Języka Ojczystego była tro-
ska o poprawność i piękno języka polskiego poprzez wykony-
wanie różnorodnych ćwiczeń. Uczniowie doskonali radzili 
sobie z zadaniami. Bardzo spodobał się im ten nowy pomysł 
doskonalenia umiejętności językowych. 

Ostatnim zadaniem wszystkich uczestników były ZABA-
WY, AŻ BRAK SŁÓW: SCRABLE  i TABU (kalambury). 

Na zakończenie zajęć każda klasa otrzymała przepustkę, 
czyli paszport uprawniający do udziału w kolejnej edycji Dnia 
Języka Ojczystego. 

Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować zainicjowany 
pomysł. Starajmy się mówić i pisać poprawnie w naszym pięk-
nym języku ojczystym. 

Dzień Kobiet 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez róż” – dekoracje  
z powyższym hasłem mogli podziwiać wszyscy uczestnicy 
uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Odbyła się ona 8 marca 
2012 roku o godzinie 1430 w Szkole Podstawowej nr 3  
w Sierpcu. Oczywiście najliczniej przybyły kobiety związane  
z „Trójką”. Nie zabrakło także zaproszonych gości, a wśród 
nich dyrektora Leonium ks. Stanisława Zarosy. W imieniu 
zgromadzonych panów złożył gorące życzenia, szczególnie 
ciepłe słowa skierował do pań – emerytek, które zgodnie  
z wieloletnią tradycją licznie przybyły na spotkanie.  
Część artystyczna pod wymownym tytułem „Od Ewy do  
teraźniejszości” zachwyciła wszystkich. Scenki przedstawiają-
ce relacje damsko – męskie na przestrzeni wieków rozbawiły 
do łez. Podziwiano Adama i Ewę, jaskiniowców, parę  
z czasów starożytnych, Apaczów z indiańskiej wioski oraz 
współczesnego chłopca i dziewczynę. Młodzi aktorzy wystąpili 
w pięknych kostiumach. Liczny zespół wokalny oraz solistki 
Tatiana Waśko i Oliwia Kratkowska zadbali o oprawę  
muzyczną widowiska. Teksty piosenek dostarczyły gościom 
wielu wzruszeń. Na zakończenie zaprezentowali się szerszej 
publiczności zwycięzcy szkolnego konkursu „Odkrywamy 
talenty” między innymi zdobywca I miejsca szóstoklasista 
Piotr Wojda, który z prawdziwą wirtuozerią zagrał na pianinie. 
Dyrektor Grażyna Krawczyńska podziękowała osobom  
odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości i zaprosiła na 
gorący poczęstunek. 

Mamy nadzieję, iż ta niezwykła tradycja w Szkole  
Podstawowej nr 3 będzie kontynuowana i spotkamy się za rok, 
aby… posłuchać znów różnych opinii o kobietach nawet tych 
ironicznych np. „Od kiedy zjawiła się baba na orbicie, nawet 
już tam w niebie trudno być aniołem”. 

 Dyrektor szkoły 
 mgr Grażyna Krawczyńska

Z  ŻYCIA  GIMNAZJUM  MIEJSKIEGO   

IM. MIKOŁAJA  KOPERNIKA  W  SIERPCU 

XX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

9 grudnia 2011 roku w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika w Sierpcu odbył się etap rejonowy XX Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w któ-
rym wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, którzy zajęli I i II miejsca w etapie szkolnym tego 
konkursu. Celem Olimpiady jest kształtowanie u młodzieży 
potrzeby dbania o własne zdrowie, rozbudzanie zainteresowa-
nia problematyką prozdrowotną. Pierwsze miejsce w kategorii 
szkół gimnazjalnych zajęła uczennica klasy IIId Gimnazjum 
Miejskiego w Sierpcu Klaudia Wiśniewska (opiekun Anna 
Kopycińska), która awansowała w ten sposób do etapu  

okręgowego Olimpiady, który odbędzie się w marcu w  
Warszawie. Awans do etapu okręgowego wymaga przygoto-
wania przez uczennicę akcji promującej zdrowie w środowisku 
szkolnym i lokalnym, a tematem prezentowanym były choroby 
spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, ze szczególnym 
uwzględnieniem anoreksji i bulimii. Akcja została przeprowa-
dzona w Gimnazjum Miejskim, a jej zakres rozszerzono rów-
nież na sierpeckie szkoły podstawowe. 

Anna Kopycińska 



 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Nasz  SIERPC – 1/2012   39 

„Kochaj mnie mądrze” 

Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali montaż słow-
no – muzyczny pt. „Kochaj mnie mądrze”, skierowany do 
rodziców, wychowawców oraz młodzieży. Celem programu 
profilaktycznego było zwrócenie uwagi na trudne relacje mię-
dzy dorosłymi a dziećmi i wypływające z nich konsekwencje: 
różnego rodzaju uzależnienia, wpadanie w sidła złego towarzy-
stwa. Spektakl, którego problematyka okazała się interesująca 
dla młodzieży, został przygotowany pod kierunkiem nauczy-
cieli: Edyty Paciuszkiewicz, Joanny Marlęgi, Małgorzaty Mu-
rawskiej oraz Barbary Kuskowskiej. O stronę muzyczną zadba-
ła Małgorzata Trojanowska, a dekorację wykonała Elżbieta 
Gąsiorowska. 

Spektakl „Kochaj mnie mądrze” obejrzeli szóstoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu 
oraz wierni zgromadzeni w kościele św. Maksymiliana Kolbe-
go, którzy byli bardzo wzruszeni przekazywanymi przez mło-
dzież treściami i nagrodzili uzdolnionych recytatorsko  
i wokalnie uczniów brawami na stojąco. 

 

Edyta Paciuszkiewicz 
Małgorzata Murawska 

Szkolne Misterium Bożonarodzeniowe 

Nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum w świąteczny 
nastrój wprowadził koncert kolęd i pastorałek przeplatany 
przepiękną narracją związaną tematycznie z Bożym  
Narodzeniem. Dzięki rzewnym kolędom, wierszom Kazimiery 
Iłłakowiczówny i ks. Jana Twardowskiego oraz niecodziennej 
dekoracji, młodzież naszej szkoły mogła z refleksją i zadumą 
spojrzeć na dni, za którymi tak bardzo przez cały rok tęsknimy, 
mogła odkryć prawdziwe piękno i przesłanie Bożego Narodze-
nia. Uczniowie ze szkolnego koła teatralno – recytatorskiego 
zastanawiali się, dlaczego co roku obchodzimy te szczególne 
święta, dlaczego wypatrujemy pierwszej gwiazdy na niebie. 
Okazało się, że pytanie to nie było wcale banalne,  
a odpowiedź na nie tak oczywista, jakby się to wydawało. 
Odpowiedzi poszukiwał przecież niejeden uczony, teolog, 
filozof i poeta. Poszukiwał jej również ks. Jan Twardowski, 
który znalazł takie rozwiązanie - święto Bożego Narodzenia 
jest:  

„Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.” 

Szkolne Misterium Bożonarodzeniowe przygotowały: 
Aleksandra Dołasińska, Małgorzata Murawska, odpowiedzial-
na za świąteczną dekorację była Elżbieta Gąsiorowska. 

Wszystkim uczniom pracującym w zespole wokalnym  
i kole teatralno – recytatorskim dziękujemy za trud włożony  
w przygotowanie spektaklu. 

 

Małgorzata Murawska

Spotkanie szóstoklasistów z „Opowieścią wigilijną” 

Młodzież pracująca w szkolnym kole teatralno – recytator-
skim pod kierunkiem Małgorzaty Murawskiej przygotowała 
dla swych młodszych kolegów, uczniów sierpeckich szkół 
podstawowych, spektakl ma podstawie opowiadania Karola 
Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Adaptacja książki  
angielskiego powieściopisarza tuż przed feriami zimowymi 
dostarczyła szóstoklasistom wielu niezapomnianych wrażeń  
i skłoniła do chwili zadumy i refleksji nad tym, co w życiu 
ważne i wartościowe. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
i Szkoły Podstawowej nr 3 w ciszy i skupieniu śledzili losy 
bezwzględnego, okrutnego i pozbawionego jakichkolwiek 
uczuć Scroog’a, którego nie interesował nikt inny poza jego 

własną osobą, i który uważał Boże Narodzenie za stratę czasu. 
Niezapomnianych emocji młodym widzom dostarczyły  
pojawiające się na tle przyprawiającej o dreszcze muzyki  
świąteczne duchy przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. 
Ich zadanie polegało na pokazaniu Scoog’owi, że jego postę-
powanie, zamykanie się na świat, drugiego człowiek i jego 
potrzeby są niewłaściwe i nie dają szczęścia. To pod ich wpły-
wem bohater spektaklu musiał zdecydować, co jest  
w życiu ważniejsze – czy on sam, czy otaczający go ludzie. 
Chociaż decyzja była niełatwa, Scroog wybrał właściwą drogę. 
Zrozumiał, że pieniądze szczęścia nie dają – dają je człowie-
kowi miłość, życzliwość i czynienie dobra. Zaczął postępować 
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zgodnie z dewizą: „Nie złoto szczęście czyni”. To pouczające 
przesłanie dopełniły kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu 
wokalnego przygotowanego przez p. Małgorzatę Trojanowską 
i oryginalna scenografia, o którą zadbały Elżbieta Gąsiorowska 
i Małgorzata Murawska. Ciężka praca i umiejętności  
artystyczne gimnazjalistów zostały docenione przez szóstokla-
sistów. Młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami na 
stojąco. Młodsi koledzy gorąco podziękowali im za zaprosze-
nie na pełną emocji, przygotowaną profesjonalnie adaptację 
„Opowieści wigilijnej”. 

„Opowieść wigilijną” obejrzeli także pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie, z którym nasze gimnazjum 
współpracuje od kilku lat. Mieszkańcy ośrodka życzliwie przy-
jęli naszych gimnazjalistów i bardzo przeżyli spotkanie z adap-
tacją opowiadania Dickensa. Wśród zgromadzonej widowni 
trudno było dostrzec osobę, na której twarzy nie malowałoby 
się silne wzruszenie i głębokie emocje. Widać je było również 
na twarzach naszych uczniów. 

Małgorzata Murawska

Ferie zimowe w mieście - Aquapark Pluski 

17 stycznia 2012 r. był dla naszych gimnazjalistów dniem 
szczególnym. Uczestniczyli oni w organizowanej w ramach 
akcji „Ferie w mieście” wycieczce do Parku Wodnego  
w Pluskach koło Olsztyna. Wyjazd ten okazał się pełną wrażeń 
i emocji propozycją dla tych uczniów, którzy lubią spędzać 
czas wolny w aktywny sposób. 

Aquapark zaskoczył młodzież dużą ilością atrakcji.  
Nowoczesny obiekt zaoferował uczniom: 25- metrowy basen, 
zjeżdżalnie, tężnie solankowe, groty basenowe z podwodnymi 
akwariami, ławeczki do podwodnego masażu, gejzery oraz 
jacuzzi. Największych wrażeń dostarczały zjeżdżalnie:  
„Cebula” – ogromna beczka, w której po kilkukrotnym  
pokonaniu jej obwodu wpadało się do głębokiego basenu oraz 
„Kamikadze”- zjeżdżalnia przeznaczona dla wszystkich  
poszukujących mocnych i niezapomnianych wrażeń. Wiele 
przyjemnych emocji wzbudziło także jacuzzi położone na 
tarasie widokowym znajdującym się na zewnątrz kompleksu, 
w którym temperatura wody wynosiła +36 stopni, a wrażenia 
potęgowały dodatkowo przepiękny, biały, zimowy krajobraz  
i minusowa temperatura powietrza. 

 

 

 

Wycieczka do Parku Wodnego pozostanie na długo  
w pamięci jej uczestników, którzy po emocjonującej kąpieli 
mogli zrelaksować się w kinie „Helios” w Olsztynie i pośmiać 
z przygód filmowych bohaterów. Do zobaczenia za rok! 

 

Małgorzata Murawska,  Marta Turalska 
Waldemar Frydrychowicz,

Gimnazjaliści w Płockiej Orlen Arenie

 

Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i nabywa-
nia różnorodnych umiejętności. To również miejsce, które 
zachęca do rozwijania uzdolnień i aktywnego spędzania  
wolnego czasu. W lutym 2012 r. uczniowie naszego gimna-
zjum mieli świetną okazję do rozwijania swoich sportowych 
pasji, do rozwijania zainteresowań piłką ręczną. Było to moż-
liwe dzięki Waldemarowi Frydrychowiczowi, który po raz 
drugi zorganizował wyjazd młodzieży do Płockiej Orlen Areny 
na mecz Ligi Mistrzów. Odbył się on 19 lutego bieżącego 

roku. O 17.30 uczniowie zaczęli z uwagą śledzić wszystko to,  
co działo się na boisku. Do zaciętej walki stanęli szczypiorniści 
Orlen Wisły Płock  i HC Metalurg Skopje. Gimnazjaliści oka-
zali się sympatycznymi i głośnymi kibicami  polskiej  
drużyny. Do ostatnich sekund meczu ważyły się losy pojedyn-
ku z Macedończykami. Niestety, pomimo gorącego dopingu 
publiczności, Polakom nie udało się odnieść zwycięstwa. 
Sprawili tym samym zawód młodym kibicom i ponieśli poraż-
kę, przegrywając mecz 20:24. Mimo przegranej wyjazd  
dostarczył gimnazjalistom mocnych i niezapomnianych  
wrażeń i na długo pozostanie w ich pamięci.  

Opiekunami grupy byli: Waldemar Frydrychowicz,  
Joanna Ciesielka, Małgorzata Murawska i Witold Nawrocki. 

  

Małgorzata Murawska,  
Joanna Ciesielka,  

Waldemar Frydrychowicz
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Dzień Patrona w Gimnazjum Miejskim

Obchody Dnia Patrona stały się jednym z najważniejszych 
świąt w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika.  
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz miasta 
Sierpca Marek Kośmider, zastępca burmistrza Zbigniew  
Leszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek  
Chrzanowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Mroczkowski oraz radni -  przewodniczący komisji gospodar-
czej Wojciech Mielczarek oraz przewodniczący komisji  
społecznej Zdzisław Dumowski. Obecni byli także dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu Hanna Kurta, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu Grażyna Krawczyńska, 
dyrektor „Leonium” ks. Stanisław Zarosa oraz proboszcz  
parafii szkolnej ks. dr Tadeusz Kadziński.  

Dyrektor gimnazjum Edmund Sigiel w swoim wystąpieniu 
przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia oraz osiągnięcia 
nauczycieli i uczniów szkoły w roku 2011. Zwrócił uwagę na 
współpracę szkoły z różnymi instytucjami działającymi  
w mieście i poza nim.  

Po wystąpieniu dyrektora gimnazjum rozpoczęła się część 
artystyczna. Uczniowie, przygotowani przez nauczycieli:  
Małgorzatę Murawską i Edytę Paciuszkiewicz, zaprezentowali 
ciekawy, niekonwencjonalny i pełen humoru spektakl zatytu-

łowany „Spotkanie z Dziejowitem, czyli rzecz o Mikołaju 
Koperniku astronomie”. Z czasów współczesnych przenieśli 
się do epoki odrodzenia i w odegranych scenkach przedstawili 
dorobek i teorie wybitnego Polaka, który ukazał ludziom ich 
miejsce we wszechświecie. Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, iż  świadoma archaizacja języka i renesansowa muzyka 
przybliżyły klimat czasów, w których żył wybitny astronom, 
prawnik i lekarz. Na koniec bohaterowie montażu słowno – 
muzycznego podkreśli, że wiekopomne osiągnięcia Kopernika 
powinny być dla uczniów drogowskazem w zdobywaniu  
wiedzy i odkrywczych poszukiwań. Spektakl uświetniła przy-
gotowana przez Waldemara Frydrychowicza prezentacja  
multimedialna, dzięki której zaproszeni goście, nauczyciele  
i młodzież gimnazjum mogli odbyć podróż do  miejsc związa-
nych  z patronem szkoły – do starego Torunia, Krakowa,  
Olsztyna, Padwy czy na Uniwersytet Boloński. Oprawą  
muzyczną zajęła się Aleksandra Dołasińska, a o dekorację 
zadbały Elżbieta Gąsiorowska i Agata Bartkowska. 

Uroczystość zakończyła prezentacja multimedialna  
o kosmosie i poszukiwaniu nowych obiektów we wszechświe-
cie. Została przygotowana przez nauczycieli: Joannę Marlęgę, 
Edytę Paciuszkiewicz i Józefa Urbańskiego. 

Małgorzata Murawska, 
Waldemar Frydrychowicz

Trzeba studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć

Kolejny już rok w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Ko-
pernika upływa pod znakiem sukcesów w dziedzinie historii. 
Nasi uczniowie od kilku lat corocznie znajdują się w gronie 
najlepszych w Polsce i w województwie pasjonatów tej  
dziedziny nauki.  Również i ten rok szkolny należy zaliczyć do 
bardzo udanych dla naszych wychowanków.  

Już w grudniu 2011 r. wiedzieliśmy, że jako jedyny  
z powiatu sierpeckiego do etapu wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty zakwalifikował się Mateusz Turalski uczeń klasy 
IIIa, prowadzony przez Annę Makowską. Kolejne trzy miesią-
ce upłynęły na intensywnych przygotowaniach do III etapu 
konkursu, który odbył się 18 lutego 2012 r. w Warszawie. 
Warto jednak było, gdyż w dniu 5 marca 2012 r. dotarła  
doskonała wiadomość, iż Mateusz został laureatem konkursu 
przedmiotowego z historii. Udział w eliminacjach historycz-
nych Mazowieckiego Kuratora Oświaty to już tradycja  
w naszej szkole i warto wspomnieć, że możemy poszczycić się 
dwoma laureatami i finalistą w tej dziedzinie nauki.  

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego biorą także udział  
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Losy żołnierza  
i dzieje oręża polskiego od konfederacji barskiej do powstania 
styczniowego pod patronatem MEN i MON. Tematyka  
konkursu obejmuje m.in. znajomość topografii wojskowej, 
heraldyki, sfragistyki i falerystyki, co czyni go niezwykle trud-
nym. Tym bardziej cieszy nas fakt zakwalifikowania się do 
etapu wojewódzkiego dwojga uczniów, przygotowujących się 
pod kierunkiem A. Makowskiej– Aleksandry Zielińskiej (kl. 
IIId) i Mateusza Turalskiego (kl. IIIa). Warto wspomnieć, że w 
powyższym konkursie mamy za sobą szereg osiągnięć: laureata 
na szczeblu ogólnopolskim, laureata na szczeblu wojewódzkim 
i czterech finalistów.  

Tak znakomite wyniki są niewątpliwie powodem do  
radości i dumy zarówno dla dyrekcji, rady pedagogicznej,  
rodziców i miasta.  Mamy nadzieję, że 29 marca 2012 r. pod-
czas eliminacji wojewódzkich w Warszawie nasi reprezentanci 
podtrzymają dobrą passę, która dotychczas towarzyszyła temu 
i innym konkursom za co trzymamy mocno kciuki. 

Anna Makowska

Rozwijamy talenty matematyczne

U nas wszyscy dużo liczą, mnożą albo dzielą i jak zawsze 
w dziedzinie matematyki coś się dzieje. W bieżącym roku 
szkolnym braliśmy udział w licznych konkursach matematycz-
nych na szczeblu zarówno szkolnym, powiatowym jak  
i ogólnopolskim. Wiele konkursów jeszcze trwa i nie są one 
rozstrzygnięte, a my z niecierpliwością oczekujemy na wyniki 
naszych najlepszych. 

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu brali udział 
w Konkursie Matematycznym Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. W etapie I (szkolnym) uczestniczyło sześcioro 

uczniów z klas 3a, 3c, 3h, 1b. Do etapu II (rejonowego)  
zakwalifikował się Piotr Woźnicki z klasy 3a. Był on również 
3 marca 2012 r. w Warszawie uczestnikiem III etapu  
(wojewódzkiego). 

We wrześniu odbyły się zawody I stopnia VII Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów. Brało w niej udział troje 
uczniów z klas 3a, 3c i 3h. Do zawodów II stopnia  
(wojewódzkiego) łącznie w skali kraju zakwalifikowało się  
ok. 1400 osób, w tym Piotr Woźnicki z 3a. Zawody III stopnia, 
tj. ogólnopolskie odbyły się 17-18 marca 2012 r. Na tym etapie 
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jest  214 uczestników z całej Polski a wśród nich Piotr  
Woźnicki. W 2010 roku Olimpiada Matematyczna Gimnazjali-
stów została w drodze konkursu ogłoszonego przez MEN, jako 
jedna z czterech pilotażowych olimpiad przedmiotowych,  
włączona do projektu systemowego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego syste-
mu pracy z uczniem zdolnym". Projekt ten, realizowany  
w latach 2010-2013, jest finansowany jest przez Unię  
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Rokrocznie uczestniczymy w konkursach organizowanych 
przez szkoły w Płocku: XV Konkurs Matematyczny "MAŁA-
CHOWIAK" dla uczniów gimnazjów. I etap konkursu polegał 
na rozwiązaniu jak największej ilości podanych zadań  
i przesłaniu rozwiązań na adres szkoły. Na tym etapie  
w konkursie uczestniczyło czworo uczniów z klas 3a, 3h, 2e. 
Wszyscy oni zakwalifikowali się do finału, który odbył się  
3 marca 2012 r. – czekamy na wyniki. 

W Konkursie Matematyczny „Jagiellończyk 2012”  
w etapie I, który odbył się 24 lutego 2012 r. brało udział  
łącznie piętnastu uczniów z klas 3a, 3c, 3h, 2e. Nie mamy 
jeszcze informacji, kto przeszedł do finału.  

 

Konkurs Matematyczny w Sikorzu ma podobną formę jak 
płocki "MAŁACHOWIAK". Pierwsza cześć polega na tym, że 
uczeń samodzielnie rozwiązuje jak największą liczbę zadań z 
dołączonej listy i przesyła je na adres szkoły. Do II etapu za-
kwalifikowało się pięcioro uczniów klas 3a, 3h, 2e. 

Niedawno rozpoczął się Międzygimnazjalny Konkurs Ma-
tematyczny dla uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu 
powiatu sierpeckiego pod hasłem: „Matematyka jest drzwiami 
i kluczem do nauki”. Jego organizatorem jest sierpeckie LO. 
Jesteśmy na etapie kompletowania reprezentacji szkoły.  
W I etapie uczestniczyło 19 uczniów z klas 3a, 3c, 3h, 2e. 

W Powiatowym konkursie bloku przedmiotów matema-
tyczno – przyrodniczych „Oryginalna pomoc dydaktyczna”, 
którego organizatorem jest ZSZ nr 2 w Sierpcu brała udział 
uczennica z klasy 2d. 

Uczniów biorących udział w wyżej wymienionych  
konkursach przygotowywały M. Nowak, J. Chylińska,  
J. Marlęga. Realizując postanowienia statutowe szkoły prowa-
dzą zajęcia koła matematycznego lub pracują indywidualnie  
ze swoimi uczniami.Ostateczne rozstrzygnięcia i wyniki kon-
kursów będą z końcem roku szkolnego umieszczone na stronie 
internetowej szkoły. 

Zespół nauczycieli matematyki

Konkursy artystyczne 

11 lutego 2012 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego w 
Turku odbyło się ogłoszenie wyników III Międzynarodowego 
Konkursu Artystycznego im. W. Pietrzaka „Całej ziemi jed-
nym nie można objąć uściskiem”. Nagrodzeni uczniowie oce-
niani byli w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne. 

Uczeń naszego gimnazjum Michał Dołasiński z klasy 1b w 
kategorii praca plastyczna, został laureatem III nagrody. Celem 
konkursu było przedstawienie okolic, środowiska, w jakim 
wzrasta młody człowiek, ukazanie piękna i walorów artystycz-
nych. 

Dnia 17 listopada 2011 roku w siedzibie MWM  
w Sierpcu zostały ogłoszone wyniki Konkursu Plastycznego 
„Jesienny pejzaż wsi”. Konkurs współfinansowany był przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Uczeń naszej 
szkoły Patryk Bogucki, z klasy 2d, przedstawiając wśród  
pejzażu jesiennego zabytkowy wiatrak, zdobył trzecią nagrodę. 

Wspaniałą ucztę dla ducha sprawili słuchaczom uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu  
sierpeckiego 1 grudnia 2011 roku, podczas pierwszego  
konkursu piosenki polskiej „W poszukiwaniu talentów”,  
zorganizowanego przez Gimnazjum Miejskie w Sierpcu pod 
patronatem Burmistrza Miasta. Inicjatorem przedsięwzięcia 
była Aleksandra Dołasińska – nauczyciel sztuki. W skromnych 
progach naszej szkoły gościliśmy dyrektorów szkół podstawo-
wych, gimnazjów, sponsorów, fundatorów, opiekunów, nau-
czycieli, rodziców oraz utalentowaną młodzież. Inicjatywę 
Aleksandry Dołasińskiej wsparła też: Dyrekcja Gimnazjum 
Miejskiego w Sierpcu oraz nauczyciele: Jolanta Fronczak - 
Cyl, Renata Gębska, Małgorzata Trojanowska, Marta  
Turalska, Elżbieta Gąsiorowska, Małgorzata Narodzonek, 
Marzanna Jabłońska. 

W murach Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku  
odbył się konkurs „Piosenki Stanu Wojennego”. Spośród  
ponad 70 zespołów z regionu płockiego, reprezentujących 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne rozbrzmiewały utwory 

opowiadające o trudnej historii naszego kraju. Piosenki stanu 
wojennego były również doskonałą lekcją historii dla młodego 
pokolenia. Występ uczennic z Gimnazjum Miejskiego im. 
Mikołaja Kopernika w Sierpcu został doceniony nie tylko 
przez publiczność, która długimi brawami nagrodziła uczenni-
ce, ale również przez jury. Trio, w składzie Kinga Trojanow-
ska, Sylwia Wójcik i Lena Hadi, przygotowane przez Aleksan-
drę Dołasińską, wyśpiewało I nagrodę, wykonując utwór  
z repertuaru Krystyny Prońko „Psalm stojących w kolejce”.  

W Ratuszu Miejskim w Płocku, 6 lutego 2012 roku, ogło-
szono wyniki konkursu plastycznego „W krainie ośmiu pór 
roku – u Saamów w Laponii” pod patronatem prezydenta  
Miasta Płocka, Urzędu Miasta i Gminy Gallivare w Szwecji  
i prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – 
Uniwersytet Warszawski. Uczeń naszego gimnazjum Michał 
Dołasiński z klasy Ib zdobył pierwszą nagrodę w kategorii 
gimnazjów. Celem konkursu było poznanie i prezentacja życia 
codziennego, kultury i środowiska przyrodniczego Saamów 
zamieszkujących Laponię. Wszystkie nagrodzone prace zostały 
wyeksponowane w holu ratusza. 

Podczas obchodów Dnia Patrona, w naszej szkole ogłoszo-
no wyniki VI Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego 
„Wszechświat nas otacza”. Spośród nadesłanych prac uczniów 
szkół z powiatu sierpeckiego i płockiego w myśl regulaminu, 
komisja w składzie: B. Nowak, W. Bogucka, W. Witkowski, E. 
Gąsiorowska nagrodziła następujące osoby:I miejsce -Michał 
Dołasiński -Gimnazjum Miejskie Sierpc, II miejsce -Jakub 
Wiśniewski -Gimnazjum Miejskie Sierpc, III miejsce -Damian 
Ostrowski-Publiczne Gimnazjum Mochowo, wyróżnienie -
Martyna Stępińska - Publiczne Gimnazjum Drobin, wyróżnie-
nie -Paulina Ostrowska - Publiczne Gimnazjum Mochowo 

Prace konkursowe zostały zaprezentowane w Dniu Patrona 
na specjalnej ekspozycji 

Aleksandra Dołasińska
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BAZA REGIONALIÓW BIBLIOTEKI  

MIEJSKIEJ PRZEKROCZYŁA 10 TYSIĘCY 

OPISÓW

Regionalia to pojęcie obejmujące wszelkie materiały,  
w których zawarta jest wiedza o przeszłości i teraźniejszości 
lokalnej społeczności. Ich poznawanie przyczynia się  
do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej 
tożsamości. Gromadzeniem, opracowywaniem i upowszech-
nianiem regionaliów, zwanych też Sierpcianami od kilkudzie-
sięciu lat zajmuje się sierpecka Biblioteka Miejska. Aby owe 
regionalia, a więc publikacje książkowe, artykuły z czasopism, 
dokumenty życia społecznego i szereg innych zbiorów nie były 
dla mieszkańców Sierpca tylko zamkniętymi w bibliotecznym 
archiwum dokumentami, książnica uruchomiła na swojej stro-
nie internetowej katalog, który ułatwia odszukanie  
i dotarcie do publikowanych materiałów traktujących  
o Sierpcu, sierpeckich rodach, osobach tworzących lokalne 
dzieje, wydarzeniach, obiektach, zjawiskach i wielu innych.  

Sierpecka Baza Regionaliów Biblioteki Miejskiej,  
dostępna w sieci od 1 czerwca 2007 roku, w ostatnich dniach 
przekroczyła imponującą liczbę 10 tysięcy wprowadzonych 
opisów dokumentów. Nad uzupełnianiem bazy każdego dnia 
czuwają dwie pracownice czytelni: Ewa Karolewska  
i Magdalena Staniszewska i jest to praca wykonywana  
w chwili wolnej od obsługi czytelników i organizacji imprez. 
Katalog Regionaliów zawiera zarówno opisy dokumentów 
ukazujących się na bieżąco, jak i tych archiwalnych sprzed 
kilkudziesięciu laty.  

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z katalogu,  
zastosowano w nim szereg kryteriów wyszukiwania. Poszuki-
wany dokument odnaleźć można poprzez wpisanie w odpo-
wiednie pole jego tytułu lub autora, można również wpisać 
jedno ze słów z tytułu, tytuł poszukiwanego czasopisma lub 
rok, z którego wydarzenia nas interesują. Najczęściej  
wykorzystywanym polem wyszukiwania jest hasło przedmio-
towe. Wystarczy wpisać interesujące nas nazwisko, wydarze-
nie lub nazwę własną i po kilku sekundach na ekranie monitora 
ukaże się opis każdego wprowadzonego do bazy dokumentu na 
dany temat.  

Nad tym, aby ten sposób wyszukiwania informacji o Sierp-
cu i ziemi sierpeckiej spełniał oczekiwania użytkowników, 
czuwają osoby uzupełniające bazę. Sprawne jej przeszukanie  
i szybkie dotarcie do pożądanego dokumentu zależy od wzbo-
gacających każdy opis bibliograficzny haseł. Im ich więcej, 
tym charakterystyka dokumentu bardziej szczegółowa, a więc 
ułatwiająca dotarcie do nawet najmniejszej wzmianki na dany 
temat. Możliwe jest to dzięki temu, że każdy dokument trafia-
jący do katalogu, wprowadzany jest do niego z autopsji, a więc 
po wcześniejszym przeczytaniu i wyłowieniu z niego najważ-
niejszych słów kluczowych.  

Praca sierpeckiej Biblioteki Miejskiej na rzecz upowszech-
niania wiedzy o Sierpcu i ziemi sierpeckiej to nie tylko two-
rzenie katalogu regionaliów. Biblioteka od lat słynie z organi-
zacji imprez promujących sierpeckich twórców i lokalną tema-
tykę, promocji książek, spotkań autorskich z lokalnymi pisa-
rzami, konkursów literackich, wystaw o tematyce lokalnej z 
wykorzystaniem własnych zbiorów wraz z komentarzem słow-
nym, prelekcji na tematy lokalne. Książnica wydała w ramach 

serii „Biblioteka Sierpecka” szereg wartościowych publikacji 
na czele z bezcennymi „Wspomnieniami Sierpczan”, „Sierpec-
kimi niezapominajkami” A. Jankowskiego, a oprócz nich sier-
peckie biografie, książki o historii sierpeckiego sportu, historii 
browarnictwa  
w Sierpcu, tomiki poetyckie lokalnych twórców.  

 
Odpowiedzialne za Bazę Regionaliów – Ewa Karolewska  

i Magdalena Staniszewska 

Należy zaznaczyć, że większość wydanych do tej pory 
sierpeckich publikacji książkowych, jak i artykułów historycz-
nych w lokalnych periodykach powstało w oparciu o zgroma-
dzone w Bibliotece materiały. 

Magdalena Staniszewska 

FERIE 2012  

W BIBLIOTECE 
 „Poznajemy talenty naszych czytelników” to hasło prze-

wodnie tegorocznych ferii zimowych w Bibliotece Miejskiej. 
Podczas feryjnych spotkań, które odbywały się od poniedział-
ku do piątku w dniach 16-27 lutego odwiedziło nas 207 dzieci. 
Program ferii przygotowały: Izabela Churska i Ewa Tabisz. 

W pierwszym i drugim dniu ferii niespodzianką dla 
wszystkich uczestników były Jasełka kukiełkowe, wystawione 
przez starsze koleżanki i kolegę. Zarówno scenariusz, jak rów-
nież wykonanie Jasełek, to samodzielna inicjatywa naszych 
młodych artystów.  

Nasze spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem  
i dlatego podzieliliśmy uczestników na dwie grupy wiekowe. 
Najmłodsze dzieci każdego dnia oglądały kolorowe książki, 
układały puzzle i słuchały bajek. Chętnie uczestniczyły  
również w zajęciach plastycznych, podczas których powstały 
m.in. zimowe bałwany, bajkowe duszki, wesołe rączki. Praw-
dziwą gratką dla najmłodszych miłośników zwierząt były pa-
pierowe kotki, prowadzone przez nich na sznureczku. Dużą 
popularnością cieszyły się zabawy z piosenką: ciuchcia,  
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krasnoludki, pędzące misie, stary niedźwiedź, jak również 
zabawa w sklep. Mamy, babcia, dziadek i inni opiekunowie 
chętnie uczestniczyli w zabawach tworząc miłą i przyjazną 
atmosferę naszych ferii. 

W drugiej grupie wiekowej zawiązały się prawdziwe przy-
jaźnie. Starsze dzieci miały okazję zaprezentować swoje talen-
ty wokalne, taneczne, rysunkowe i teatralne w konkursie 
„Mam talent”, za co zostały nagrodzone małymi upominkami. 
Dzięki temu mieliśmy okazję, zobaczyć skok tygryska, taniec 
brzucha, taniec „wygibaniec” czy też usłyszeć przepiękną 
kolędę i inne piosenki. 

W ramach Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, 
na podstawie książki z serii „Mikołajek”, omówiliśmy regula-
min jedzenia cukierków, przy którym obowiązkowo jedliśmy 
słodkości. Niesłabnącą popularnością cieszyły się zabawy 
ruchowe i zręcznościowe m.in. stać-siadać, ciepło-zimno, kolo-
ry. Uczestnicy ferii w bibliotece mieli również okazję poprzez 
konkursy literackie, wykazać się znajomością polskich bajek, 
za co otrzymali kolorowe plany lekcji.  

Dzieci chętnie brały również udział w zajęciach plastycz-
nych. W pierwszych dniach ferii powstawały makiety zimowe. 
Natomiast z okazji dnia dziadka i babci robiliśmy laurki pełne 
uśmiechu i miłości, zdobiąc je kolorowymi brokatami,  
cekinami i wstążeczkami. Wykonywaliśmy również maski 
karnawałowe, które prezentowaliśmy podczas ostatniego dnia 
ferii na balu, na którym młodsze, jak i starsze dzieci udowodni-
ły, że dobra zabawa nie zna podziałów wiekowych. 

 
Ferie 2012 w bibliotece 

Gościłyśmy również grupy zorganizowane ze: Szkoły Pod-
stawowej nr 3, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za wspólną 
zabawę i jednocześnie zapraszamy do dalszych odwiedzin. 

Izabela Churska

 

Z ŻYCIA PRACOWNI DOKUMENTACJI  
DZIEJÓW MIASTA SIERPC...

Coroczny cykl spotkań historycznych Pracowni  
rozpoczęty!  Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, 
poza oczywistym zadaniem gromadzenia i opracowywania 
danych historycznych, propaguje wiedzę o dziejach zarówno 
Sierpca, jak i szeroko rozumianej ziemi sierpeckiej.  
Służą temu rzecz jasna publikacje w lokalnej prasie, internecie, 
biuletynie Nasz Sierpc czy własnym „Dziejopisie Sierpeckim” 
oraz realizowane wspólnie z TV Sierpc programy historyczne 
(które od końca marca będą wznowione). 

Jednakże jednym z głównych środków realizacji misji pro-
pagowania i rozpowszechniania wiedzy historycznej  
o regionie są bezpośrednie spotkania z osobami zainteresowa-
nymi. Chyba nie jest dziwne, że najliczniejszą grupą docelową 
są uczniowie - podkreślmy, nie tylko z szkół miejskich.  
Od kilku lat dyrektor Pracowni Tomasz Krukowski, prowadzi 
prelekcje historyczne, zarówno  w szkołach podstawowych  
i gimnazjach, jak i szkołach średnich oraz dla słuchaczy  
Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku (krótkie migawki 
fotograficzne z tych spotkań można obejrzeć na stronie  
internetowej Pracowni, której adres podany jest na końcu  
niniejszego artykułu). 

W bieżącym roku cykl spotkań historycznych został  
zainaugurowany już pod koniec stycznia w Szkole  
Podstawowej w Bledzewie, gdzie w cyklicznych wykładach 
udział brali uczniowie klas 4-6. Inicjatorem nawiązania  
współpracy pomiędzy Pracownią i bledzewską podstawówką 
był nauczyciel historii Paweł Szablewski, z którym Pracownia 
praktycznie od momentu powstania współdziała w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach. Podczas kolejnych prelekcji  

uczniowie zapoznali się z zakresem działalności naszej  
placówki historycznej, jej bogatymi zbiorami i zasobami  
dokumentującymi dzieje ziemi sierpeckiej. Przy okazji warto 
powiedzieć, że w zasobie posiadamy już ponad dwadzieścia 
tysięcy pojedynczych, nie „obrobionych” jeszcze rekordów, 
które cały czas są opracowywane i umieszczane w katalogu - 
choć nie ukrywamy, że podczas przeprowadzania selekcji 
część z nich zostanie wybrakowana, zaś samo poszerzanie 
katalogu jest prowadzone równolegle z realizacją innych  
zadań, więc nie jest procesem szybkim. Podczas spotkań  
zakres tematyczny nie dotyczył jedynie samego miasta, choć 
akurat „lokalne legendy i miejsca tajemnicze”, skupione  
głównie na Sierpcu, spotkały się z dużym zainteresowaniem. 
Ponadto prowadzący nie ograniczał się do prezentacji  
multimedialnej -  dodatkowo na ręce słuchaczy przekazywał 
niektóre ciekawsze eksponaty, przez co zainteresowanie  
spotkaniami w sposób widoczny się zwiększało - w końcu nie 
co dzień można trzymać w ręku neolityczne krzemienne  
narzędzie, liczące około 4-4,5 tys. lat. 

Na terenie miasta pierwsze tegoroczne spotkania odbyły się 
w Gimnazjum Miejskim, z inicjatywy nauczycielki historii 
Anny Makowskiej i co należałoby podkreślić, jednej z uczen-
nic - Aleksandry Zielińskiej (współpracującej ponadto z naszą 
placówką w ramach Sierpeckiej Grupy Eksploracji Historycz-
nej SEGREH). 

Trzy kolejne spotkania odbywały się z klasami trzecimi, 
czwarte z klasą drugą. Grupy starsze uczestniczyły w wykła-
dach dotyczących powstań narodowych na terenie ziemi sier-
peckiej, drugoklasiści zostali zapoznani z tematyką tzw. „zło-
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tego okresu” Sierpca w XVI w. i początkach wieku XVII. 
Także podczas tych spotkań, prowadzący Tomasz Krukowski, 
poza fotografiami i mapami, prezentował eksponaty związane 
z poruszanym tematem. Warto zaznaczyć, że dla części 
uczniów nie było to pierwsze spotkanie z naszą placówką, a co 
ciekawe, niektórzy w podobnych wykładach brali udział  
jeszcze w szkole podstawowej - bardzo przyjemnym akcentem 
było stwierdzenie kilku osób, że część informacji pamiętają 
właśnie jeszcze z tamtych prelekcji. Po zakończeniu cyklu 
wykładów zarówno uczniowie z Bledzewa, jak i z Sierpca 
dopytywali o kolejne spotkania, ewentualnie wycieczki, celem 
zwiedzania osobiście Sierpca. Te drugie odbędą się na pewno 
wiosną, kiedy będzie już cieplej. 

Należałoby dodać na koniec, że jeszcze inną formą  
„ lekcji historycznych”, tym razem już w pomieszczeniach 
Pracowni, są spotkania z grupkami uczestników corocznego 
konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie teryto-
rialnym i o ziemi sierpeckiej. 

We wszystkich spotkaniach, niejako w ramach przyuczenia, 
bierze udział zatrudniony w Pracowni od lipca 2011 r. referent 
Michał Weber, który również będzie w niedługim czasie pro-
wadził podobne zajęcia. 

 

 
 

 
fot. Z archiwum Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 
 

Strona Pracowni:  http://pracownia.sierpc.pl 

Oferta Pracowni, skierowana również do szkół znajduje się na 
podanej stronie:  http://pracownia.sierpc.pl/oferta-pracowni 

E-mail Pracowni  t.krukowski@pracownia.sierpc.pl 

Tomasz Krukowski 
Dyrektor Pracowni  

Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
 

Z ZASOBU PRACOWNI DOKUMENTACJI  
DZIEJÓW MIASTA SIERPC…

Fragment tablicy drogowej z lat 1941-1945. 

Jednym z materialnych nabytków do zasobu Pracowni jest 
fragment tablicy drogowej z nazwą miejscowości oraz powia-
tu, pochodzącej z lat 1941-1945. Jest to tylko jedna deska z 
całości, jednak pokryta jeszcze oryginalną farbą,  
napisy zachowały się także w całkiem niezłym stanie.  
Na pewno brakuje górnej części, z nazwą miejscowości  
w języku niemieckim oraz fragmentu prawej strony, gdzie  
w nawiasie zapisana była polska wersja nazwy powiatu.  

To, że tablica pochodzi z okresu II wojny światowej jest 
oczywiste, zarówno z powodu dwujęzyczności napisów,  
jak również użytej nazwy Sichelberg, wprowadzonej przez 
Niemców od maja 1941 roku. Warto nadmienić przy okazji,  
że wprowadzona przez okupanta w 1939 r. nazwa Schirps 
figuruje w różnych dokumentach nawet z datami 1942 r.  - 
jednak w przypadku tablic stawianych przed miejscowościami 
nie wydaje się możliwe, aby zwlekano z ich wymianą, skoro 
zawierały oficjalne, urzędowe nazwy miejscowości. Tym  
bardziej, że powiat sierpecki był integralną częścią III Rzeszy, 
zgodnie z dekretem Adolfa Hitlera z 8 października 1939 r.  
o włączeniu w granice Rzeszy części ziem polskich. 

Sierpc należał  do rejencji ciechanowskiej (Regierungs-
bezirk Zichenau), prowincji Prusy Wschodnie (Süd  
Ostpreußen), powiatu sierpeckiego (Kreis Schirps - od maja 
1941 r. Kreis Sichelberg). 

Na zachowanej desce widnieje właśnie nazwa powiatu: 
skrót Krs.=Kreis, czyli powiat. Brakujące na samej górze  
słowo to niemiecka nazwa Sułocina-Teodory: Elsengründ. 

Trudno powiedzieć czy na dole brak większego fragmentu, 
jednak po przeanalizowaniu innych zachowanych fotografii  
z tablicami drogowymi z tamtego okresu, można założyć,  
że umieszczona była jeszcze nazwa rejencji ciechanowskiej: 
Regierungsbezirk Zichenau - najczęściej umieszczane jako 
Reg. Bez. Zichenau. 

Ustalenie niemieckojęzycznej wersji nazwy Sułocina Teo-
dory nie sprawiało większych trudności - Pracownia dysponuje 
wieloma dokumentami urzędowymi z okresu II wojny świato-
wej, w tym Kennkartą, wystawioną dla Tomasza Krukowskie-
go, zamieszkałego właśnie w Sułocinie Teodory. 

 
Z zasobu Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 
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Od razy spieszę wyjaśnić, iż zbieżność imienia i nazwiska 
nie jest przypadkowa, gdyż Kennkarta ta należała do  
mojego pradziadka (dokumentów tyczących dziejów Sierpca  
i regionu sierpeckiego mam w prywatnych zbiorach znaczną 
ilość - oczywiście jako jedne z pierwszych zostały przekazane 
w zasób placówki, którą mam zaszczyt kierować). 

 
Z zasobu Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 

Zachowany fragment dawnej tablicy drogowej nie jest tyl-
ko jednym z elementów dziejów regionu sierpeckiego, ale 
również znakomitym przykładem, że materialne pozostałości 
historyczne można znaleźć w najmniej oczekiwanych  
miejscach. 

Pracownia wprawdzie otrzymała eksponat bezpośrednio od 
Darczyńcy, który jednak poinformował nas, że deska była 
wykorzystana po prostu jako element... budy dla psa! To jed-
nak kolejny dowód, że wszelkiego rodzaju elementy historii 
ziemi sierpeckiej cały czas czekają na swych odkrywców. 
Jednocześnie również potwierdza się odwieczna prawda,  
że życie płynie dalej - skończyła się II wojna światowa, tablice 
niemieckojęzyczne, będące symbolem okupacji, znalazły inne 
zastosowanie. Tak właśnie jest, że historia się toczy, a jej  
kawałki cały czas rozsypują się wokół (czasem dosłownie).  
Naszym zadaniem jest właśnie takowe kawałki zbierać i mo-
zolnie dopasowywać kolejne fragmenty dziejów ziemi  
sierpeckiej. 

Dziękujemy darczyńcy, Józefowi Piotrowskiemu, zarów-
no za przekazanie samej tablicy, jak i udostępnienie innych 
materiałów oraz za fantastyczne opowieści (które również w 
niedługim czasie zostaną przedstawione). 

M/S SIERPC na morzach i oceanach. 

Tytuł artykułu brzmi nieco patetycznie, jednak wystarczy 
dodać - w planach - a już patos opada. Nie zmienia to jednak 
faktu, że w czerwcu 1983 r. Polskie Linie Oceaniczne zamie-
rzały nadać jednemu z budowanych właśnie statków nazwę: 
M/S SIERPC (skrót m/s pochodzi od angielskich słów Motor 
Ship, czyli statek motorowy). Pismo w tej sprawie Naczelny 

Dyrektor Polskich Linii Oceanicznych, Tadeusz Grembowicz, 
wysłał 30 czerwca 1983 r. z Gdyni, adresatem był Janusz  
Wysocki, od 1 marca 1981 r. Naczelnik Miasta Sierpc. 

Z dokumentu możemy dowiedzieć się, że nowy statek był 
jednym z pięciu budowanych w gdyńskiej Stoczni im.  
Komuny Paryskiej nowoczesnych „rorowców” (typ RORO), 
które miały obsługiwać Linie Śródziemnomorskie PLO - ich 
ukończenie i eksploatację planowano na 1985 r. O samych 
statkach typu RORO osoby zainteresowane mogą poczytać  
w literaturze fachowej, czy choćby w internecie, tutaj tylko dla 
wyjaśnienia - jest to statek przystosowany do przewożenia 
towarów i pasażerów oraz pojazdów (od samochodów po  
wagony kolejowe), charakterystyczny ze względu na unoszoną 
furtę dziobową. 

 
Z zasobu Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 

Czemu akurat wybrano Sierpc, aby nazwać nim jeden  
ze statków? W piśmie pada informacja o „więzach łączących 
Sierpc z PLO”, związaniu młodzieży i całego społeczeństwa  
z morzem. W tym konkretnym przypadku mowa o faktycznie 
mocno rozwiniętej współpracy PLO z sierpeckim Morskim 
Szczepem Drużyn ZHP im. Władysława Broniewskiego, który 
działał przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego. Harcerze ze szczepu morskiego nosili charaktery-
styczne mundurki, stylizowane na marynarskie, zaś szkolna 
harcówka po brzegi wypełniona była egzotycznymi ekspona-
tami przekazywanymi przez marynarzy podczas przeróżnych 
spotkań czy wizyt. Historia tych kontaktów i samego Szczepu 
Morskiego jest zresztą doskonałym tematem na inny artykuł,  
a nawet opracowanie historyczno-naukowe. Ograniczmy się 
zatem do stwierdzenia, że współpraca układała się znakomicie, 
czego jednym z przykładów może być sesja popularno-
naukowa „Polska na rynkach świata” w dniu 10 listopada 1979 
r., w której poza władzami miejskimi uczestniczył także  
kapitan Polskich Linii Oceanicznych Wojciech Żaczyk. 
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Z planów nadania nazwy M/S Sierpc niestety nic nie  
wyszło, choć cała planowana piątka statków została ukończona 
w latach 1987-1989. Dlaczego? Wychodzi na to, że sprawa po 
prostu nie była kontynuowana, zakończyła się na pierwszej 
deklaracji. Swego czasu rozmawiałem na ten temat z Januszem 
Wysockim i Stanisławem Majchrzakiem (ówczesnym I Sekre-
tarzem KM PZPR) i taka wersja zdaje się potwierdzać,  
choć po 30 latach trudno jednoznacznie powiedzieć, czy tema-
tu  nie kontynuowały Polskie Linie Oceaniczne (Dyrektor 
Tadeusz Grembowicz wspominał, że odchodzi ze stanowiska), 
czy nie został podjęty w Sierpcu. 

Jakby nie było, w efekcie powstały statki typu RORO: Że-
rań (w 1987), Tychy (1988), Dębica (1988), Chodzież (1988) i 
Włocławek (1989) - a jednym z nich mógł być Sierpc. Obecnie 
rorowce pływają pod różnymi banderami, Morski Szczep Dru-
żyn ZHP w Sierpcu nie istnieje, a przyszłość samej stoczni w 

Gdyni jest niepewna. Jednak dokument w zasobie Pracowni 
pozostał... 

Teksty opisujące wybrane elementy z zasobu Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc można również przeczy-
tać na naszej stronie internetowej:  www.pracownia.sierpc.pl,  
ponadto cały czas umieszczamy kolejne pozycje w katalogu 
dostępnym w internecie, który z założenia ma pełnić również 
swego rodzaju galerię historyczną Sierpca i ziemi sierpeckiej: 
www.ewidencja.pracownia.sierpc.pl.   

Kontakt: budynek biblioteki, 2 piętro; tel. 24 275 37 92;  
email: t.krukowski@pracownia.sierpc.pl 

 
Tomasz Krukowski 

Dyrektor Pracowni Dokumentacji  
Dziejów Miasta Sierpc

ZIMA W MIEŚCIE ’2012
Zgodnie z wieloletnią tradycją także podczas tegorocznych 

ferii realizowana była akcja Zima w Mieście. Z myślą o 
uczniach, którzy podczas dwutygodniowej przerwy w nauce 
nie mieli możliwości wypoczywania poza Sierpcem, specjalną 
ofertę przygotowały szkoły podstawowe, gimnazjum, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Zarządy Osiedli Nr 2, 3, 5 i 6 oraz Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Poszczególne jednostki, z odpowied-
nim wyprzedzeniem, informowały o swoich propozycjach na 
stronach www oraz w formie plakatów rozmieszczonych  
miedzy innymi na miejskich słupach ogłoszeniowych. 

W pierwszym tygodniu zimowej przerwy grupa nauczycieli 
Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w ramach Dni 
otwartych stworzyła uczniom możliwość uczestniczenia w 
rozgrywkach sportowych, „spotkaniach” z językiem angiel-
skim oraz zajęciach koła historycznego. Ponadto 134 gimna-
zjalistów uczestniczyło w trzech jednodniowych wycieczkach: 
do Aquaparku w Pluskach oraz dwukrotnie - do Torunia, gdzie 
dzieci zwiedzały Stare Miasto, obejrzały filmy w Cienema 
City, skorzystały z oferty sztucznego lodowiska oraz poznawa-
ły tajemnice Układu Słonecznego w Planetarium.  

 
Gimnazjaliści na toruńskim lodowisku 

Aż pięć wyjazdów zaoferowała swoim uczniom Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej. Były to jednodniowe 
wyprawy do: Aquaparku w Warszawie, Płocka oraz trzykrotnie 
do Torunia, z których skorzystało łącznie 199 uczniów. Dla 
grupy 18 uczniów z klasy drugiej zorganizowano atrakcyjną 
wizytę w Smykolandzie.  

Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardow-
skiego w ramach Dni otwartych zapewniła zainteresowanym 
udział Feriach ze sprawdzianem, Feriach na sportowo, Feriach 
dla sześciolatków oraz Spotkaniach biblijnych. Aż 87 uczniów 
wzięło udział w wycieczce rekreacyjno – edukacyjnej do  
Parku Wodnego w Pluskach. 

 
Uczniowie Dwójki w Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa  

w Toruniu 

Z interesującą ofertą wystąpił Dom Kultury, którego  
pracownicy na przestrzeni pięciu dni realizowali wspólnie  
z grupą 23 dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 13 lat  
projekt Kredką, pędzlem i uśmiechem, czyli 101 pomysłów na 
fantastyczną twórczość i uniknięcie nudy.  

Aż ponad 200 młodych sierpczan odwiedziło w ciągu 
dwóch tygodni stycznia br. Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Pracownicy Oddziału dla dzieci dokładali wszelkich starań,  
by zarówno grupy zorganizowane, jak i czytelnicy indywidual-
ni w ciekawy sposób spędzali czas w ramach zajęć odbywają-
cych się pod hasłem Poznajemy talenty naszych czytelników.  
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Dom Kultury – podsumowanie projektu „ Kredką, pędzlem, 
uśmiechem, czyli 101 pomysłów na fantastyczną twórczość i 

uniknięcie nudy” 

Dla 30 podopiecznych świetlicy Środowiskowego  
Ogniska Wychowawczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej zajęcia zorganizowano w dniach od 16 do  
27 stycznia br. W ich ramach dzieci odbyły wycieczki do  
Muzeum Wsi Mazowieckiej (wystawa 40 lat minęło),  
Miejskiej Biblioteki Publicznej (udział w zajęciach Szukamy 
młodych talentów), Domu Kultury (projekcja filmów Uczeń 
Czarnoksiężnika, Złodzieje Pioruna) oraz Szkoły Podstawowej 
Nr 3 (zajęcia i gry rekreacyjno – sportowe w sali gimnastycz-
nej). W czasie pobytu w świetlicy wychowankowie korzystali z 
całodziennego wyżywienia. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  Zarządy Osiedli Nr 
2, 3, 5 i 6 zorganizowały wycieczki do kina w Płocku,  
w trakcie których  uczestnicy obejrzeli w kinie film pt. Kot  
w butach, Alvin i Wiewiórki 3, Tsunami 5D, Epoka lodowco-
wa 5D, Alladyn 5D oraz skonsumowali posiłek  
w McDonald’s. Z czterech wyjazdów skorzystało 147 dzieci.  

 
Najmłodsi w MBP 

Z myślą o zaktywizowaniu dzieci podczas ferii Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował po trzy turnieje piłki 
siatkowej oraz piłki nożnej halowej oraz turniej tenisa stoło-
wego grupując ok. 330 uczestników. 

Budżet miejski partycypował w organizacji zimowego wy-
poczynku dzieci przekazując organizatorom na realizację wy-
żej wymienionych przedsięwzięć kwotę w łącznej wysokości 
ponad 13 tys. złotych. Dzięki sprawnym działaniom  
organizacyjnym powiązanym z zaangażowaniem nauczycieli, 
pracowników jednostek upowszechniania kultury oraz osób 
działających w zarządach osiedli ponad 1 400 najmłodszych 
sierpczan zyskało szansę na ciekawe zimowe wakacje.  

 
  
 

Marek Z. Zdrojewski 
Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia

 

ROK JANUSZA KORCZAKA  W SIERPECKIM  HUFCU
Na pewno wszystkim mieszkańcom Sierpca wiadomo,  

że rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka - od 33 lat  
Bohatera Sierpeckiego Harcerstwa i Rokiem Władysława  
Broniewskiego - Patrona Chorągwi Mazowieckiej. Jest to więc 
szczególna okazja do przypomnienia chlubnych kart  
Mazowieckiego Harcerstwa i ludzi, którzy tę historię tworzyli. 

Połączenie tych dwóch wydarzeń jest okazją do  
aktywniejszej pracy wychowawczej w gromadach zuchowych, 
drużynach harcerskich i starszoharcerskich; jest okazją do 
spotkań, kominków, wieczornic tematycznych, dyskusji,  
wędrówek, rajdów, złazów i konkursów; jest okazją do  
przypomnienia dorobku i doświadczeń organizacji, jej wkładu 
pracy i wpływu na życie każdego z nas oraz życie społeczne. 

Rok Janusza Korczaka jest impulsem do refleksji  
związanej z naszym Bohaterem przez pryzmat Jego  
doświadczeń i zasad, jakimi się kierował w pracy z dziećmi. 

Mając na względzie powyższe założenia i przede  
wszystkim chęć niesienia pomocy merytorycznej funkcyjnym 
drużyn, członkowie Komendy Hufca opracowali specjalny cykl 
zadań programowych poświęconych Bohaterowi Hufca,  
a Komendantka Hufca phm. Katarzyna Kordulasińska wydała 

Rozkaz Specjalny L 1/2012 z dnia 20 lutego, w którym  
czytamy: 

1. Wszystkim drużynowym polecam zapoznanie się  
z propozycjami programowymi dotyczącymi Janusza 
Korczaka, w celu dokonania wyboru tych zadań, które 
każda gromada czy drużyna będzie w stanie samodzielnie 
zrealizować; 

2. W każdej szkole, w której działa ZHP, polecam 
przeprowadzenie uroczystego apelu lub wieczornicy dla 
całej  
społeczności szkolnej; 

3. Wszystkie drużyny zobowiązuję do aktywnego  
uczestnictwa w zadaniach zaproponowanych przez 
Komendę Hufca, tj w Złazie „Pamięci Korczaka”, Rajdzie  
„My i Korczak” Konkursie Recytatorskim „W hołdzie  
Januszowi Korczakowi” oraz wycieczce do Warszawy  
„Śladami Starego Doktora” 

4. Gromady zuchowe tegoroczną wyprawę wiosenną do 
Słupi wzbogacą o minimum jedno zadanie związane  
z Bohaterem Hufca 
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5. Wszystkie jednostki strukturalne naszego Hufca,  
w miarę możliwości, zachęcam do zwiedzenia w 
książnicy w Płocku wystawy poświęconej Władysławowi 
Broniewskiemu. 

Tyle, a może aż tyle w rozkazie, ale to jeszcze nie wszyst-
ko, bo przecież zbliża się wiosna, czas sadzenia drzew, może 
więc warto w najbliższej okolicy posadzić kilka drzew lub 
krzewów? 

Warto jeszcze wspomnieć o wakacyjnej służbie  
czołowych funkcyjnych Hufca na rzecz dzieci z rodzin  
niewydolnych wychowawczo w ramach programu „Pogodne 
Lato” (jeżeli Komenda Chorągwi Mazowieckiej wygra  
przetarg na organizację owego obozu). Liczymy też, że  
i samorządy powiatu sierpeckiego skierują po kilkoro dzieci na 
obozy w Słupi, bowiem jest to jedyny sposób niesienia  
pomocy Komendzie Hufca ZHP Sierpc. 

Całoroczne zmagania edukacyjno - wychowawcze  
poświęcone Staremu Doktorowi zostaną podsumowane w 
listopadzie br podczas Instruktorskiego Złazu pt „Nasze  
działania w Roku Janusza Korczaka”. Zebrane wnioski  
przekażemy stosownym władzom. 

Wszystkich wychowawców zachęcamy do obejrzenia filmu 
„Król Maciuś I” lub „Janusz Korczak”. Młodzież  
gimnazjalna i licealna mogłaby się pokusić o zorganizowanie 
sesji popularno - naukowej lub forum dyskusyjnego  
poświęconego prawom dziecka, ale mówiąc o prawach trzeba 
koniecznie zapoznać się też z obowiązkami. Ciekawa też by 
była sesja o najważniejszych formach Korczakowskiej samo-
rządności. 

Są też organizowane ogólnopolskie konkursy i odczyty, 
warto więc spojrzeć na stronę Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Janusza Korczaka, bowiem znajdziemy tam ogrom propo-
zycji, z których każdy może wybrać dla siebie to, co go  
najbardziej interesuje, bo jak mówił Stary Doktor: „Nie takie 
ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. 
Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał. Nie żeby go 
wszystko troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę  
zajmowało”.  

 

hm. Hanna Kowalska 

HUFIEC ZHP SIERPC IM. JANUSZA KORCZAKA  

RAPORTUJE

Styczeń 

W styczniu przeprowadziliśmy XXI Hufcowe Sierpeckie 
Kolędowanie, w którym wzięło udział 567 uczestników.  
12 stycznia kolędowały zuchy i przedszkolaki oraz dzieci  
z klas I –III. 13 stycznia Nowonarodzonemu Jezusowi śpiewa-
ły drużyny młodszoharcerskie i starszoharcerskie oraz dzieci  
i młodzież gimnazjów i liceów. Służbę porządkową pełniła  
11 DSH „Sami Swoi”. Imprezą kierowała phm. Katarzyna 
Kordulasińska – Komendantka Hufca. Każdy uczestnik został 
obdarowany słodkimi „niezapominajkami”,  ufundowanymi 
przez Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa. Przedstawicie-
le gromad, drużyn oraz zespołów artystycznych otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Imprezę zaszczycili swoją obecnością 
:Hm. Michał Bagiński – Komendant Chorągwi, Zbigniew 
Leszczyński - zastępca burmistrza, Dariusz Kalkowski - wójt 
Gminy Gozdowo, Prezes KPSH – Zenon Kupniewski,  
dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz sponsorzy: Krystyna 
Szczepek, Helena Jankowska, Henryka Piekarska i inni. 
Wprawdzie na kolędowaniu zabrakło niektórych niezawodnych 
przyjaciół, ale przecież to dzięki nim, od wielu lat, uczestnicy 
kolędowania otrzymują bogate słodkie niezapominajki. Dzię-
kujemy więc dyrektorowi EMPEGEK, Tadeuszowi Stelmań-
skiemu, prezesowi OSM Grzegorzowi Gańko, właścicielowi 
firmy Melbud Lechowi Stasiakowi, prezesowi WIEPOL Irene-
uszowi Wielimborkowi, prezesom Spółki MEGA Adamowi 
Kucińskiemu i Grzegorzowi Włodarskiemu, dyrektorowi  
Ciepłowni – Andrzejowi Waliszewskiemu i innym. 

Podczas ferii zimowych Komendantka Hufca  
phm. Katarzyna Kordulasińska wspierana przez pwd. Iwonę 
Bogdańską, pwd. Lidię Malinowską i phm. Danutę Paprocką 
zorganizowała dla 47 funkcyjnych drużyn wycieczkę do  
Torunia z bogatym programem rekreacyjno – poznawczym. 
Uczestnicy brali udział w grach i zabawach na lodzie, grali w 
kręgielni oraz obejrzeli film „Albin i wiewiórki” młodsi 
uczestnicy, a starsi skupili się na filmie „Sherlok Holmes”. 

Koszt wynajmu autokaru w wysokości 750 zł pokrył sponsor 
Jerzy Kordulasiński - właściciel firmy transportowej. Nato-
miast 8 WDSH „Wagabunda” z Mochowa pod kierunkiem 
phm. Dariusza Rybackiego spotkała się na dwudniowym biwa-
ku z grą terenową i ogniskiem z kiełbaskami. Gościnnie w 
biwaku uczestniczyli też harcerze z 13 DSH „Pomyłka” z 
Sierpca. A 16 DH „Przyjaciele” oraz 14 GZ też z Lelic pod 
kierunkiem drużynowych tj pwd. Iwony Bogdańskiej i pwd. 
Lidii Malinowskiej spotkały się na dwudniowym biwaku z 
bogatym programem rekreacyjno – sportowym. 

 
Z dobrodziejstw lodowiska w Toruniu, podczas ferii zimowych 

skorzystało 47 funkyjnych Hufca 

13 stycznia odbyło się też posiedzenie Hufcowej Komisji 
Stopni Instruktorskich, na którym pwd. Jolancie Wiśniewskiej 
zamknięto próbę na stopień podharcmistrzyni, a czwórce  
kandydatom do służby instruktorskiej otwarto próby na stopień 
przewodnika. 

Został też opracowany uzupełniający plan działań Hufca, 
związany z Rokiem Korczakowskim. Członkowie Komendy 
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Hufca zgodnie z planami Chorągwi brali udział w obowiązko-
wych szkoleniach. 

 
Druchna Lidka ćwiczy oko na kręgielni 

 
Biwak 8WDSH „Wagabunda” z Mochowa podczas  

ferii zimowych 

Luty 

W lutym odbyło się posiedzenie członków Komendy 
Hufca, na którym dokonano korekty kalendarium działań  
organizacyjno – programowych do końca roku szkolnego. 

Podjęto też uchwałę zezwalającą na funkcjonowanie 
gromad i drużyn przy stanie liczbowym 12 członków, bowiem 
każda drużyna powinna liczyć 16 członków.  

Wstępnie zatwierdzono komendantów trzech turnusów 
obozów w Słupi. I tak: I turnusem od 2.07 do 16.07 będzie 
kierować phm. Katarzyna Kordulasińska, II turnusem od 16.07 
do 30.07. – phm. Maciej Pawłowski, I III turnusem od 30.07 
do 13.08. - hm. Sławomir Szałkucki. Koszt obozu w Słupi od 
jednego uczestnika ustalono na 700 zł. Na stronie internetowej 
zostaną zamieszczone szczegóły dotyczące HAL 2012.  
W lipcu br  phm. Dariusz Rybacki organizuje dla ponad 40 
osobowej grupy harcerzy obóz wyjazdowy do Jarosławca nad 
morze. 

9.02 br w Towarzystwie Naukowym Płockim – Oddział 
Sierpc Honorowa Komendantka Hufca wygłosiła odczyt na 
temat „Janusz Korczak – lekarz, opiekun i wychowawca  
dzieci”. Odczyt został wzbogacony slajdami z różnych  
okresów życia Starego Doktora, a 8 WDSH „Wagabunda”  
z Mochowa chwilą poezji wzbogaciła wystąpienie hm. Hanny 
Kowalskiej i oddała hołd Patronowi Hufca Sierpc. 

 
Przedstawiciele Zarządu TNP z Sierpca dziękują prelegentce 

Hm. Hannie Kowalskiej 

Hm. Jadwiga Lisicka wraz z phm. Jolantą Wiśniewską sku-
piły się na przygotowaniu dokumentów grantowych  
dotyczących czterech zadań programowych i do 22.02 złożyły 
je w Urzędzie Miasta w Sierpcu oraz w Starostwie Powiato-
wym. Ponadto hm. Jadwiga Lisicka skompletowała plik  
dokumentów dla stażysty, który od 15 marca br. będzie  
odbywał  w Hufcu półroczny staż. 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkie środowiska har-
cerskie odbyły tematyczne zbiórki. Szczególnie uroczyście 
obchodzono DMB w Lelicach. Na specjalną uroczystą zbiórkę 
zostały zaproszone władze Urzędu Gminy, Komendantka Huf-
ca i członkowie KH, rodzice oraz przyjaciele zuchów  
i harcerzy. Podczas zbiórki za szczególne zasługi dla ZHP 
Komendantka Hufca uhonorowała obie drużynowe tj. pwd. 
Iwonę Bogdańską i pwd. Lidię Malinowską  Odznaką  
Chorągwi Mazowieckiej. 

21 DSH im. Szarych Szeregów z Suska z powodzeniem re-
prezentowała wspólnotę hufcową na przeglądzie piosenki pa-
triotycznej, który to przegląd organizowała Szkoła  
Podstawowa nr 2 w Sierpcu. 

Natomiast w dniu 25 lutego br 50-osobowa grupa  
instruktorów Hufca wraz z członkami Zarządu KPSH oraz 
przyjaciółmi wzięła udział w wycieczce do Warszawy do  
Belwederu oraz do Teatru Narodowego na spektakl  
komediowy. Wycieczkę sfinansował KPSH. Natomiast każdy 
uczestnik pokrył kosz biletu do teatru. 

Z funduszy KH pokryto koszt baneru związanego z  
„Rokiem Janusza Korczaka”  

Baner znajduje się na specjalnej tablicy przed budynkiem 
biura KH . 

Marzec 

W marcu, z myślą o włączeniu się w Ogólnopolskie  
Obchody Roku Korczaka, uczczenia Bohatera Hufca, integracji 
środowisk starszoharcerskich wraz z zaprezentowaniem ich 
dorobku, odbył się w dniach 16–17 marca br Złaz Drużyn 
Starszoharcerskich pt „Pamięci Janusza Korczaka”, w którym 
uczestniczyły prawie wszystkie zarejestrowane drużyny  
o łącznej liczbie 110 harcerzy. Zarówno uczestnicy, jak i ich 
wychowawcy, zostali gościnnie przyjęci przez Dyrektora  
Sierpeckiego Gimnazjum Edmunda Sigiela i jego zastępcę 
Dorotę Cendrowską. 
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W programie złazu zaplanowano: świeczkowisko o Kor-
czaku, szkolenie z pierwszej pomocy, rozgrywki sportowo – 
rekreacyjne, zawody pływackie, nocne śpiewanki i inne atrak-
cje. Złazem kierowały phm. Katarzyna Kordulasińska – Ko-
mendantka Hufca i jej zastępczyni phm. Mariola Ciesińska. 

Za miesiąc taki sam złaz odbędzie się dla drużyn  
młodszoharcerskich. Gospodarzem będą drużynowe ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sierpcu, wspierane przez innych  
wychowawców ZHP. 

Natomiast pod koniec miesiąca (28 i 29 marca) tradycyjnie 
już odbył się XXI Przegląd Działalności Artystycznej Zuchów 
i Harcerzy, na który w tym roku wszystkich uczestników za-
prosił dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Gójsku Marek Okonkowski. Natomiast instruktorzy ZHP  
z tej szkoły wraz z wicedyrektor phm. Zuzanną Bońkowską, 
wspierani przez rodziców, dołożyli wszelkich starań, aby im-
preza wypadła na najwyższym poziomie organizacyjnym. 
Poziom występów zawsze jest podyktowany wkładem pracy  
i uzdolnieniami zarówno uczestników jak i ich opiekunów. 
Warto zauważyć, że uczestnicy wspierani przez muzyków są 
każdego roku bezkonkurencyjni pod względem doboru  
repertuaru i oczywiście wykonania. Najwięcej wzruszeń  
dostarczyli najmłodsi uczestnicy – skrzaty z przedszkoli i klas 
„0”. Dreszczyk emocji dostarczyły występy solistek. Przez dwa 
dni w Gójsku rozbrzmiewała harcerska piosenka i nie tylko, bo 
znalazły się też melodie poświęcone Januszowi  
Korczakowi. Szkoda, że najlepsi, ze wzglądów finansowych, 
nie mogą nas reprezentować na Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej w Siedlcach.  

Szczególnie starannie przygotowały się władze Hufca do 
III Walnego Zgromadzenia Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego 
Harcerstwa, bowiem od lat wiadomo, że dalsze funkcjonowa-
nie ZHP w Sierpcu i Powiecie Sierpeckim w dużej mierze 
zależy od świadomości i życzliwości władz oświatowych,  

a więc wytwarzania opiekuńczej aury wokół istniejących dru-
żyn oraz pozyskiwaniu młodych nauczycieli do pracy z gro-
madą zuchową lub drużyną harcerską. 

 
Komendantka Hufca phm. Katarzyna Kordulasińska  

wręcza członkom TNP oddział Sierpc symboliczne  
„ niezapominajki” i dziękuje za zaproszenie na odczyt. 

Nie bez znaczenia jest też  wspieranie przez władze  sa-
morządowe, rodziców  i oczywiście ludzi dobrej woli, czyli 
sponsorów. 

Ważnym elementem owego wspierania są pewne kwoty 
przekazywane na konto KPSH oraz 1% odpisu od podatku na 
rzez Hufca Sierpc, bowiem jest to inwestycja w przyszłość 
naszych dzieci. 

 

Hm. Hanna Kowalska

CZAS  RECYTATORÓW 
W związku z organizowanymi przez Dom Kultury  

w Sierpcu eliminacjami miejskimi 57 Ogólnopolskiego  
Konkursu Recytatorskiego, w lutym i w marcu odbywały się 
cotygodniowe konsultacje dla młodzieży biorącej udział we 
wspomnianym konkursie. Uczestnicy uzyskali pomoc w zakre-
sie doboru repertuaru i interpretacji wybranych tekstów.  
Na spotkaniach omawiano techniki wykorzystywane przez 
recytatorów i sposoby radzenia sobie ze sceniczną tremą. Nie 
zabrakło również ćwiczeń dykcyjnych oraz regulujących od-
dech. Młodzież poznawała w praktyce etapy pracy nad przygo-
towaniem tekstu przeznaczonego do recytacji. 

Piotr Strugała 

POMRUKI STAREGO PIECA 
Na zaproszenie Domu Kultury w Sierpcu, 6 lutego 2012 r. 

wystąpili aktorzy Krakowskiego Teatru „Pozytywka”. Przed-
stawienie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3. Dzieci obej-
rzały widowisko edukacyjno-ekologiczne pt. „O piecyku i 
Kurzyku”, którego tematyka poruszała problem palenia śmieci 
w domach i zanieczyszczenia powietrza. Młoda widownia 
aktywnie uczestniczyła w działaniach scenicznych, pomagała 
w ratowaniu Starego Pieca. Prosta, ale bardzo pouczająca hi-
storia opowiedziana z dowcipem, przeplatana piosenkami, 
wyraźnie trafiła w gust młodych odbiorców. 

Piotr Strugała 

 

 
Spektakl dla dzieci „O piecyku i kurzyku” 
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MARTYNA WOJCIECHOWSKA Z ŻYCZENIAMI 
DLA CZYTELNIKÓW SIERPECKIEJ  

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 

 
Znana i ceniona dziennikarka i podróżniczka sprawiła 

nam ogromną niespodziankę przysyłając kartkę ze swoim zdję-
ciem wraz z życzeniami: Dla Czytelników MBP im.  
Zofii Nałkowskiej w Sierpcu Martyna Wojciechowska, 
20.12.2011 r. 

 

Martyna Wojciechowska 
to prawdziwy wulkan energii. Jest dziennikarką, redaktor  
naczelną polskiej edycji magazynów „National Geographic” 
oraz „National Geographic Traveler”, prezenterką telewizyjną, 
 

podróżniczką (zdo-
była Koronę Ziemi) 
a także pisarką (uka-
zało się już 7 książek 
jej autorstwa). Pu-
blikacje Martyny 

Wojciechowskiej 
cieszą się wielkim 
uznaniem wśród 
naszych Czytelni-
ków. Sierpecka 
Biblioteka w 
swoich zbiorach 
posiada tytuły: 
„Etiopia - ale 
czat!” (2009),  

„Zapiski 
(pod)różne” 

(2011) i „Ko-
bieta na krań-
cu świata” 
Dwie pierw-
sze to 
sprawnie napisane re-
portaże z egzotycznych miejsc lub 
też, jak kto woli, subiektywne przewodniki po 
krajach, które Martyna odwiedziła. Trzeci tytuł, 
„Kobieta na krańcu świata” to cykl egzotycznych 
reportaży pokazujących niezwykłe miejsca, kulturę 
i obyczaje kobiet - mieszkanek naszego globu. 
Bohaterkami poszczególnych rozdziałów są kobie-
ty w różnym wieku, o różnym kolorze skóry, 
wyznawczynie różnych religii, kobiety pracujące 
w różnych zawodach. Martyna razem z nimi 
dzieli radości i smutki, zachwyca się pięknem 
przyrody, poznaje smak regionalnych potraw, 
odkrywa miejsca nieznane polskiemu widzowi. 
Spotkania z bohaterkami są również pretek-
stem do pokazania (2009). problemów spo-

łecznych oraz zagadnień z dziedziny ekologii i antropologii. 
Mamy nadzieję, że jak tylko Martyna Wojciechowska w swo-
im napiętym grafiku znajdzie chwilę, to przyjedzie do sierpec-
kiej Biblioteki Miejskiej, by osobiście spotkać się z Czytelni-
kami. A tymczasem dziękujemy za życzenia! 

 
Magdalena Staniszewska 
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ODWIEDZINY STOLICY W DNIU MYŚLI BRATERSKIEJ
W Dniu Myśli Braterskiej 25 lutego odbyła się integra-

cyjna wycieczka do Warszawy zorganizowana m.in. przez 
przewodniczącego Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa 
Zenona Kupniewskiego. Wyjazd był podziękowaniem za  
całoroczny trud dla funkcyjnych Hufca, sponsorów oraz 
wszystkich innych Przyjaciół sierpeckich harcerzy, którzy  
w różny sposób wspierają ich działania. Pierwszym punktem 
programu wycieczki był spacer po Parku Łazienkowskim. 
Miejsce to o każdej porze roku sprzyja przechadzkom.  
Nad królewskim parkiem góruje Belweder, którego  
zwiedzanie stało się kolejną częścią wyjazdu. Pałac jest  
obecnie miejscem zamieszkania Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego, dlatego dla zwiedzają-
cych wydzielona jest tylko jego część. Gdy sierpecka grupa 
pomyślnie przeszła szczegółowe kontrole (konieczne ze 
względów bezpieczeństwa głowy państwa), udała się do  
zwiedzania podziemnych pomieszczeń pałacowych, w których 
prezentowana jest kolekcja piłsudsianów, czyli wszelkich do-
kumentów i przedmiotów związanych z Marszałkiem  
Józefem Piłsudskim. Sierpczanie zapoznali się także z historią 
samego pałacu, losami Polski oraz genezą najwyższego  
odznaczenia państwowego, czyli krzyża Virtuti Militari. 

Po zwiedzaniu wystawy wycieczkowicze udali się do  
restauracji „U Aktorów” w Alejach Ujazdowskich, gdzie  
czekał na nich ciepły posiłek. Po obiedzie, przy lampce wina, 
grupa integrowała się omawiając zarówno czekające jeszcze 
tego dnia atrakcje, jak i tematy związane z naszym miastem. 
 

 

 
Fot. Magdalena Staniszewska 

Kulminacyjnym punktem wyjazdu było obejrzenie sztuki 
„Umowa, czyli łajdak ukarany” w Teatrze Narodowym.  
Dostojna scena narodowa, świetne aktorstwo (zwłaszcza  
Jerzego Radziwiłowicza), piękna i eteryczna Małgorzata  
Kożuchowska to doskonały finał wizyty w stolicy. Udany 
wyjazd jest najlepszą motywacją dla Kadry i Przyjaciół  
sierpeckiego harcerstwa do jeszcze lepszej pracy w bieżącym 
roku. Wyrazy podziękowania dla wszystkich Inicjatorów  
i Organizatorów wyjazdu. 

 
Magdalena Staniszewska

SPOTKANIA Z PLASTYKĄ  

W DOMU KULTURY W SIERPCU
Współczesny człowiek żyje w permanentnej powodzi  

obrazów, które płyną nieprzerwanym strumieniem z reklam 
oświetlających ulice miast, z ekranu telewizyjnego, z koloro-
wych czasopism, komputerów i witryn sklepowych. Jako 
mieszkańcy globalnej wioski poddawani jesteśmy wizualnej 
presji form i kolorów, nieraz wbrew naszej woli. 

Niezwykle rzadko spotykamy takie, które apelują do  
naszej inteligencji i uczuć. Dlatego, aby dotrzeć do często 
znużonego feerią barw i niewiele znaczących obrazów widza, 
proponujemy spotkania z  talentem artystów, których prace 
zachwycają, intrygują, wzruszają. 

W styczniu prezentowaliśmy pastele EWY ZIĘBY  
z Mławy, absolwentki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Przepiękne prace zachwyciły barwa-
mi, nieokrzesaną wręcz wyobraźnią artystki i baśniowym po-
traktowaniem przedstawionych tematów. 

Ewa Zięba uprawia przede wszystkim rzeźbę i medalier-
stwo. Brała udział w licznych wystawach, m.in. na Międzyna-
rodowym Biennale Humoru i Satyry w Bułgarii (1989),  
na Biennale Małych Form Rzeźbiarskich w Poznaniu (1989, 
1993) oraz w Clemont-Ferrand we Francji (2003). W swoim 
dorobku ma takie nagrody jak stypendium Ministerstwa  
Kultury i Sztuki oraz wyróżnienie na II Triennale Rzeźby por-
tretowej w Sopocie. Medale artystki znajdują się w zbiorach 

Muzeum we Wrocławiu, a inne prace wzbogacają liczne zbiory 
prywatne w kraju i za granicą.  

 
Wystawa malarstwa „Być Kobietą” Ireneusza Bielińskiego 

O swoich pastelach mówi, że „są malowane  duszą”.  
Do każdej pracy ma stosunek osobisty, dlatego trudno się  
z nimi rozstaje. Tym bardziej cieszy fakt, że mieliśmy okazję  
i przyjemność  podziwiać je w Domu Kultury. 
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Wystawa prac Ewy Zięby 

Zupełnie inne klimaty odnajdujemy w malarstwie  
Ireneusza Bielińskiego, artysty malarza z Warszawy. Wernisaż 
wystawy „Być kobietą”  miał miejsce 7 marca, w przededniu 
Dnia Kobiet. Piękno nagości pokazane przez artystę zachwyca 
subtelnością, a pokazane w różnym kontekście i stylizacji staje 
się intrygujące. Akt to odwieczny motyw sztuk plastycznych, 
od czasów renesansu studia nagiego ciała są elementem kształ-
cenia artysty. Ireneusz Bieliński absolwent warszawskiego 
Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku, akty maluje często, ale również portrety, pejzaże  
i kwiaty. Ostatnio wyspecjalizował się w karykaturach  
wykonując je na zamówienie firm i osób prywatnych.  
Z Sierpcem związany jest od lat. Tutaj przyjeżdża na plenery, 
odwiedza znajomych, maluje im portrety. Jak mówi ”Sierpc to 
miasto artystom przyjazne” więc chętnie tu wraca i równie 
chętnie prezentuje tutaj swój artystyczny dorobek. Obecną 
wystawę oglądać można do połowy kwietnia br. 

Ogromnie cieszy fakt, iż artyści chętnie z nami współpracu-
ją i pomimo chwilowych trudności lokalowych, udaje się orga-
nizować cykliczne spotkania ze sztuką. Procentują kontakty 
nawiązane w ciągu wielu lat pracy, pielęgnowane i podtrzy-
mywane m.in. poprzez organizowanie wystaw, konkursów, 
plenerów. Głównym celem tych spotkań jest skłonić widza do 
refleksji, poruszyć, sprowokować lub przynajmniej wyrwać  
z obojętności. Zainspirować do dyskusji, czasami zachwycić, a 
często wzruszyć. I właśnie po owe wzruszenia zapraszamy do 
naszej Galerii, niedługo, w nowym Centrum Kultury i Sztuki. 

Instruktor- Bożena Nowak

KONCERTY ZORGANIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ 
SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I ST. IM. MARCINA KAMIŃSKIEGO 

W SIERPCU:

• Dnia 10 stycznia 2012 r. w sali koncertowej PSM I st.  
w Sierpcu odbył się pierwszy koncert uczniów Ogniska  
Muzycznego prowadzonego przy Radzie Rodziców 
sierpeckiej szkoły muzycznej. Koncert przygotowała  
i poprowadziła Monika Kobayashi. Dla większości 
uczniów był to pierwszy występ publiczny w życiu.  
W koncercie wystąpili: Małgosia Zdziebłowska i Ola 
Perłowska– fortepian. Najliczniej reprezentowana była 
klasa gitary, na której zagrali: Maja Strupczewska, Daria 
Fabisiak oraz Mateusz Dudkiewicz. Oprócz najmłodszych 
adeptów gry na instrumentach, w koncercie udział wzięli 
również uczniowie PSM I st. z klasy fletu p. M. 
Kobayashi oraz uczennice z SSM II st. w Sierpcu. 

• Koncert noworoczny miał miejsce 2 lutego 2012 r.. 
Wystąpił w nim chór oraz orkiestra PSM I st. w Sierpcu, 
prowadzone przez pana Konrada Mazurowskiego. 
Koncert otworzył nieoficjalnie obchody Jubileuszu  
30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu, 
albowiem obok uczniów wzięli w nim liczny udział jej 
absolwenci. Między innymi wystąpił jeden z pierwszych 
absolwentów Szkoły z roku 1986 – Andrzej Wojtas.  

 
 

 
 

 
Koncert Noworoczny 
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Konferansjerem był pan Paweł Mazurowski, również 
absolwent z roku 2006, podobnie jak jego starszy brat 
Konrad, który ukończył naukę w PSM I st. w Sierpcu w 
roku 2002. W programie koncertu znalazły się kolędy 
oraz przeboje muzyki rozrywkowej. 

• Sala koncertowa sierpeckiej szkoły muzycznej była 
wypełniona do ostatniego miejsca podczas koncertu 
przygotowanego dla Pań z okazji ich święta w dniu  
8 marca. Ponownie, w roli konferansjera, świetnie się 
sprawdził Paweł Mazurowski. Słuchacze wysłuchali 
utworów w interpretacji uczniów oraz pedagogów  
PSM I st. w Sierpcu. Bardzo ciekawie zaprezentowały się 
zespoły: duet akordeonowy: Klaudia Żukowska  
i Nikodem Jaworski oraz kwartet saksofonowy  
w składzie: Patryk Krajnik, Bartosz Hoffman, Mateusz 
Hoffman, Andrzej Wojtas. Na zakończenie, chór szkolny 
porwał wszystkich do wspólnej zabawy afrykańską 
piosenką Andersa Nyberg’a – „Siyahamba”.  

Zapowiedzi koncertów: 

W 2012 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sierpcu 
obchodzi Jubileusz 30-lecia swojej działalności. W ramach 
obchodów jubileuszu organizowane będą cykliczne koncerty  
z udziałem absolwentów wszystkich klas instrumentów.  

Terminy koncertów: 

22.03.2012 r. – klasa akordeonu 
13.04.2012 r. – klasa fortepianu 
11.05.2012 r. – klasa fletu i trąbki 
29.05.2012 r. – klasa klarnetu i saksofonu 
05.06.2012 r. – klasa skrzypiec i gitary 

Główne obchody Jubileuszu od-
będą się w dniach: 21 i 22 września 
2012 r. Na dzień 22 września plano-
wany jest I Zjazd Absolwentów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w 
Sierpcu. 

W koncertach wrześniowych obok 
uczniów, pedagogów i absolwentów 
Szkoły, wezmą udział również goście 
z zaprzyjaźnionych szkół artystycz-
nych z Czech (Hulin) i Słowacji (Zla-
te Moravce). Koncerty odbędą się w 
Domu Kultury w Sierpcu. 

Dodatkowe informacje można 
uzyskać na stronie internetowej szko-
ły: www.szkola-muzyczna-sierpc.pl 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pedagogów, uczniów, 
pracowników, absolwentów, rodziców i przyjaciół naszej 
Szkoły na koncerty i uroczystości związane z Jubileuszem. 

Dnia 03.04.2012 r. (wtorek) o godz. 17:00 zapraszamy 
wszystkich miłośników muzyki na audycję słowno-muzyczną 
pt. „ Dzieje skrzypiec i gitary”. Audycja odbędzie się w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st., ul. Armii 
Krajowej 4. 

W Wielki Piątek, 6 kwietnia 2012 r., o godz. 20:00 w  
kościele Farnym w Sierpcu odbędzie się koncert pasyjny  
pt. „Ciało moje będzie za was wydane” w wykonaniu zespołu 
NOLI ME TANGERE. 

Grupę artystów tworzą nauczyciele PSM I st. w Sierpcu: 
Agnieszka Kadłubowska –śpiew (Łódź), Monika Kobayashi – 
flet (Warszawa), Katarzyna Kudlińska – skrzypce (Płock), 
Marek Tabisz – gitara akustyczna (Sierpc), Konrad Mazurow-
ski – pianino cyfrowe (Szczutowo), Michał Zawadzki –  
instrumenty perkusyjne (Płock) oraz parafianie sierpeckiej 
Fary: Ewa i Włodzimierz Rycharscy – nastrój poetycki,  
Mariusz Urbański – obsługa multimedialna. Inicjatorem  
i reżyserem przedsięwzięcia jest ks. Dariusz Skoczylas.  
Projekt powstał dzięki współpracy Parafii Rzymsko-
Katolickiej p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji oraz  
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego, 
reprezentowanej przez dyr. Barbarę Bońkowską. 

 
Barbara Bońkowska 

 

MIŁOŚĆ W BIBLIOTECZ-
NYM MŁODZIEŻOWYM 
DYSKUSYJNYM KLUBIE 

KSIĄŻKI 
W piątek 2 marca odbyło się drugie w tym roku kalenda-

rzowym spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tym razem skupiłyśmy się na wątkach miłosnych w 
literaturze młodzieżowej.  

Na początku spotkania klubowiczki w ciągu czterech  
minut spisały na kartkach wszystkie skojarzenie ze słowem 
miłość, a następnie odczytały je i krótko uzasadniały. Tak więc 
ustaliłyśmy, że dla miłości charakterystyczne są m.in.: motyle 
w brzuchu, wschody i zachody słońca, wspólne spacery, poca-
łunki, różowe okulary, czerwone serce, a nawet Facebook  
i Gadu Gadu. Miłość to również ekscytacja, wzajemne zaufa-
nie, poczucie bezpieczeństwa, jakie daje kochana osoba, szczę-
ście, jak również cierpienie - w przypadku miłości  
nieodwzajemnionej.  

Następnie na podstawie konkretnych pozycji książkowych 
m.in. J. Spinelli „Gwiazda”, K. Le Vann „Wszystko co wiemy 
o miłości”, D. Schwemm Nigdy nie mów żegnaj,  
M. Daniel „Miłość mimo woli”, J. N Malcolm Napisz do mnie 
i wybranych książkach autorstwa K. Brian omawiałyśmy lite-
rackie wątki miłosne. Podczas pełnej emocji dyskusji młode 
klubowiczki opowiadały i tym samym zachęcały koleżanki do 
przeczytania swoich ulubionych książek. Okazało się, że nasze 
i tak już przedłużone spotkanie jest za krótkie, aby podzielić 
się wszystkimi wrażeniami i odczuciami jakie towarzyszą 
dobrej lekturze. Co do miłości to jedno jest pewne, że nikt nie 
ma takiej mocy żeby zmusić drugą osobę do kochania, o czym 
przekonali się bohaterowie książki Miłość mimo woli. Nato-
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miast w najbardziej czarnej chwili naszego życia miłość jest 
jasnym światełkiem w tunelu (Nigdy nie mów żegnaj). Jednak 
wyznać komuś miłość, szczególnie ten pierwszy raz, wcale nie 
jest łatwo („Wszystko co wiem o miłości”). Nigdy też nie nale-
ży wyrzekać się swojej indywidualności, nawet dla osoby ko-
chanej, ponieważ prawdziwa miłość nie potrzebuje takich 
poświęceń („Gwiazda”). 

W naszym Oddziale spotkaniem o miłości uczciliśmy  
14 lutego - Dzień Zakochanych. Kolejne marcowe spotkanie 
będzie traktowało o poezji, ponieważ 21 marca obchodzimy 
Światowy Dzień Poezji.  

Młodzieżowy Dyskusyjny Klubu Książki jest wciąż otwar-
ty na osoby, dla których życie bez książki jest po prostu nud-
ne!!! 

Izabela Churska 

KONCERT DLA ZAKOCHANYCH 
W Walentynkowy wieczór Dom Kultury zaprosił wszyst-

kich Sierpczan na wieczór wyjątkowy. W Sali koncertowej 
Szkoły Muzycznej w Sierpcu z programem satyrycznym „Ko-
chać jak to łatwo powiedzieć” wystąpił aktor i wokalista Szy-
mon Kusarek oraz akordeonista Paweł Leszczyński . Było 
mnóstwo skeczy, piosenek, żartów i wspaniały akompaniament 
muzyczny. Niektóre przeboje, takie jak „Baby, ach te baby” 
czy „Powiedz stary, gdzieś ty był”,  nuciła z artystą cała sala. I 
cała sala bawiła się znakomicie, a salwom śmiechu  
i oklaskom nie było końca. 

Szymon Kusarek zachwycił publiczność ogromnym  
poczuciem humoru i profesjonalizmem, gdyż jest przede 
wszystkim aktorem estrady, ale także wokalistą, satyrykiem, 
animatorem i konferansjerem. Założycielem i wokalistą duetu 
muzyczno-kabaretowego Alegoria, współpracuje także  
z zespołem muzycznym Bala Band oraz z Orkiestrą Reprezen-
tacyjną Wojska Pilskiego. Jest wychowankiem Bohdana  

Łazuki i warszawskiego Teatru Kwadrat. Ukończył wydział 
Interpretacji Piosenki w Szkole Muzycznej im. F. Chopina w 
Warszawie. Z zespołem QsarBand wykonuje piosenki dawnej  
i obecnej Warszawy. 

 

Śmiało można go nazwać artystą wszechstronnym. Jego 
największą pasją są muzyka, kabaret i szeroko pojęta estrada, 
dlatego też swoje życie zawodowe postanowił związać z tą 
kategorią działań artystycznych.  

Walentynkowy koncert pozostawił niezapomniane wraże-
nia. Szymon Kusarek swoim występem udowodnił, że o miło-
ści mówić można również z humorem, przecież Dzień Zako-
chanych to święto radości, miłości, uśmiechu. 

Instruktor-Bożena Nowak

 

XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ PO-
MOCY W SIERPCU

8 stycznia 2012 odbył się kolejny finał Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna WOŚP odbyła się 
pod hasłem „zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe  
dziecko”, a pieniądze zebrane podczas finału przeznaczone 
zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowa-
nia życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.  

Sierpc kolejny raz aktywnie włączył się w akcję.  
Na ulicach kwestowało 50 wolontariuszy z Sierpca Bożewa  
i Mochowa. Sztab główny akcji mieścił się w siedzibie tym-
czasowej Domu Kultury przy ul. Armii Krajowej 1, natomiast 
występy artystyczne odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3. 

Swoje artystyczne programy zaprezentowali uczniowie 
sierpeckich szkół, przedszkoli, seniorzy, oraz wykonawcy 
związani z Domem Kultury – zespoły taneczne „Iskierki”  
i „Energia”. Wspaniałe wiązanki muzyczne zaprezentowały 
również Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierpca pod 
dyrekcją Michała Głowackiego, oraz Parafialna Orkiestra Dęta 
ze Szczutowa pod dyrekcją Konrada Mazurowskiego. W świat 
nieco starszych melodii w znakomitym stylu, słuchaczy prze-
niosły występy zespołów „Weseli seniorzy” oraz „Sierpcza-

nie”. Energetycznie zaprezentowała się młodzież ze szkół 
średnich. Szczególne brawa zebrał pokaz uczennicy prezentu-
jącej tzw. beatbox czyli sztukę rytmicznego tworzenia dźwię-

ków np. perkusji, linii basowej, skreczy itp. – za pomocą ust,  

a całość imprezy zwieńczyło mocne uderzenie rockowego, 
młodego, sierpeckiego  zespołu „ALTERNATIV”. W prze-
rwach miedzy występami artystycznymi prowadzone były 
aukcje przedmiotów przekazanych organizatorom przez miesz-
kańców, gadżetów WOŚP, prac plastycznych artystów zaprzy-
jaźnionych z Domem Kultury oraz miejscowych  
plastyków działających w grupie plastycznej „Impresja”  
i słuchaczy Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
Licytowano książki, płyty, maskotki, kubki, obrazy, rzeźby  
i wiele innych oryginalnych przedmiotów – niejednokrotnie za 
ceny przekraczające znacznie ich wartość rynkową. Szczegól-
nie zabawna okazała się licytacja parasola przekazanego przez 
BANK PEKAO SA – bowiem o prawo do jego własności ry-
walizowało między sobą – jak się później okazało- obecne na 
sali małżeństwo. Ostatecznie w licytacji zwyciężyła żona, ale 
obydwoje zgodnie stwierdzili, że parasolem będą się wymie-
niać. Aukcje i całość imprezy prowadzili pracownicy Domu 
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Kultury – dyrektor Ewa Wysocka oraz instruktor  
ds. muzyki Jarosław Miszewski. 

 
Rzeźbę Serce za Serce za udział w XX Finale WOŚP otrzymał 
Wiesław Lorek 

Jednak nie tylko w „trójce” się działo – podobnie jak w 
ubiegłym roku- w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 - 
odbyły się mecze charytatywne połączone z aukcjami przed-
miotów oraz zbiórką pieniędzy OLDBOJE kontra SEKCJA 
SIERPECKA PILKI RECZNEJ. Do zbiórki włączyła się także 
Kryta Pływalnia, która tego dnia pieniądze za wstęp przezna-
czyła na wsparcie WOŚP, jak również przekazała na licytację 
bardzo atrakcyjny karnet. Odwiedzającym pływalnię rozdawa-
ne były okolicznościowe gadżety, odbywały się też pokazy 
ratownictwa medycznego z udziałem społeczeństwa prezento-
wane przez WOPR.  

W tym roku zebraliśmy ogółem kwotę 27.703,30 zł. (dwa-
dzieścia siedem tysięcy siedemset trzy złote 30/100 gr.)  
w tym w walucie obcej: 34,75 DKK, 0,56 GBP, 0,15 USD, 
4,84 EURO. Od wolontariuszy wpłynęło 19.919,84, z aukcji 
prac plastycznych, gadżetów, meczy piłkarskich, sprzedaży 
ciast w LO oraz wpłat podczas koncertów 7.783,46 i tym  
samym udało się pobić rekord z ubiegło roku.  

W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom, ludziom o wielkich sercach, sponsorom, 
wolontariuszom, sportowcom. Wszystkim małym i dużym 
artystom za występy, Dyrekcji SP Nr 3 za pomoc i niezwykłą 
gościnność, Telewizji Kablowej za relacje oraz redaktorom 
„Kuriera Sierpeckiego” za miłe słowa. Sierpczanom, którzy od 
lat uczestniczą w finałach WOŚP z czystej potrzeby niesienia 
pomocy innym.   

Jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY! 
 

Instruktor-Jarosław Miszewski

„SIERPC W FOTOGRAFII JACKA KARWOWSKIEGO" 
OTWARCIE WYSTAWY W CZYTELNI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ - 1.03.2012 R. 

Wernisaż wystawy „Sierpc w fotografii Jacka  
Karwowskiego” w Czytelni Biblioteki Miejskiej 1 marca  
zainaugurował cykl imprez kulturalnych przygotowanych  
z okazji 690. rocznicy lokacji Sierpca. Licznie zgromadzeni 
goście byli pod ogromnym wrażeniem talentu fotografika, 
który w swych zdjęciach oddał piękno starych domów, uliczek 
czy sierpeckich podwórek. 

 

Dyrektor Biblioteki Maria Wiśniewska, po powitaniu  
gości, przedstawiła bohatera wieczoru, a także nawiązała do 
tematyki wystawy i działań sierpeckiej Biblioteki na rzecz 
gromadzenia, utrwalania i promowania lokalnego dziedzictwa 
historycznego, literackiego i artystycznego. Maria Wiśniewska 
przedstawiła fotografika i pracowniczki czytelni: Ewę Karo-
lewską i Magdalenę Staniszewską, które przygotowały wysta-
wę oraz katalog prezentowanych prac wraz z informacją  
o autorze i pracy Biblioteki na rzecz Regionu. Poproszony  
o zabranie głosu Jacek Karwowski nie krył swego onieśmiele-
nia, a jednocześnie radości w związku z tak licznym zaintere-
sowaniem wystawą. Podziękował osobom, które przyczyniły 
się do powstania ekspozycji i zaprosił gości do oglądania foto-
gramów. 

Goście byli pod ogromnym wrażeniem prezentowanych 
zdjęć. Skupiali się nie tylko na ich stronie technicznej, ale 
przede wszystkim na doskonałym doborze fotografowanych 
obiektów. Jacek Karwowski cierpliwie odpowiadał na pytania 
dotyczące pory roku i dnia, którą preferuje do wykonywania 
zdjęć, kryterium doboru obiektów i ewentualnych planów 
przyszłych ekspozycji. Zdjęcia stały się nie tylko źródłem 
doznań estetycznych dla widzów, ale także przyczyniły się do 
wspomnień o dawnym Sierpcu. Z jakim wzruszeniem starsze 
panie zerkały na fotografie, na których Jacek Karwowski 
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utrwalił ich domy, miejsca ich narodzin. Usłyszane podczas 
wernisażu słowa uznania dodały fotografikowi otuchy i niejako 
„skrzydeł” by kontynuować dzieło utrwalania piękna Małej 
Ojczyzny. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Jacek Karwowski jest 
absolwentem studium grafiki komputerowej w Toruniu,  
a na co dzień pracownikiem sierpeckiego Urzędu Pocztowego. 
Fotografia jest jego największą pasją i odskocznią od szarej 
codzienności. Sam określa się mianem fotoamatora, jednak dla 
wielu widzów wystawy Jacek jest mistrzem dokumentacji 
fotograficznej miasta. Oprócz architektury, najchętniej utrwala 
przyrodę i krajobrazy. To jego druga indywidualna wystawa, 
pierwsza dotycząca makrofotografii prezentowana była w 
marcu 2009 roku w Galerii Domu Kultury. Talent fotografika 
dostrzegło w grudniu 2009 roku jury Ogólnopolskiego Festi-
walu Fotografii Przyrodniczej „Świat Natury” w Toruniu, 
gdzie sierpczanin wygrał konkurs „Makro Światy”. Wiele 
zdjęć Jacka Karwowskiego publikowanych było w sierpeckich 
wydawnictwach, jak: album „Sierpc w fotografii” (2009) czy w 
folderach i kalendarzach prezentujących miasto. 

Wystawy fotograficzne są jedną z ciekawszych form 
promowania przez Bibliotekę Miejską dziejów miasta i jego 
tzw. dnia dzisiejszego. W książnicy cyklicznie prezentowane 
są fotografie zmieniającego się Sierpca różnych autorów 
(„Sierpc w fotografii”, 1995; „Aby zachować lokalną tożsa-
mość”, 2009). Dwie wystawy przedstawiały też dorobek zna-
nego sierpeckiego fotografika Wojciecha Wiśniewskiego, 
który przez całe życie zawodowe utrwalał wszelkie aspekty 
życia społecznego Sierpca („Sierpc zmienia skórę”, 1997 oraz 
„Ogniem i mieczem w Sierpcu”, 1998). 

Wystawa ”Sierpc w fotografii Jacka Karwowskiego”  
prezentuje ponad pięćdziesiąt barwnych zdjęć ukazujących 
Sierpc w pierwszej dekadzie XXI wieku. Fotografie podzielone 
zostały na kategorie: ulice, place, kamienice, podwórka,  
budynki użyteczności publicznej, zabytki i zabudowa drewnia-
na.  

 

Fotografik utrwalił miejsca, które powoli odchodzą do hi-
storii - najstarsze drewniane domy i ich podwórka. To te zdję-
cia wzbudzają w widzu najwięcej emocji. Są sygnałem przemi-
jalności, upływu czasu, a jednocześnie dawnej świetności na-
szego miasta. Jacek Karwowski to śmiało rzec można konty-
nuator dzieła Wojciecha Wiśniewskiego. Ten skromny  
i utalentowany człowiek dzięki swojemu hobby przyczynia się 
do ocalenia dla przyszłych pokoleń wiedzy o mieście. Sierpc w 
obiektywie Jacka Karwowskiego nabiera kolorów, ostrości,  
to miasto, które chce się zwiedzać i podziwiać. 

Ekspozycja prezentowana będzie w Czytelni Biblioteki 

Miejskiej do 5 maja. Jej zwiedzanie możliwe jest każ-

dego dnia pracy Biblioteki. 

Magdalena Staniszewska

MEDAL PRO DOMO SUA IM. FELIKSA I PROKOPA  
SIEPRSKICH DLA JERZEGO BABECKIEGO – 3.12.2011 R.

Medal "Pro Domo Sua" honoruje wartościowych  
ludzi - mieszkańców Sierpca i ziemi sierpeckiej, którzy swoją 
wieloletnią pracą, uporem i wiarą w sens działania, pokazują 
lokalnej społeczności, ale także światu, że to praca i pragnienie 
osiągnięcia celu są głównymi determinantami sukcesu. Na 
patronów Medalu wybrano nieprzypadkowo budowniczych 
miasta, braci Feliksa i Prokopa Sieprskich, herbu Prawdzic. 

Tegorocznym laureatem Medalu został Jerzy Babecki - 
przedsiębiorca, badacz lokalnej historii, kolekcjoner unikato-
wych sierpcianów, a przede wszystkim mecenas sierpeckiej 
kultury. O przyznaniu wyróżnienia zdecydował Zarząd Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. Uroczystość odbyła się 
w kameralnym gronie w sobotnie południe 3 grudnia w Czy-
telni Biblioteki Miejskiej. 

Jerzy Babecki od dwudziestu lat materialnie wspiera ini-
cjatywy kulturalne realizowane w Sierpcu. Jest osobą, która 
szczególną wartość widzi w słowie pisanym, stąd liczne dota-
cje zwłaszcza dla wydawnictw książkowych czy prasy lokal-
nej. Dla swych działań nigdy nie pragnął rozgłosu, dlatego 
znane były one tylko wąskiemu gronu osób mających wpływ 
na realizację w Sierpcu ambitnych przedsięwzięć kulturalnych. 

 
Jerzy Babecki z Zarządu TPZS i gośćmi uroczystości w  

Bibliotece Miejskiej. Fot. Magdalena Staniszewska 

Podczas skromnej uroczystości w imieniu Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej głos zabrał jego prezes Zdzi-
sław Dumowski. Wyjaśnił, że Kapituła Medalu uhonorowała 
Jerzego Babeckiego za opiekę nad wieloma działaniami w 
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obszarze kultury, a zwłaszcza na rzecz poznania lokalnej histo-
rii i rozpowszechniania o niej wiedzy. Podkreślił jego szcze-
gólny mecenat sprawowany nad magazynem społeczno-
kulturalnym "Sierpeckie Rozmaitości", a także intelektualne  
i materialne wsparcie licznych inicjatyw wydawniczych TPZS, 
jak „Kronika Sierpca i ziemi sierpeckiej”, „Ten od Zawiszy”, 
”Obwód Sierpecki Armii Krajowej”, „Opowiadanie Młodzi-
ka”, „Sierpczanie tysiąclecia”, „Ziemia sierpecka znana i nie-
znana. Informator historyczno-krajoznawczy” czy „Herbarz 
szlachty powiatu sierpeckiego”. 

Zaskoczeniem dla honorowego Laureata Medalu była 
obecność Haliny i Jana Burakowskich. Pani Halina wspomnia-
ła przy okazji niezwykle inspirujące rozmowy z Jerzym Ba-
beckim, z którym miała okazję spotykać się przed laty podczas 
redakcyjnych posiedzeń przed wydaniem kolejnych numerów 
„Sierpeckich Rozmaitości”. Jego ogromne oczytanie i znajo-

mość literatury nie raz wprawiało ją w prawdziwe zdumienie. 
Obchodzący w 2011 roku 20-lecie istnienia kwartalnik  
„Sierpeckie Rozmaitości” w październiku 2011 roku, na II 
Ogólnopolskim Konkursie Pism Lokalnych, zdobył za swą 
merytoryczną zawartość jedno z 6 wyróżnień na ponad  
80 zgłoszonych tytułów. 

Jak powiedział Zdzisław Dumowski, Jerzy Babecki zdol-
ność do myślenia perspektywicznego łączy z talentem organi-
zatorskim realizowanym według najlepszych wzorów - przy 
pełnym poszanowaniu osób z nim współpracujących.  
To wszystko sprawia, że jest człowiekiem renesansu i humani-
stą w najszerszym rozumieniu tego słowa. 

Magdalena Staniszewska

ZAKOŃCZENIE VIII EDYCJI MIEJSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ - SIERPC 2012

W środę 22 lutego 2012r. zakończyła się  VIII edycja 
Miejskiej Ligi Piłki Siatkowej - Sierpc 2012. Odbyły się  
ostatnie dwa zaległe mecze, które stały na bardzo wysokim 
poziomie, biorąc pod uwag amatorski wymiar ligi.  
Bezapelacyjnym zwycięzcą ligi została drużyna z Zawidza, 
która wygrała wszystkie swoje mecze. 

Wielką zasługę w tym sukcesie ma  Arkadiusz Świecz-
kowski, który tą drużynę zorganizował i był jej czołowym 
zawodnikiem. Na zakończenie dwumiesięcznych zmagań 
przybył Pan Burmistrz Marek Kośmider, który wręczył  
drużynom, zawodnikom, działaczom i sędziom okazałe  
sportowe trofea. Liga spełniła oczekiwania organizatorów; 
zintegrowała społeczność siatkarską miasta i powiatu, pozwoli-
ła wielu miłośnikom piłki siatkowej  miło i zdrowo spędzić 
czas w środowe wieczory, wzbudziła spore zainteresowanie 
wśród kibiców poszczególnych drużyn, pozwoliła wielu  
młodym adeptom piłki siatkowej podnieść swoje sportowe 
umiejętności. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na 
inne siatkarskie zawody oraz na siatkówkę plażową.  
Do zobaczenia za rok w IX edycji siatkarskiej ligi. 

MECZE ZALEGŁE 

ZAWIDZ - LELICE 2:0 / 25:18 , 26:24 / 
ZAWIDZ - EKONOMIK  2:1 / 20:25 , 25:20, 15:10 / 

TABELA KOŃCOWA  LIGI 

1. ZAWIDZ 28 pkt  27:5 st.setów 
2. LELICE 22 25:7 
3. EKONOMIK 20 22:13 
4. MECHANIK 16 20:13 
5. LO SIERPC 10 15:19 
6. NO NAME 10 11:21 
7. GOLESZYN 6 7:21 
8. BORKOWO 0 0:28 

 

NAJLEPSI ZAWODNICY  LIGI W POSZCZEGÓLNYCH 

DRUŻYNACH 

1. Dominik Chojnacki Zawidz 
2. Kamil Witkowski Lelice 
3. Damian Kowalkowski Ekonomik 
4. Maciej Rożniak Mechanik 
5. Adam Grzemski Lo Sierpc 
6. Jacek Kierzkowski No Name  
7. Kamil Wujek Goleszyn 
8. Daniel Taborek Borkowo 
9. Justyna Skrobek No Name 

WYRÓŻNIENIA DLA DZIAŁACZY, OPIEKUNÓW 

DRUŻYN 

1. Arkadiusz Świeczkowski Zawidz 
2. Mariusz Sobczak Lelice 
3. Marcin Rokicki Ekonomik 
4. Mariusz Żmijewski Mechanik 
5. Krzysztof Domański Lo Sierpc 
6. Arkadiusz Lorek No Name 
7. Wiesław Ikier Goleszyn 
8. Łukasz Fijałkowski Borkowo 

PODZIĘKOWANIA DLA SĘDZIÓW 

1. Piotr Lemanowicz 
2. Dariusz Malanowski 
3. Zdzisław Peszyński 
4. Paweł Wierzbicki  

 
 
 

 
Stanisław Urbanowicz 
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690 ROCZNICA LOKACJI SIERPCA

W kwietniu i maju bieżą-
cego roku obchodzić 
będziemy w Sierpcu690 
rocznicę lokacji miasta. 
Dla programowo orga-
nizacyjnego prz goto-
wania Jubileuszu, powo-
łany został  Komitet 

Organizacyjny. Kieruje 
nim Burmistrz, a w skład 

weszli przedstawiciele samo-

rządu, instytucji miejskich i organizacji pozarządowych. Orga-
nizatorzy przygotowali bardzo bogatą ofertę imprez  
o charakterze integracyjno-edukacyjnym i rozrywkowym.  
W przyjętym przez organizatorów programie, każdy mieszka-
niec, bez względu na wiek i zainteresowania, znajdzie na pew-
no coś dla siebie interesującego. Ramowy zestaw propozycji 
ilustruje zamieszczona niżej tabela. 

Szczegółowy program Jubileuszowych imprez, ze  
stosownym wyprzedzeniem, przekazany będzie na plakatach  
i innych, powszechnie przyjętych formach. 

  
 

 
 
 

Imprezy organizowane w ramach obchodów Imprezy organizowane w ramach obchodów Imprezy organizowane w ramach obchodów Imprezy organizowane w ramach obchodów     

690 rocznicy lokacji miasta Sierpca,690 rocznicy lokacji miasta Sierpca,690 rocznicy lokacji miasta Sierpca,690 rocznicy lokacji miasta Sierpca,

19 KWIETNIA 

• Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „PIĘKNIE 
BYĆ CZŁOWIEKIEM”  - Miejska Biblioteka Publiczna 

21 KWIETNIA 

• MOTOSERCE  2012 - teren zielony przy  
• ul. Paderewskiego –  Klub„Szlif Sierpc” 

Od 27 KWIETNIA do 31 MAJA 

• Wystawa  „SIERPC W MALARSTWIE” - Galeria im. 
Stefana Tamowskiego w Centrum Kultury i Sztuki  

1 MAJA 

• REKREACJA FIZYCZNA - Test Cupera; Pokaz fitness; 
Turniej warcabowy na świeżym powietrzu - Jeziórka – 
TKKF „Kubuś” 

2 MAJA 

• Święto Flagi  

3 MAJA 

• Zawody wędkarskie o puchar Starosty Sierpeckiego - 
Jeziórka  - Koło Wędkarskie 

5 MAJA 

• NORDIC WALKING 5 km  - Rodzinny Marsz Zdrowia - 
Trasa przy Sierpienicy -  TKKF „Kubuś” 

Od 5 MAJA  do  31 SIERPNIA 

• Wystawa  „SIERPECKI DOROBEK LITERACKI I 
PUBLICYSTYCZNY” - Miejska Biblioteka Publiczna  

8 MAJA  

• Okolicznościowy datownik na korespondencji 
wychodzącej z Urzędu Pocztowego Sierpc 

7 MAJA 
• V Konkurs Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy  

o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej - 
Centrum Kultury i Sztuki – Burmistrz Sierpca 

Od 7 MAJA – 13 MAJA 
• WYSTAWA HISTORYCZNA połączona z projekcją 

multimedialną nt. dziejów Sierpca i nadania praw 
miejskich w Centrum Kultury i Sztuki  - Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 

9 MAJA 

• Pokaz filmu „Szwadron” - Centrum Kultury i Sztuki 

10 MAJA 

• Odsłonięcie pomnika  gen. Nila - Skwer im. gen. Nila 
przy dworcu PKP 
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• Spotkanie z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem - 
Centrum Kultury i Sztuki 

• Pokaz filmu „Generał Nil” - Centrum Kultury i Sztuki 

Od 11 MAJA do 13 MAJA 

• Wystawa starych znaków i stempli -  Centrum Kultury i 
Sztuki – Oddział w Sierpcu Towarzystwa Naukowego 
Płockiego 

11 MAJA 

• Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „IX edycja 
MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY LITERATURY”  - 
Miejska Biblioteka Publiczna 

• II Sierpecka Olimpiada Przedszkoli „LONDYN 2012” - 
Stadion - MOSiR 

• Konferencja „690 lat miasta Sierpca – historia i 
współczesność” - Centrum Kultury i Sztuki - Oddział w 
Sierpcu Towarzystwa Naukowego Płockiego 

12 MAJA 

• IX Sierpecka Biesiada Jeździecka - Teren zielony przy ul. 
Paderewskiego -  W. Mielczarek 

• I Memoriał im. Jana Kwiatkowskiego w Piłce Nożnej -  
Stadion - MOSiR 

• Towarzyski Mecz Samorządowców -  Stadion - MOSiR 
• I Sierpecka „5”  im. Zdzisława Krzyszkowiaka – bieg na 

5 km – MOSiR 

13 MAJA 

• Msza Św. w intencji Miasta – FARA 

• Parada motocykli przez miasto,  
• Przemarsz uczestników Mszy do  Centrum Kultury  

i Sztuki  
− Odsłonięcie tablicy na budynku Centrum Kultury  

i Sztuki 
− Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
− Wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy  

o Samorządzie 
− JARMARK SIERPECKI - prezentacja twórców 

sierpeckich, ich prac, wyrobów; prezentacje 
historyczne; prezentacja i promocja sierpeckich 
zakładów pracy; pokaz – wystawa motocykli; zlot 
samochodów „Maluchów” 

− KONCERT  towarzyszący Jarmarkowi w 
wykonaniu zespołów artystycznych działających w 
Sierpcu 

− Koncert zespołu cygańskiego ROMA  

18 MAJA 

• Memoriał Lekkoatletyczny im. R. Bramczewskiego  - 
Stadion – MOSiR 

26  MAJA 

• Piłka nożna i rekreacja na  kompleksie sportowym Orlik 
2012 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu” – 
Starostwo Powiatowe w Sierpcu 

29  MAJA 

• Festyn „Z nami Bezpieczniej” - Stadion - KPP w Sierpcu

 

W dniu 20 stycznia 2012 roku 
zmarł 

Andrzej Olechowski 
Żołnierz Armii Krajowej 

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej    
Oddział Sierpc 

 

 

Andrzej Olechowski pięćdziesiąt lat swego życia związał z 
Sierpcem. Przybył do naszego miasta w 1962 roku. Jak często 
mówił, za głosem serca. Bo tu znalazł swoją największą miłość 
– żonę.  

Pracę zawodową podjął w Spółdzielni Usług Wielobranżo-
wych. Wrodzona pasja społecznikowska skierowała Jego ener-
gię w dziedzinę sportu i pracę z młodzieżą. Osiągane sukcesy 
były efektem nie tylko Jego talentów, ale i umiejętności budo-

wania dobrych i przyjaznych relacji z młodym pokoleniem 
sierpczan. I nie tylko na niwie sportowej, ale także edukacji 
historycznej. 

Był człowiekiem o sercu dla wszystkich otwartym,  
prawym i szlachetnym. Cechowała Go niezwykła wrażliwość  
i skromność. Chojnie obdarowywał ludzi przyjaźnią i życzli-
wością. Trzeba przyznać, że odwzajemnianą.  

W latach 1990 – 94 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej 
w Sierpcu. 

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym meda-
lem ,,Zasłużony dla Miasta Sierpca”. 

Rodzinie zmarłego składamy  
wyrazy szczerego współczucia. 

Burmistrz i Rada Miejska Sierpca 

Wystąpienie pożegnalne, wygłoszone podczas uroczystości 
pogrzebowych przez dr Henrykę Piekarską. 

Pożegnanie Śp. Andrzeja Olechowskiego ps. Żbik 

„Byłaś dla nas radością i dumą                 
Jak stal prężna, jak żywioł surowa            
Ustom pieśnią, oczom krwawą łuną          
 Armio Krajowa”                                           

„Nas nie stanie, lecz ty nie zaginiesz 
Pieśń cię wspomni, legenda zachowa, 
Wichrem chwały w historię popłyniesz  
Armio Krajowa” 

Droga Rodzino, Wielebny Księże Proboszczu, szanowni 
uczestnicy pogrzebowej ceremonii.  

Zebraliśmy się tak licznie, by pożegnać na ostatnią  
wędrówkę naszego Przyjaciela i Kolegę, długoletniego  
Przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej – porucznika Andrzeja Olechowskiego, współzało-
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życiela i  wieloletniego członka Towarzystwa Naukowego 
Płockiego.  

W imieniu doktora Stefana Kośmidra i wszystkich człon-
ków Armii Krajowej oraz Zarządu TNP w Płocku i Koleżanek 
i Kolegów z Sierpca żegnam wspaniałego odważnego żołnierza 
i ciepłego oddanego ludziom człowieka.  

Jednak nawet dla najdzielniejszych „Przeciwko mocy 
śmierci nie ma ziół w ogrodach”. 

Śp. Andrzej Olechowski urodził się 8 lipca 1927 r. we 
Francji – Loire, dokąd matka Marianna wyjechała  
„za chlebem”. Do Polski przyjechał w 1929 r. Zamieszkał  
w Sandomierzu, gdzie ukończył Szkołę Powszechną. W czasie 
wojny  odbył praktykę  w zakładzie fotograficznym w Sando-
mierzu. W listopadzie zaprzysiężony został w Armii Krajowej 
- Sandomierz w Podobwodzie „Białodrzew”. Otrzymał pseu-
donim „Żbik”. Do maja 1944 r. pracował w zakładzie fotogra-
ficznym, wraz z kolegami z konspiracji wykonywał reproduk-
cje i kopie map sztabowych oraz zdjęcia na użytek swej orga-
nizacji podziemnej na terenie powiatu opatowskiego.  

Od maja 1944 r. przeszedł do oddziału Armii Krajowej po-
rucznika „Zawiszy”. Wraz z oddziałem walczył w akcji  
„Burza” jako żołnierz V Kompani II Pułku Piechoty Legionów  
(od października 1944 r. do stycznia 1945 r.) na placówce 
Ostrówek koło Ostrowca  Świętokrzyskiego.  

Po wojnie schronił się we Wrocławiu, gdzie pracował w 
prywatnym zakładzie fotograficznym. W tym czasie zaczął 
trenować boks, zdobywając tytuł mistrza Okręgu. Od 1951 r. 
pracował w Spółdzielni Pracy „Fotografika” we Wrocławiu, 
uzyskał kwalifikacje czeladnicze, a w 1956 r. mistrzowskie w 
swoim zawodzie. W okresie tym pełnił funkcje: laboranta, 
kierownika punktu/zakładu fotograficznego, członka Rady 
Nadzorczej, członka Zarządu – Kierownika Technicznego, 
gdzie pracował do 1962 r. W 1961 r. zawarł związek  
małżeński, a w 1962 r. przeniósł się za głosem serca – za żoną 
Janiną, do Sierpca. 

W Sierpcu podjął pracę w Powiatowej Spółdzielni Pracy 
Usług Wielobranżowych jako kierownik zakładu fotograficz-
nego. Poza pracą zawodową działał w sporcie i pracy kultural-
no-wychowawczej. W 1963 r. zorganizował sekcje bokserską 
juniorów, z której powstał Klub Sportowy „START”. Mając 
uprawnienia instruktora boksu, trenował juniorów. W swoim 
dorobku pracy trenerskiej wychował kilku mistrzów Okręgo-
wego Związku Bokserskiego w Warszawie, jednego mistrza  
i jednego wicemistrza Zrzeszenia „START”. 

W 1969 roku, wspólnie ze swoim szwagrem, nieodżałowa-
nym Śp. doktorem Jakubem Chojnackim – prezesem TNP był 
współzałożycielem i dotąd aktywnym członkiem reaktywowa-
nego sierpeckiego oddziału TNP. Był autorem wielu artyku-
łów, a nawet esejów o charakterze polityczno-filozoficznym. 
Nie pozostawał obojętny na sprawy społeczne, szczególnie w 
okresie transformacji społeczno-ustrojowej. 

Ponadto, mając kwalifikacje, prowadził kółka fotograficzne 
z młodzieżą szkolną. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej,  w ra-
mach tej działalności, organizował zajęcia  w plenerze, wyjaz-
dy do Płocka, Torunia, Warszawy, Sandomierza oraz obozy 
wędrowne w Góry Świętokrzyskie – szlakiem walk „Ponure-
go”, na Dolny Śląsk – szlakiem Zamków Piastowskich, ucząc 
młodzież historii Polski i patriotyzmu. W 1989 r. wspierał 
Henryka Gutowskiego we współorganizacji Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu w Sierpcu.  W 
Zarządzie pełnił funkcję wiceprezesa, a po śmierci porucznika 
Henryka Gutowskiego pseudonim „Olgierd” – prezesa AK, 
objął Jego funkcję. Dzisiaj nad trumną „Żbika” pochylają się 

żałobnie sztandary nie tylko sierpeckich szkół i Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ale nawet sztandar płoc-
kiego obwodu Armii Krajowej. Jesteśmy za to bardzowdzięcz-
ni pocztom sztandarowym. Od początku był członkiem Hono-
rowej Kapituły Wyboru Sierpczanina Roku. W latach 1989 – 
1993 był radnym Miejskiej Rady I pionierskiej kadencji. Dał 
się poznać jako człowiek dialogu. Społecznie pełnił funkcję 
ławnika Sądu Rejonowego w Sierpcu.  

Porucznik Andrzej Olechowski skupiał się też na ścisłej 
współpracy z drużynami ZHP im. „Szarych Szeregów” i Armii 
Krajowej, tj. sześcioma  drużynami w powiecie sierpeckim. 
Organizował wycieczki do miejsc pamięci narodowej, tam 
gdzie sam prowadził działania wojenne. Brał udział w uroczy-
stościach patriotycznych. 

Zmarł 20 stycznia 2012 roku otoczony rodziną i bliskimi.  
Brakuje odpowiednich słów, by oddać Zmarłemu całą życz-

liwość, ciepło i przyjaźń, jaką nas przez swoją wędrówkę ży-
ciową obdarzał. 

Większość z nas doświadczyła jego dobroci, pomocy  
i życzliwości. Takiej bezinteresownej, przyjacielskiej, wypły-
wającej z Jego osobowości i zwykłej ludzkiej przyzwoitości.  

Zawsze służył radą, podtrzymywał na duchu i rozwiązywał 
problemy przy pomocy dialogu. Takim Go znamy i taki na 
zawsze zostanie w pamięci. 

Dla śp. Andrzeja najważniejsi byli najbliżsi – żona Janina, 
z którą przeżył 50 lat życia oraz dzieci: córki Małgorzata, Ewa 
i Barbara oraz synowie Jacek i Rafał z rodzinami.  
Oczkiem w głowie były wnuczęta Staś, Ania, Aleks i Lukas. 

Dumny był ze swojej rodziny, z ogromną czułością  
i miłością, choć żartobliwie jak to Andrzej opowiadał kiedy 
byłam u Niego w dniu 9 stycznia w szpitalu o wzajemnych 
relacjach i wspólnych osiągnięciach.  

Miał jeszcze tyle planów. Zapraszał mnie do domu.  
Zapewniał, że w ciągu tygodnia może dwóch na pewno  
wyzdrowieje – „Mój Boże, że tak” – jak zwykł mawiać  
i  wtedy się spotkamy. Dotrzymałeś słowa Kolego Andrzeju, 
rzeczywiście spotykamy się po dwóch tygodniach tylko  
w jakże innych dramatycznych okolicznościach. 

Poruczniku Żbik odchodzisz na ostatnią swoją wartę. 
Żegnają Cię Twoi przyjaciele z Armii Krajowej,   
z Towarzystwa Naukowego Płockiego, koledzy i  znajomi. 
Na zawsze pozostaniesz w Naszej pamięci. 
Żegnaj Kolego Andrzeju. 
Niech Cię przyjazna sierpecka ziemia przyjmie do świetlistej 
wieczności. 

Henryka Piekarska 

Pożegnanie śp. Andrzeja Olechowskiego przez  
Kazimierza Czermińskiego – wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Sierpca, wygłoszone podczas pogrzebu na Cmentarzu 
Parafialnym w Sierpcu. 

Panie Andrzeju. Drogi trenerze. W imieniu chłopaków 
sierpeckiej młodzieży lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
(1960-1970), których przygarnąłeś  pod swoje skrzydła  - tre-
nujących w sekcji bokserskiej Klubu „START” – byłem jed-
nym z nich. Za naszą przygodę z boksem, chwile spędzone z 
Tobą – serdecznie Ci dziękujemy. Mogę zapewnić, że pozosta-
niesz w naszej pamięci na zawsze. Pogrążeni w wielkim bólu, 
myślami jesteśmy z Tobą. 

Trenerze – niech ta sierpecka mazowiecka ziemia, która 
przytuliła Cię do siebie, lekką będzie. Spoczywaj w spokoju. 

Kazimierz Czermiński






