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RADA MIASTA

POŁOWA KADENCJI RADY ZA NAMI

PO SESJACH RADY MIEJSKIEJ

Minęła połowa obecnej kadencji 
Rady Miasta. Z tej okazji uważam za 
niezbędne podzielenie się z Czytel-
nikami „Naszego Sierpca” kilkoma 
uwagami, tym bardziej że w poprzed-
niej kadencji miałem zaszczyt także 
przewodniczyć Radzie, więc mam 
punkt odniesienia do porównań.
1. Minione dwa lata były 
bardzo pracowite dla Rady. O ile 
w ubiegłej kadencji mieliśmy 39 se-

sji roboczych, o tyle obecna Rada obradowała w dniu 
28.11.2012 r. na 33 sesji. Posiedzenia Rady obecnej kadencji 
są żywe, widać zaangażowanie wszystkich radnych.

2. Zmieniła się rola Komisji Rady. Muszę powiedzieć, że do-
tąd Komisje były zmarginalizowane w toku procedowania 
nad uchwałami. Rolę ciał opiniodawczych odgrywały niefor-
malne spotkania radnych zwoływane przez Burmistrza przed 
sesjami. Zebrania te miały za cel poinformowanie radnych 
o przedmiocie uchwał, wyjaśnieniu wątpliwości i wysondo-
waniu, jak się radni zachowają się na sesji podczas głosowań. 
Można było zaobserwować zjawisko, że radni swą aktyw-
ność wyczerpywali podczas spotkania nieformalnego, a na 
sesji nie mieli już wiele do powiedzenia. Obecnie rola Komi-
sji wzrosła. Burmistrz stara się Komisjom przedkładać pro-
jekty uchwał do zaopiniowania. Posiedzenia Komisji stały 
się o wiele bardziej merytoryczne niż w poprzednim okresie. 

3. Relacje między Radą a Burmistrzem w minionych 2 latach 
nie należały do łatwych. Radni stali się wobec Burmistrza 
bardziej wymagający. Wiążę to z faktem, że radni starają się 
sami poznać jak najdokładniej sprawy Miasta i samodziel-
nie poszukują informacji o pracy innych samorządów. Ak-
tywność radnych stanowiła dla Burmistrza pewien problem, 
mimo że ma prawną i organizacyjną przewagę nad Radą.

4. Obecny układ w Radzie dobrze służy Miastu. Jestem o tym 
przekonany. W tych trudnych czasach taka właśnie Rada jest 
potrzebna. Zastawiałem się wiele razy, czy utrzymanie pier-
wotnej koalicji Zgody i SPS-u oraz radnych z KWW NwS 
byłoby korzystniejsze dla Miasta niż obecna koalicja Aktyw-
nego Centrum i SPS-u. Stanowczo stwierdzam, że obecna 
większość w Radzie jest bardziej twórcza i lepiej służy inte-
resom Miasta.

5. Na koniec jeszcze uwaga o Burmistrzu. Uważam, a znam 
Burmistrza wiele lat, że w ostatnich tygodniach zmienił nieco 
swą postawę wobec Rady na bardziej otwartą. Bardzo mnie 
to cieszy i byłbym bardzo zadowolony aby ta postawa utrzy-
mała się nadal. 

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Chrzanowski

W dniach: 5 września, 23 października oraz28 listopada odby-
ły się Sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli uchwały w sprawach:

• zmian do Statutu Miasta Sierpca,
• przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż 
rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta 
Sierpca,

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomo-
ści w trybie bezprzetargowym na okres 3lat,

• wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na okres 40 lat,

• zmian w budżecie Miasta 2012,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Sierpca na lata 2012–2021,
• okręgów wyborczych,
• przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”
• wniesienia aportu na rzecz Spółki „EMPEGEK”,
• opłaty od posiadania psów na 2013r.,
• ustalenia podatku od nieruchomości na 2013r.,

• ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 
2013r.,

• obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia po-
datku rolnego na 2013r,

• obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 
drewna, przyjmowana jako podstawa obliczania podatku 
leśnego na 2013r.,

• sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieru-
chomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego,

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomo-
ści w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat,

• wyrażenia zgody na kontynuację użyczenia lokalu użyt-
kowego w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku, 

• zmiany nazwy ulicy w Sierpcu, 
• nadania nazw placom w Sierpcu.
• nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Red.
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Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej w Sierpcu pracuje w składzie: 
radni – członkowie Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Sierpcu: Janusz 
Buczyński, Krzysztof Rudowski, Ma-
ria Szklarska, Wojciech Mielczarek 
oraz Barbara Gil – przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej w Sierpcu pracuje zgodnie z pla-
nem pracy i odbyła narady w dniach: 
8 października, 22 października, 
12 listopada 2012r.

W czasie obrad 8 i 22 października 2012 roku, Komisja Re-
wizyjna pochylała się nad dokumentami badanych wydatków na 
promocję Miasta Sierpc w 2011 roku. Kontrola wydatków zwią-
zanych z promocją Miasta Sierpc była zgodna z planem pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierpcu, który zatwier-
dziła Rada Miejska. Kontrolę prowadzono na podstawie upo-
ważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Sierpcu w dniu 22.03.2012 roku.

WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia w sprawie kontroli – Analiza wydatków na pro-

mocję Miasta Sierpc w 2011 roku przedstawiali Komisji Re-
wizyjnej: Skarbnik Miasta – Katarzyna Joniak oraz Naczelnik 
Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
– Mariusz Urbański.

PRZEBIEG KONTROLI
1. Czynności kontrolne w Biurze Rady – analiza dokumen-

tów – wydatki na promocję Miasta Sierpc w 2011 roku 
(27.03.2012).

2. Oględziny dokumentów dotyczących wydatków na 
promocję w 2011roku u Skarbnik Katarzyny Joniak 
(23.05.2012).

Na podstawie zgromadzonych dokumentów w ilości 14 
– opracowano następujące wnioski:

WNIOSKI
1. W uchwale budżetowej danego roku kwota wydatków na 

promocję Miasta Sierpc powinna być poparta planowa-
nymi wydatkami.

2. Komisja Rewizyjna przyjmuje za wiarygodne wyjaśnie-
nia Skarbnik w sprawie uruchomienia środków na wyjazd 
do Tanzanii Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierpcu 
i Burmistrza Miasta Sierpca.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu rozumie, że 
odpowiedzialność merytoryczna w przedmiotowej sprawie jest 
po stronie Skarbnik Miasta Katarzyny Joniak.

W czasie obrad 12 listopada 2012 roku Komisja Rewizyjna 
RM w Sierpcu: (1) przedstawiła protokół końcowy Naczelnikowi 
Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – Mariuszo-
wi Urbańskiemu, (2) kontrolowała umorzenia należności Miasta 
i jednostek Miasta za 2011. 

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Sierpcu, który zatwierdziła RM w Sierpcu na XXII Sesji RM 
w Sierpcu w dniu 30.01.2012 roku Komisja Rewizyjna podejmo-
wała czynności kontrolne dotyczące umorzeń należności Miasta 
i jednostek Miasta Sierpca w 2011 roku.

TEMATYKA KONTROLI:
1. Umorzenia należności Miasta i jednostek Miasta Sierpc.
2. Zakres: rok 2011.

Skład ZESPOŁU KONTROLNEGO: Radni – członkowie 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierpcu: Janusz Buczyń-
ski, Krzysztof Rudowski, Maria Szklarska, Wojciech Mielczarek, 
Barbara Gil. Kontrolę prowadzono na podstawie upoważnienia 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierp-
cu w dniu 06.11.2012 r. Kontrola umorzeń należności Miasta 
i jednostek Miasta Sierpc jest zgodna z planem pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierpcu, który zatwierdziła RM 
w Sierpcu na XXII Sesji RM w Sierpcu w dniu 30.01.2012 r.

WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia w sprawie kontroli „UMORZENIA NALEŻNO-

ŚCI MIASTA I JEDNOSTEK MIASTA” przedstawiła Komisji 
Rewizyjnej Skarbnik Miasta Katarzyna Joniak w obecności Bur-
mistrza Miasta Mareka Kośmidra.

PRZEBIEG KONTROLI
W dniu 12 listopada 2012 roku Skarbnik Katarzyna Joniak 

wyjaśniła, że w 2011 roku umorzenia wyniosły 7645 zł. Pan Bur-
mistrz Marek Kośmider dokonał pięciu umorzeń zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

Osoby ubiegające się o umorzenia przedstawiały: podanie 
oraz dodatkowe zaświadczenia. Skarbnik Katarzyna Joniak do-
konała analizy umorzeń w 2011 roku na podstawie dokumentów 
zgromadzonych do każdego umorzenia. Burmistrz Marek Ko-
śmider przedstawiał szczegóły dotyczące niektórych umorzeń.

DOKUMENTY KONTROLI 
1. Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierpcu.
2. Pismo do Burmistrza Miasta Sierpca.
3. Upoważnienie do kontroli.
4. Protokół z podjętych czynności kontrolnych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mieli pytań do przedsta-
wionej analizy dokumentów przez Skarbnik Miasta.

Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń do umorzeń podat-
ków lokalnych za 2011 rok. Na tym zakończono badanie umo-
rzeń Miasta i jednostek Miasta.

Komisja Rewizyjna w grudniu 2012 – opracuje plan pracy 
na 2013 rok oraz dokona analizy prac wykonanych w 2012 roku. 

Komisja Rewizyjna wielokrotnie zwracała się z prośbą do 
Rady Miejskiej w Sierpcu o propozycje do planu kontroli w 2013 
roku. Mamy nadzieję, że Państwo Radni wskażą Komisji Rewi-
zyjnej, jakie kontrole należy wykonać w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ 
Barbara Gil

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI 
REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ 

W SIERPCU
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Komisja Społeczna w okresie waka-
cyjnym nie zbierała się na posiedzeniach, 
jednak jako przewodniczący Komisji:
1. Brałem wraz z Barbarą Gil i Woj-
ciechem Mielczarkiem udział w ne-
gocjacjach z dyrektorem „Leonium”, 
ks. Stanisławem Zarosą, w sprawie pod-
niesienia stawki czynszu za wynajem 
pomieszczeń wynajmowanych przez 

Gimnazjum Leonium w południowym skrzydle SP3. Rezul-
tat negocjacji wydawał się pozytywny. Kolejna umowa mię-
dzy Lenium a SP3 na rok szkolny 2012/2013 miała dotyczyć 
czynszu za powierzchnię 933 mkw., ryczałt za korzystanie 
z sali gimnastycznej i boisk sportowych oraz pokrycie kosz-
tów eksploatacyjnych zajmowanej powierzchni. Łącznie mie-
sięcznie Leonium miało uiszczać 6300 zł, co oznaczało 50% 
wzrost – dotychczasowa opłata wnoszona przez Leonium wy-
nosiła 4000 zł miesięcznie. Podczas sesji RM 5 września, 
czyli już po rozpoczęciu roku szkolnego, ks. Stanisław Zaro-
sa oświadczył, że umowy nie podpisze. 

2. 30 sierpnia uczestniczyłem w uroczystości wręczania nomi-
nacji nauczycielom i dyrektorom przedszkoli miejskich wy-
branych w konkursach na 5-letnią kadencję. Uroczystość 
świetnie przygotowana przez Wydział Oświaty i dynamicz-
nie poprowadzona przez insp. Marka Zdrojewskiego pod-
kreślała w sposób formalny znaczenie osiągniętych stopni 
nauczycielskich i pełnionych stanowisk.

3. 29 sierpnia uczestniczyłem wraz z Burmistrzem i Przewod-
niczącym RM w spotkaniu z właścicielami nieruchomości 
przy ul. Zielonej w celu przedstawienia im propozycji zmia-
ny nazwy ulicy na ulicę im. Jakuba Chojnackiego, sierpcza-
nina, wieloletniego prezesa ZG TNP. W wyniku rozmowy od 
propozycji zmiany nazwy ulicy odstąpiliśmy. Wypracowano 
propozycję na zwania skweru na placu kard. S. Wyszyńskiego 
imieniem Jakuba Chojnackiego. Taką propozycję zaakcepto-
wała obecna na spotkaniu prezes sierpeckiego oddziału TNP 
– dr Henryka Piekarska. 

W okresie wrzesień–listopad Komisja Społeczna obradowała 
czterokrotnie: 20 i 27 września 29 października oraz 21 listopada 
(razem z Komisją Bezpieczeństwa). Podczas posiedzeń Komisja 
zajmowała się następującymi sprawami.

20 i 27 września 2012 r.
1. Zaproszeni na posiedzenie dyrektorzy miejskich przedszkoli 

i szkół przedstawili swoje problemy w kontekście przyszło-
rocznego budżetu. W GM wskutek zmniejszonego naboru 
uczniów jest zagrożonych zwolnieniem 3–4 nauczycieli. 
Dyrektor poinformował, że nie będzie dokonywał redukcji 
etatów, ale zdecydował się na prowadzenie polityki ograni-
czania liczby godzin dla zatrudnionych nauczycieli. Wzrost 
liczby uczniów dyrektor GM przewiduje w roku 2020. Dy-
rektor GM zgodził się z argumentacją naczelnik Wydziału 
Oświaty oraz zastępcy burmistrza, iż w GM zbyt duża liczba 
nauczycieli ma uprawnienia do nauki tylko jednego przed-
miotu, ale jednocześnie wyjaśnił, że zmiana tego wskaźnika 
w niczym nie poprawiłaby sytuacji nauczycieli zagrożonych 
zwolnieniem. Ze strony Wydziału Oświaty padła deklaracja 
ścisłej koordynacji spraw kadrowych między GM z szkołami 

podstawowymi prowadzonymi przez burmistrza.
Dyrektor SP2 poinformowała, że współpracuje z GM od 

4 lat, jeżeli idzie o sprawy kadrowe. Wskazała na problem, 
jaki stwarzają ramowe plany nauczania ograniczające liczbę 
godzin dyrektorskich dla właściwie prowadzonych zajęć np. 
na basenie, w wyniku czego brakuje pieniędzy na opłacenie 
nauczycieli. Stołówka szkolna ma ustawiczne braki etatowe. 
Świetlica szkolna jest przeładowana: zapisanych jest 130 
uczniów przy limicie 25 uczniów. Osobnym problemem dla 
SP2 jest brak jasnej regulacji dotyczącej odpłatnych i nieod-
płatnych imprez odbywanych na hali sportowej. Przeważają 
imprezy nieodpłatne, a koszty eksploatacji sali, także oso-
bowe, ponosi szkoła. Dyrektor SP2 zwróciła się do Komisji 
o stanowisko w tej sprawie.

Dyrektor SP3 poinformowała o wynikach naboru na 
rok szkolny 2012/2013 oraz z prognozami na rok szkolny 
2013/2014. Wobec faktu, iż nauczyciele w wielu emerytal-
nym nie wyrażają zgody na odejście z pracy, dyrektor SP3 
zdecydowała się na politykę ograniczeń liczby godzin dla 
7 nauczycieli zamiast redukcji etatów. Świetlica szkolna jest 
przeładowana – korzysta z niej 100 uczniów.

Wszyscy dyrektorzy szkół miejskich zgłaszali potrzeby 
inwestycyjne. Wspólnym mianownikiem ich planów było 
doposażenie szkół w sprzęt informatyczny i wprowadzenie 
elektronicznego dziennika. Wspólnym pomysłem dla ratowa-
nia etatów nauczycielskich był powrót do idei klas autorskich 
i wprowadzania w szkołach innowacji.

Dyrektorki miejskich przedszkoli w kolejnych swych 
wypowiedziach przedstawiły obraz sytuacji, w jakiej muszą 
funkcjonować. Z uwagi na rosnącą liczbę dzieci dysfunk-
cyjnych istnieje potrzeba ściślejszej współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie szybszego uzyski-
wania orzeczeń. Brakuje w sierpeckich przedszkolach psy-
chologa i w szerszym wymiarze potrzebna byłaby pomoc 
logopedyczna. Decydujący głos w kwestii problemów wy-
chowawczych istniejących w przedszkolach zabrała dyrek-
tor MP2, p. Jolanta Golatowska, podkreślając na konieczność 
pracy grupowej z dziećmi dysfunkcyjnymi. Ze strony dyrek-
torek MP1 i MP4, gdzie nie ma zastępców dyrektora, padł 
wniosek o zniżce godzin wychowawczych dla dyrektora. Re-
gulacja taka wymaga jednak uchwały RM. 

Wszystkie przedszkola potrzebują pieniędzy na niezbęd-
ne inwestycje.

KOMISJA SPOŁECZNA

Posiedzenie Komisji sPołecznej
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2. Podczas posiedzenia Komisji został zasygnalizowany pro-
blem ściślejszego włączania organizacji pozarządowych dzia-
łających w mieście do organizacji imprez ogólnomiejskich, 
które mogłyby być sfinansowane w całości przez Miasto. 
W celu rozpoznania gotowości organizacji pozarządowych 
do takiej współpracy wraz z Przewodniczącym RM wysto-
sowaliśmy pismo do tych organizacji, zachęcając do zgła-
szania własnych propozycji imprez łącznie z sugestią co do 
ich finansowania. Inicjatywa ta miałaby pomóc burmistrzo-
wi w ustaleniu rocznego programu imprez miejskich, któ-
re zostałyby zrealizowane przez organizacje pozarządowe. 
Na nasz apel odpowiedziało 9 organizacji pozarządowych 
z Sierpca, zgłaszając 27 propozycji imprez.

3. Zarząd Klubu „Kasztelan” zapoznał mnie i przewodniczące-
go Komisji Gospodarczej z problemami finansowymi, które, 
jeżeli pozostaną nierozwiązane, doprowadzą do wygasze-
nia działalności Klubu, tzn. wycofania drużyny piłki nożnej 
z rozgrywek. Zarząd Klubu powoływał się na obietnicę do-
datkowych pieniędzy (40000 zł) ze strony Miasta. Odbyłem 
w tej sprawie rozmowę z Burmistrzem, który zadeklarował 
działania na rzecz przejścia sekcji piłki ręcznej z „Kasztela-
na” do MKS „Mazur” i osobne działanie wobec sekcji piłki 
nożnej. Deklaracja Burmistrza dotycząca piłki ręcznej spo-
tkała się z aprobatą wśród działaczy „Kasztelana” odpowie-
dzialnych za tę sekcję. Kwestia dofinansowania „Kasztelana” 
w 2012 r. z budżetu miejskiego została pozostawiona do póź-
niejszego rozstrzygnięcia, o ile wcześniej Burmistrzowi nie 
udałoby się pozyskać pieniędzy dla „Kasztelana” z innych 
źródeł.

29 października 2012 r.
Komisja Społeczna odbyła spotkanie wyjazdowe w I Pry-

watnej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum na 
zaproszenie właścicielki szkoły – Pani Danuty Żuławnik. Dzię-
ki zaangażowaniu Komisji Społecznej i okazanej życzliwości 

Burmistrza i Dyrektora ZGM w ciągu kilku miesięcy 2012 r. 
została wymieniona stolarka okienna w budynku szkolnym oraz 
dokonano termomodernizacji ścian. Kwotę 26 tys. zł wyłożoną 
przez właścicielkę szkoły na inwestycję zrealizowaną w budynku 
miejskim rozłożono jej w czynszu dzierżawnym.

Komisja zajęła stanowisko wobec wniosku dyrektor SP 2 
o ustalenie listy imprez organizowanych nieodpłatnie na hali 
sportowej, z którego to powodu szkoła ponosi koszty. Komisja 
uznała, że uprawnioną do sporządzenia listy takich imprez jest 
dyrektor szkoły i zaleciła, aby zwolnieniu od opłat podlegały 
imprezy dla dzieci i młodzieży organizowane w soboty, impre-
zy firmowane przez Burmistrza i ZHP oraz Mikołajki i dorocz-
ny finał WOŚP.

21 listopada 2012 r.
Komisja Społeczna na wniosek Burmistrza wydała opinię 

ws. zasad wynajmu pomieszczeń w budynku komunalnym przy 
ul. Armii Krajowej 1 dla 6 organizacji pozarządowych, zalecając 
Burmistrzowi obligatoryjne zwolnienie tych organizacji z czyn-
szu, natomiast zwolnienie z opłat eksploatacyjnych pozostawio-
no do uznania Burmistrza.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Oświa-
ty o utrzymanie w roku 2013 dotychczasowej stawki płaconej 
przez rodziców dzieci korzystających z dodatkowych godzin za-
jęć w miejskich przedszkolach.

Komisja poparła wniosek przewodniczącego Komisji o roz-
szerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 
o konkurs na organizację imprez powierzanych przez Miasto do 
realizacji i finansowanych w 100% z budżetu – obok dotych-
czasowej formy konkursu na przedsięwzięcia (poza związanymi 
z promocją zdrowia) wspierane finansowo w 50% przez Miasto.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Zdzisław Dumowski

Z PRAC KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA

W okresie czerwiec – listopad 
2012 r. Komisja Bezpieczeństwa ob-
radowała cztery razy.

W dniu 18.06.2012 r., na posie-
dzeniu Komisji, na 8 członków Ko-
misji obecnych było 6 radnych. 

Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały ws czipo-
wania psów.
2. Problem parkowania – par-
kometry ciąg dalszy.
3. Zieleń w mieście – utrzyma-
nie, nasadzenia, pielęgnacja.

4. Rozpatrzenie pism,jakie wpłynęły do Komisji 
Bezpieczeństwa.

5. Sprawy różne.
Odnośnie pkt.1 Pani Renata Górzyńska – Naczelnik Wydzia-

łu Spraw Komunalnych przedstawiła członkom Komisji projekt 
uchwały w sprawie czipowania psów w mieście. Psów zaewi-
dencjonowanych jest 1070 sztuk. Czipowanie odbywałoby się 
etapami, z podziałem na Zarządy Osiedla. Koszt oczipowania 
1 psa wynosi 70zł. Na pierwszy etap, by rozpocząć czipowanie, 

należałoby zabezpieczyć w budżecie miasta kwotę 40000zł na 
rok 2013 r. Głos zabrał radny Wojciech Mielczarek – co będzie, 
gdy właściciel psa nie wyrazi zgody na czipowanie, czy są prze-
widziane jakieś sankcje. Na zadane pytanie ww. radnego odpo-
wiedzi udzielił Jarosław Krydziński stwierdzając, iż Rada może 
wprowadzić Uchwałę dotyczącą utrzymania porządku i czy-
stości w mieście. Następnie głos zabrał Zbigniew Leszczyński 
Z-ca Burmistrza informując Komisję, że czipowanie umożliwi 
rozpoznanie, czyj to pies nabrudził, czy jeżeli kogoś ugryzie, 
chodzi o wzięcie odpowiedzialności za psa. Przewodniczący 
Komisji poddał pod głosowanie: Kto jest za czipowaniem psów 
i za zabezpieczeniem w budżecie miasta 2013 r. kwoty 40000zł. 
z przeznaczeniem na ten cel. Wynik głosowania: za 3 radnych 
wstrzymało się 3 radnych.

Punkt 2. Problem parkowania – parkometry. Jarosław Kry-
dziński przedstawił koncepcję wprowadzenia stref płatnego 
parkowania w mieście. Na początek zaproponował 4 miejsca naj-
bardziej zablokowane przez pojazdy mechaniczne, tj, Plac Cho-
pina, GRAM, ul. Braci Tułodzieckich, Wiosny Ludów, Traugutta 
– Armii Krajowej, Jana Pawła II i Konstytucji 3-go Maja. Rad-
ny Jerzy Stachurski zapytał o wybór firmy instalującej parkome-
try oraz cenę i warunki płatności. Odpowiedzi udzielił Jarosław 
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Krydziński: jeśli Rada przeznaczy na ten cel pieniądze i rozło-
ży to na cztery lata, to wystarczy zapytanie ofertowe i nie musi 
być przetargu.

Punkt 3 – Zieleń w mieście. 
Temat zreferowała Renata Górzyńska – Naczelnik Wydziału 

Spraw Komunalnych. Radni zwrócili uwagę, czy nie jest błędem, 
że w mieście są dwie firmy od zieleni. Pan Kazimierz Czermiński 
zaapelował do radnych odnośnie pomników w parkach, że nie są 
akceptowane przez władze miejskie, ponieważ nigdy nie są skła-
dane kwiaty i zapalane znicze. Radny Adam Malinowski zobo-
wiązał się do wykonania 10 szt.domków lęgowych dla ptaków. 
Na Komisji Bezpieczeństwa został zgłoszony wniosek dotyczą-
cy pomnika gen. ANDERSA w parku za Sądem, aby dopisać po-
mnik do listy pomników, o które dba się z urzędu.

Punkt 4 dotyczył rozpatrzenia pism, które wpłynęły do 
Komisji.

• pismo dot. montażu lustra drogowego przy wyjeździe 
z Miejskiego Przedszkola Nr 2; 

• ul. Narutowicza – wniosek rozpatrzono pozytywnie – lu-
stro zostało zamontowane;

• pismo ws. utworzenia miejsca dla osoby niepełnospraw-
nej przy bloku Jana Pawła II 27 – zaakceptowano pozy-
tywnie – postawiono znak;

• pismo dotyczyło postawienia znaku zatrzymania na ul. 
Grota Roweckiego od ul. Piastowskiej do ul. Sienkiewi-
cza – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

• wniosek o usunięcie progów zwalniających zamontowa-
nych na ul Jana Pawła II i Sucharskiego – wniosek roz-
patrzono pozytywnie.

Punkt 6. Sprawy różne Radny Jerzy Stachurski zwrócił się 
z prośbą o zadbanie o jordanek na ul. Sobieskiego, który jest je-
dynym placem zabaw na tym osiedlu.

Zgodnie z zatwierdzonym Planem pracy w dniu 19.09.2012 r. 
na II półrocze 2012 r. Komisja Bezpieczeństwa w ww. dniu od-
była posiedzenie, w którym wzięło udział 6 radnych na ogólną 
liczbę 8 radnych. 

Tematyka posiedzenia:
• Podsumowanie „bezpieczne wakacje 2012”
• Projekt uchwały ws czipowania psów ciąg dalszy.
• Monitoring miasta.
• Zatwierdzenie planu pracy na II półrocze 2012r.
• Sprawy różne.
Punkt 1. Przewodniczący Osiedli złożyli szczegółowe spra-

wozdanie dot. akcji „bezpieczne wakacje” oraz zagospodarowa-
nia czasu wolnego, w tym zorganizowania wycieczki do Torunia, 
Aquparku w Pluskach, gier i zabaw, w tym wakacyjnego turnieju 
piłki nożnej i wiele innych.

Punkt 2. Projekt uchwały ws. czipowania psów ciąg dalszy. 
Renata Górzyńska – Naczlnik Wydziału Spraw Komunalnych 
zapoznała członków Komisji z projektem uchwały. Koszt czi-
powania od 1 psa to 70 zł. W zależności od ilości środków za-
bezpieczonych w budżecie miejskim na rok 2013 r., tyle będzie 
można oczipować psów. Radny Wojciech Jaworowski zapropo-
nował rozłożenie czipowania na 2 lata. Członkowie Komisji zgo-
dzili się na tę propozycję.

Punkt 3. Monitoring miasta. Przewodniczący Wiesław Rypiń-
ski zapoznał członków Komisji z pismem Komendy Powiatowej 
Policji w Sierpcu ws. monitoringu w mieście, a ściśle o doku-
pienie 4 kamer i rozmieszczenie ich w najbardziej niebezpiecz-
nych miejscach naszego Miasta. Obecnie jest zainstalowanych 
5 kamer i są one sterowane ręcznie, o czym poinformował Ko-
mendant Straży Miejskiej – Jarosław Krydziński. Radny Zdzi-
sław Dumowski odnosząc się co do pisma Policji o zwiększenie 

zakupu kamer powiedział, że jest sceptyczny, skoro nie wiemy, 
jaką rolę spełniają dotychcas zainstalowane kamery i jaki efekt 
dają. Radny Adam Malinowski zapytał o koszty zakupu kamer 
oraz ich sprawność. Uznał, że należy wystąpić z pismem do Po-
licji z zapytaniem o efekt i przydatność w pomocy wykrywania 
przestępczości. Odpowiedzi na ww. pytania udzielił Z-ca Bur-
mistrza Zbigniew Leszczyński, który oświadczył, że jeśli będą 
środki finansowe, to zakupimy kamery i zamontujemy w wyzna-
czonych miejscach przez Policję. 

Punkt 4. Zatwierdzenie Planu pracy na II półrocze 2012 r. 
Wiesław Rypiński zapoznał członków Komisji z planem pracy 
na II półrocze 2012 r. – Plan został zatwierdzony.

Punkt 5.Sprawy różne. Pierwszy zabrał głos Zbigniew Lesz-
czyński, informując członków Komisji o zabezpieczenie w bu-
dżecie 2013 r. rodków finansowych na modernizację układów 
zasilania, na przeróbkę naszej miejskiej instalacji elektrycznej, 
żeby się odciąć od Energy. Przedstawiciel klubu Kasztelan pan 
Wiesław Lorek zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na to, 
by mogli pobierać opłaty parkingowe na potrzeby Klubu – cho-
dzi o parking przy GRAMie i na pl. Chopina. Uzyskane pienią-
dze przeznaczone będą na wychowanie młodzieży pod względem 
sportowym. W dalszej części posiedzenia Komisji radni dysku-
towali nad rozwiązaniem problemu parkowania samochodów, tj. 
o zamontowaniu parkometrów, oraz o pozyskanie pieniędzy dla 
Klubu Kasztelan w celu dalszego jego funkcjonowania. Zdzisław 
Dumowski powiedział, że potrzebujemy czasu w celu zbadania 
tematu przez prawnika, czy można oddać pas drogowy Klubo-
wi Kasztelan i dopiero po opinii prawnej udzielimy odpowie-
dzi. Bogdan Ciemiecki poinformował o problemie związanym 
z przywróceniem strzałki prawoskrętnej przy poczcie – sprawa 
utknęła w Zarządzie Dróg w Gostyninie. Radny Wojciech Jawo-
rowski zwrócił się do Pana Burmistrza o wystąpienie na piśmie 
do sierpeckich przewoźników o postawienie jednego TOITOIa 
przy dworcu PKS, bo pasażerowie mają problem.

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbyło się 15 
października 2012 r. Na posiedzeniu obecni byli 4 członkowie 
Komisji na ogólną liczbę 8.

Tematyka posiedzenia:
1. Czystość,porządek i oświetlenie na terenie miasta – wi-

zja lokalna. 
2. Sprawy różne.
Wiesław Rypiński – powitał obecnych na posiedzeniu. Na-

stępnie członkowie Komisji udali się spacerkiem na miasto, by 
dokonać wizji lokalnej pod względem utrzymania miasta w czy-
stości, porządku i zakresie oświetlenia ulicznego.

W wyniku przeglądu miasta Komisja stwierdziła:
• należy doświetlić ulice na tzw. „zatorzu”,
• doświetlić stare miasto,
• doświetlić Osiedle Niepodległości. 
Mieszkańcy przekazali członkom Komisji następujące uwagi:
• zwiększyć częstotliwość usunięcia, oraz zgrabiania opa-

dających liści,
• oczyszczać alejki,
• zwiększyć kontrolę nad firmą odpowiadającą za utrzyma-

nie porządku i czystości w mieście,
• rozwiązać problem alejek przy jeziórkach – zadanie włą-

czyć do budżetu na 2013 r.,
• zlikwidować plac zabaw przy ul Piastowskiej za torami, 

a urządzenia nadające się do dalszej eksploatacji przenieść 
na plac zabaw przy ul. Ściegiennego i Sempołowskiej

• doposażyć nowy plac zabaw przy ul. Hermana,
• prześwietlić drzewa przy ul. Piastowskiej i przy ul. Ar-

mii Krajowej.
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KADENCJA NA PÓŁMETKU – JAK TO MINĘŁO

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się wspól-
ne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa oraz Komisji Społecz-
nej. Na ogólną liczbę 8 członków Komisji obecnych było7 
radnych.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawa czipowania psów – za przyjęciem projektu 

uchwały dot. czipowania psów było 5-ciu radnych, prze-
ciw 2 radnych – projekt uchwały został przekazany na 
sesję Rady Miasta.

2. Sprawa parkometrów – Komisja wnioskowała, aby zabez-
pieczyć środki finansowe w budżecie miasta na rok 2013 
potrzebne do opracowania projektu dotyczącego organi-
zacji ruchu wraz z miejscem postojowym parkomatów.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Wiesław Rypiński

Połowa kadencji obecnej Rady 
Miasta i Burmistrza za nami. Warto 
przy tej okazji dokonać jej podsumo-
wania, ocenić dorobek, wytknąć po-
rażki i wskazać kierunki rozwojowe 
dla naszego samorządu. Pozwolę od-
nieść się tylko do obszaru, który jest 
mi bardzo bliski i związany z pełnie-
niem funkcji Przewodniczącego Ko-
misji Gospodarczej. 

Rada obecnej kadencji przez te 
dwa lata nie dała rady dokonać istotnych zmian w zarządzaniu 
Miastem, które by rzutowały zdecydowanie na poprawienie jego 
wizerunku na zewnątrz, a mieszkańcom dały nadzieję na lepsze 
jutro. Dlaczego tak się dzieje? Główny powód to upór Burmi-
strza w kontynuowaniu dotychczasowej polityki dotyczącej na-
szego miasta. 

Miasto nie ma silnej, realnej strategii rozwojowej adekwatnej 
do czasów, w jakich żyjemy. Plany i zamierzenia Burmistrza oraz 
ich realizacja zatrzymały się na poziomie lat 90-tych i nie pasują 
nijak do dzisiejszej rzeczywistości. Burmistrz układał i układa 
nam Sierpc po swojemu, nieadekwatnie do jego struktury urbani-
stycznej, demograficznej i finansowej, zapominając, iż dysponu-
je budżetem miasta kilkunastotysięcznego, z roku na rok ubywa 
mieszkańców, a problemy finansowe się nawarstwiają. Dlatego 
też plany, które stawiał sobie obecny Burmistrz, takie jak: re-
witalizacja rzeki Sierpienicy za kilkadziesiąt milionów złotych 
czy budowa drogi do skansenu za 12 mln zł, to zamierzenia nie-
realne. Takich nierealnych zamierzeń jest więcej. Nie ma żad-
nych postępów w działaniach przygotowawczych dotyczących 
obwodnicy Sierpca zarówno w koncepcji zjazdu lansowanego 
przez Burmistrza, jak i dużej obwodnicy Mieszaki – Gorzewo 
– Karolewo na trasie drogi krajowej nr 10 i dróg wojewódzkich 
541 i 560. Mimo dużego zaangażowania kilku radnych, grupy 
mieszkańców, samorządów Powiatu i Gminy Sierpc, sprawa tej 
obwodnicy utknęła w gabinecie Burmistrza i nie ma mowy na jej 
ruszenie do przodu. Burmistrz nie kreuje odpowiednio polityki 
gospodarczej. Jako miasto nie mamy terenów przygotowanych 
w pełni pod inwestycje, tzn. uzbrojonych w wodę, kanalizację 
i gaz, które by od ręki można na dogodnych warunkach przeka-
zać potencjalnym inwestorom. 

Stagnację i niechęć do jakichkolwiek zmian w administrowa-
niu miastem widać również w niektórych jednostkach organiza-
cyjnych, takich jak Towarzystwo Budownictwa Społecznego czy 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Burmistrz zgodził się, wręcz 
zobowiązał do przedstawienia Radzie koncepcji zmian organiza-
cyjnych w tych jednostkach, aby za chwilę się z tego wycofać. 
Te jednostki należy tak przeorganizować, aby przepływ pienię-
dzy był przejrzysty, nadzór oczywisty, a rozwój tych podmio-
tów gwarantowany. Nie może być miejsca na okradanie naszego 
sierpeckiego majątku, jak to miało miejsce w Towarzystwie Bu-
downictwa Społecznego. Dziś prokuratura wyjaśnia okoliczno-
ści tej afery w stosunku do byłego Zarządu i Rady Nadzorczej, 
jak również z pewnością bada odpowiedzialność właścicielską 
Burmistrza.

Są obszary, które udało nam się jako radnym przynajmniej 
solidnie monitorować. Komisja Gospodarcza bardzo dokładnie 
analizuje wszystkie poczynania Burmistrza związane z tymi te-
matami i w zależności od potrzeb daje swoje opinie. Nie zawsze 
Burmistrz z nich korzysta. Wymienię tylko niektóre z nich:

1. Przyjęliśmy jako zasadę, iż do wszystkich uchwał zwią-
zanych ze sprzedażą, dzierżawą i innymi sprawami zwią-
zanymi z powierzaniem majątku miasta komukolwiek, 
Burmistrz musi załączać stosowne czytelne umowy lub 
inne wymagalne dokumenty.

2. Monitorujemy na posiedzeniach Komisji Gospodarczej 
jednostki samorządowe miasta.

3. Opiniujemy korekty budżetowe we wszystkich obszarach.
4. Wykazaliśmy poważne uchybienia w niepobieraniu 

od niektórych podatników podatku lokalowego dużej 
wartości.

5. 5.Staramy się z uporem, aby to co się dzieje w naszym 
samorządzie miało charakter jawny. Często się nam to 
utrudnia, ale się nie poddajemy.

Jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej uważam, iż ad-
ministrowanie Sierpcem w obecnym wydaniu Burmistrza to za 
mało. Administracja miasta musi bezwzględnie na przyszłość do-
konać gruntownej analizy budżetów wszystkich jednostek samo-
rządowych, tak aby za kilka lat doprowadzić do inwestowania 
na poziomie minimum 20% budżetu, co w obecnej rzeczywi-
stości dawałoby kwotę 8 mln zł rocznie na inwestycje. Inaczej 
zapóźnień cywilizacyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, 
komunikacyjnych, gospodarczych nie odrobimy. Tracimy argu-
menty do zatrzymania młodych ludzi w Sierpcu i wizji rozwojo-
wej Sierpca na przyszłość.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Wojciech Mielczarek
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ZARZĄD OSIEDLA NR 1

Wycieczka do Torunia – 7 lipca 2012r. 
Gorącego, letniego dnia grupa 35 dzieci i 6 opiekunów z osie-

dla nr 1 w Sierpcu udała się na wycieczkę do Torunia. Wyjazd 
odbył się w sobotę 07.07 br., autokar wyruszył spod kościoła far-
nego parę minut po godzinie 9. Pierwszym punktem wycieczki 
było zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piw-
nicach koło Torunia. Wszystkim podobało się położenie tego ob-
serwatorium, który otoczony był zielonym parkiem. Mieliśmy 
możliwość zobaczyć ogromny teleskop, który znajdował się 
w kopule z rozsuwanym dachem, zrobił on na nas duże wrażenie. 
Dzieci były wszystkiego ciekawe. Chciały wszystko dotknąć, zo-
baczyć i zadawały wiele pytań panu, który nas oprowadzał. 

Po obejrzeniu teleskopów oraz zapoznaniem się z otaczający-
mi nas planetami i gwiazdami przeszliśmy przez pola, by dotrzeć 
pod wielki radioteleskop, przez dzieci był on pewnie pierwszy 
raz widziany, zwłaszcza z tak bliska. Pan opowiedział kilka cie-
kawostek na temat otaczającego nas kosmosu oraz zachęcał dzie-
ci, by same wykazały się swoją wiedzą. Następnie ruszyliśmy 
do autobusu i pojechaliśmy na toruńską starówkę, gdzie powę-
drowaliśmy na gorący dwudaniowy posiłek. Chwila odpoczyn-
ku przy obiedzie i dalej spacer po starówce. Dzieci miały chwilę 
czasu na zakup pamiątek, ciężko było im się zdecydować, którą 
wybrać, gdyż wszystko im się podobało i zachęcało do kupna. 
Oczywiście, kto chciał mógł zaopatrzyć się w słynne pierniki. 
Nie mogło także zabraknąć wspólnego zdjęcia obok pomnika na-
szego wielkiego rodaka – Mikołaja Kopernika. Kolejnym punk-
tem, a zarazem ostatnim wycieczki było udanie się pod krzywą 
wieżę. Pozytywnie zmęczeni, nasyceni nową wiedzą i zapoznani 
ze starówką wróciliśmy do autobusu. Droga do Sierpca minęła 
szybko pewnie też i dlatego, że dziewczynki umilały czas śpie-
wając znane piosenki. 

Półkolonie dla dzieci z osiedla nr1
W ramach akcji „Lato w mieście” Zarządy Osiedla nr 1 i 3, 

we współpracy z MOSIR-em, zorganizowały półkolonie dla 
dzieci w dniach 2–6.07.2012 na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Pod okiem pań opiekunek Agnieszki Lisek 
i Zofii Szałkuckiej dzieci korzystały z różnych form spędzania 
wolnego czasu. W czasie tego pobytu, podczas wycieczki do 
straży pożarnej dzieci były świadkami prawdziwej akcji przy-
gotowania i wyjazdu do akcji gaśniczej. Na koniec półkolonii 
wszyscy udali się do leśniczówki w Szczechowie, gdzie było 

ognisko z kiełbaskami oraz wręczono nagrody dla wszystkich 
uczestników, za udział w różnych konkursach, które odbywały 
się w trakcie trwania półkolonii. Podczas zabawy zadbano o na-
poje i posiłki dla wszystkich uczestników.

IV Festyn Rodzinny 
2 września 2012r. Zarząd Osiedla nr 1, Parafia Św. Benedykta 

i Stowarzyszenie MAMA zorganizowali IV Festyn Rodzinny na 
Placu Koronacyjnym przy Kościele NMP w Sierpcu.

Godzina 13.00 (rozpoczęcie festynu) to pora obiadowa. Tra-
dycją już stał się więc poczęstunek dla uczestników imprezy. Tym 
razem głód można było zaspokoić pajdą chleba ze smalcem, któ-
rej nikt się nie oparł i pyszną zupą grochową, przyrządzoną we-
dług skrzętnie skrywanego przepisu pań z Grupy Parafialnej. Na 
deser była niespodzianka kulinarna, pomysłu ks. Proboszcza St. 
Zarosy SAC, a okazały się nią naleśniki z różnymi dodatkami do 
wyboru. Piekły je osoby sympatyzujące z Zarządem Osiedla nr1. 
Jak zwykle nie zabrakło też słodkości i oczywiście waty cukro-
wej, kręconej przez Księdza Proboszcza, która kolejką konkuro-
wała z naleśnikami. Chętnych na owe przysmaki nie brakowało, 
a kolejka nie malała, gdyż duzi i mali zjadając jedną porcję, wra-
cali po następną. Po zaspokojeniu pierwszego głodu „maluchy” 
trafiały do pań ze Stowarzyszenia MAMA, które rozdawały balo-
ny formując je w piękne kwiaty i przeróżne zwierzątka. Ponadto 
zorganizowały konkursy: rodzinny wyścig na nartach, rodzin-
na konkurencja na czas, rodzinny bieg przełajowy. Inną atrakcją 
obleganą przez dzieci były dmuchane zjeżdżalnie i dwie duże 
trampoliny. Jedną z nich dostarczył i ubezpieczał wraz z grupą 
wolontariuszy radny powiatowy p. W. Rychter. Skokom i prze-
wrotkom nie było końca, bardziej sprawnym fizycznie udawało 
się wykonać salto. Zmęczone skakaniem dzieciaki przesiadały 
się do bryczki zaprzęgniętej w kucyka, którą powoził p. W. Te-
lesiewicz i do quada p. R. Kraszewskiego. Przejażdżki budzi-
ły wiele emocji i żal było wysiadać, ale trzeba było dać szansę 
jazdy innym. Nieco dalej każdy mógł stanąć w szranki do darta, 
konkursu prowadzonego przez Z. Motykę. Zwyciężyła rodzina 
p. Pruszkowskich zdobywając w dziewięciu rzutach 58 punktów.

Z tyłu, za sceną, wydzielono strefę do strzelania z wiatrówki. 
Tu nad bezpieczeństwem czuwał J. Michewicz. Zainteresowanie 
tą formą rozrywki przerosło oczekiwania. Wiele osób próbowa-
ło trafić w dziesiątkę, ale tylko jednemu to się udało. Strzela-
ła też pani lat 67, która przyznała się, że od dawna marzyła by 
sprawdzić celność swojego oka. Wypadła znakomicie. Na pięć 
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strzałów, trzy trafiła w tarczę i dwa w kartkę. Takim wynikiem 
pokonała wiele młodych osób, w tym własnego wnuka. 

Zabawa trwała, nikt nie zamierzał wracać do domu. Organi-
zatorzy postanowili więc przedłużyć festyn do godz.17:00. 

IV Festyn Rodzinny dobiegł końca, tak jak skończyły się wa-
kacje. Możemy tylko powtórzyć za słowami piosenki Haliny Ku-
nickiej „to były piękne dni, po prostu piękne dni…”

Dziękujemy sponsorom: OSM Sierpc, firmie „MEGA”, rad-
nym J. Stachurskiemu, K. Rudowskiemu, firmie FACHMAN, 
HYDROTOP i PIT-STOP, p. Nadratowskim, Stelmańskim i Mo-
tylewskim oraz p. W. Telesiewiczowi i p. R. Kraszewskiemu.

Piknik dla seniorów
W Białasach na terenie Zajazdu Kasztelan 29.09.2012 r. obył 

się „Piknik dla Seniorów” z Osiedla nr 1. Około godziny 15.00 
wynajęty przez Zarząd Osiedla autokar, przywiózł grupę osób, 
którzy chcieli spędzić jedno popołudnie inaczej niż zwykle.

Przewodniczący T. Kowalski w imieniu całego Zarządu po-
witał przybyłych wzorem Karola Strasburgera dowcipem i życzył 
smacznego, gdyż na stoły stawiano już obiad. Polski schabowy 
i rosół z kury zaspokoiły pierwszy głód zebranych. Organizato-
rzy we własnym zakresie zadbali o przekąski oraz kawę, herba-
tę i ciasto. Po chwilowym nawiązaniu znajomości z siedzącym 
obok sąsiadem zaproszono wszystkich do zabawy w rytm muzyki 
z lat osiemdziesiątych. „Młodzież urodzona wcześniej” chętnie 
ruszyła do tańca. Bawiono się w kółeczku, w parach, grupami 
i wszyscy razem. Osoby, które z różnych względów nie tańczyły, 
a było ich niewiele, też nie narzekały. Członkowie Zarządu sta-
rali się dotrzymywać im towarzystwa. Dla uczestników, piknik 

był doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, a także 
do lepszego poznania sąsiadów. Do godziny 21.00” na parkiecie” 
wciąż było tłoczno. Dobry humor, który obowiązkowo należa-
ło zabrać ze sobą, nie zawiódł do końca. Pomimo wyczerpania 
i zmęczenia niechętnie zbierano się do powrotu. Niestety, czas 
naglił, autokar czekał i trzeba było wracać. 

Mieszkańcy Osiedla nr 1, którzy wkroczyli w tzw. „trzeci 
wiek” sugerowali, że chętnie spotkaliby się częściej na podob-
nych imprezach, nawet za niewielką opłatą. 

Serdeczne podziękowania składali na ręce Zarządu, my prze-
kazujemy je dalej – Naszym Sponsorom.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1
Tomasz Kowalski

TEN CZAS TAK SZYBKO LECI 
To już 20 lat Biuletynu „Nasz Sierpc” 

Rok 2012 jest bardzo bogaty w szereg obchodzonych rocznic 
i jubileuszy organizacji społecznych, zakładów pracy i instytu-
cji. Są one bardzo ważnymi wydarzeniami w życiu społeczności 
lokalnej naszego miasta. 

Za każdym z nich kryje się wysiłek, ciężka praca konkret-
nych ludzi, o których po latach często zapominamy. Z satysfakcją 
pragnę poinformować jako długo współpracujący, że w br. ob-
chodzimy 20-lecie powstania pisma biuletynu Rady i Burmistrza 
„Nasz Sierpc”. Należy przypomnieć, że Nr 1 pisma wydany zo-
stał 5 listopada 1992r. Odgrywa on bardzo ważną rolę informa-
cyjną pomiędzy Radą a Burmistrzem a mieszkańcami naszego 
miasta. Biuletyn jest pismem bezpłatnym a jego nakład systema-
tycznie wzrasta. Rada Miasta Sierpca podjętą Uchwałą z dnia 30 
listopada 2011r. przyjęła zasady redagowania i wydawania biule-
tynu. Powołany został Zespół Redakcyjny biuletynu w składzie:

Przedstawiciele Rady:
• Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący Rady 
• Zdzisław Dumowski – przewodniczący Komisji 

Społecznej
Przedstawiciele Burmistrza:
• Zbigniew Leszczyński – Z-ca burmistrza
• Stanisław Majchrzak – rzecznik prasowy burmistrza.
Techniczną obróbką, w tym korektą zatwierdzonego numeru 

zajmują się: Marzanna Łabędzka i Monika Nowakowska – Wy-
dział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Wszystkim osobom pracującym przy wydawaniu pisma 
składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zadowolenia 

z wykonywanej pracy i kolejnych jubileuszy. 
Dla bliższego przybliżenia Czytelnikom wiedzy o naszym pi-

śmie przedstawiamy zasady redagowania i wydawania biulety-
nu Nasz Sierpc:

ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA
BIULETYNU RADY I BURMISTRZA „NASZ SIERPC”

1. Biuletyn „Nasz Sierpc” jest nieregularnikiem (4–5 edycji 
rocznie) informującym o pracy samorządu M. Sierpca dystry-
buuowanyrn nieodpłatnie wśród mieszkańców Miasta Sierp-
ca. Nakład: 3500 egz. Stron czarno-białych (offset) 32–64, 
okładka miękka w pełnych kolorach drukowana na kredzie. 
Okazjonalnie kolorowa wkładka. Objętość każdego numeru 
dzieli się na 4 części: 
1) wypełnianą przez radnych nt. przejawów ich aktywności 

publicznej związanej z wypełnianiem mandatu oraz prze-
wodniczących Zarządów osiedli; 

2) Wypełnianą przez burmistrza nt. przejawów jego aktyw-
ności jako władzy wykonawczej; 

3) Wypełnianą przez jednostki organizacyjne Miasta; 4. po-
święconą wydarzeniom istotnym dla Miasta niekoniecz-
nie związanym przyczynowo z samorządem.

2. Biuletyn „Nasz Sierpc” redaguje zespół złożony z 2 przedsta-
wicieli RM i 2 przedstawicieli Burmistrza. Zadania zespołu 
(który będzie się zbierał w miarę potrzeb określonych przez 
ilość nadesłanych materiałów do publikacji, jednak nie rza-
dziej niż 4 razy w roku) są następujące:
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• decydowanie o podziale materiałów zgłoszonych do pu-
blikacji z wykazaniem dbałości o ich logiczną spójność,

• decydowanie o zawartości i układzie stron kolorowych.
3. Materiały do biuletynu (łącznie z opisanymi zdjęciami) są 

składane w wersji elektronicznej, a w wyjątkowych wypad-
kach w wersji papierowej. O terminie składania materiałów 
do kolejnej edycji biuletynu radni oraz inni koresponden-
ci będą powiadomieni mailowo 7 dni przed posiedzeniem 

zespołu redakcyjnego. Zespół redakcyjny nie ingeruje w treść 
nadesłanych tekstów, natomiast decyduje o liczbie zdjęć wy-
korzystanych jako ilustracje.

4. Techniczną obróbką w rym korektą zatwierdzonego numeru 
zajmuje się wyspecjalizowana komórka UM.

Kazimierz Czermiński

Medal zasłużony dla Miasta Sierpca – jest medalem oko-
licznościowym wybitnym z okazji obchodów 690-lecia loka-
cji Miasta Sierpca w 1992r. W br. Obchodzimy XX-lecie jego 
uchwalenia przez Radę Miasta – I kadencji. 

Awers medalu stanowi wizerunek postaci księcia mazowiec-
kiego Wacława – Wańko wg wzoru historycznej pieczęci. Na ob-
wodzie awersu znajduje się napis „Książę Mazowiecki Wacław 
– Wańko 8 maja 1322 r. lokuje Miasto Sierpc na prawie średz-
kim”. Rewers medalu zawiera herb Sierpca oraz napis „Rada 
Miasta Sierpca” – ornament wypełniający tło. Regulamin nada-
wania medalu jest zamieszczony w NS w nr 2-3/2012, str. 39 
z dn. 27.08.2012r. 

Przedstawiamy wykaz osób uhonorowanych tytułem Zasłu-
żony dla Miasta Sierpca:
Henryk Gutowski (1993), Antoni Jankowski (1993), Stefan Ko-
śmider (1993), Tadeusz Szałkucki (1993), Maria Wessner (1993), 
Jerzy Witkowski (1993), Lech Żmijewski (1993), Oddział NSZZ 
„Solidarność” (1993), Konstancja Jeśman (1994), Jan Kwiat-
kowski (1994), Tadeusz Leszczyński (1994), Hubert Szczepek 
(1994), Filomena Ziółkowska (1994), Adam Zwoliński (1995), 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu 
(1995), Zbigniew Charzyński (1996), Roman Michalski (1996), 

ks. Jan Krawczyński (1997), Jan Burakowski (1999), Barbara 
Zbierzchowska (2003), Władysław Gąsiorowski (2003), Kazi-
mierz Urbański (2003), Jakub Chojnacki (2004), Andrzej Ole-
chowski (2004), Zenon Jankowski (2004), Antonina Girszewska 
(2005), Halina Szymańska (2005), Halina Burakowska z d. Gi-
żyńska (2006), Teodor Wiśniewski (2006), Kazimierz Czermiń-
ski (2006), Wojciech Miążkiewicz (2006), Ludwik Tomaszewicz 
(2006), Ryszard Bojanowski (2006), Tadeusz Łaniewski (2006), 
Wojciech Wiśniewski (2007), Halina Nasiłowska (2007), Je-
rzy Listkowski (2008), Zbigniew Antoni Mroczkowski (2008), 
MKS „Mazur” (2008), Barbara Gil (2008), Ireneusz Wielimbo-
rek (2008), Dom Kultury w Sierpcu (2008), Zdzisław Dumow-
ski (2009), Paweł Wierzbicki (2009), Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu (2009), Zdzisław Fran-
ciszek Murlikowski (2009), Jarosław Nowakowski (2009), Zbi-
gniew Lubacz (2009), Ewa Kujawa (2009), Cukiernia „Tułacz” 
Dariusz Chyżyński, Piotr Chyżyński (2009), Hanna Kowalska 
(2009), Tadeusz Stelmański (2010), Henryka Piekarska (2010), 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. J. Twardowskiego w Sierp-
cu (2011), Maria Wiśniewska (2012), Michał Głowacki (2012), 
Ognisko TKKF Kubuś (2012), Danuta Żuławnik (2012), Woj-
ciech Weber (2012), Jakub Grodzicki (2012).

Opracował Kazimierz Czermiński

Awers Rewers
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W dniu 28 września b.r. Zarząd Osiedla nr 4 był współorga-
nizatorem X BIEGU SIERPIENICY, który odbył się na Placu 
Koronacyjnym przy parafii św. Benedykta.

Ze środków Zarządów zostały zakupione nagrody przyzna-
wane zwycięzcom biegu. Celem imprezy było upowszechnienie 

SIERPC PAMIĘTA O WRZEŚNIU 1939 R.

X BIEG SIERPIENICY

W dniu 17 września 2012r. obchodziliśmy 73 rocznicę agresji 
sowieckiej na Polskę. Rocznicowe uroczystości uświetniła msza 
Święta odprawiona w Kościele pod wezwaniem Stanisława Kost-
ki w intencji Ojczyzny oraz sierpeckich ofiar katyńskiej oraz żoł-
nierzy poległych na frontach II Wojny Światowej – celebrowana 
przez ks. Wikariusza. 

W nabożeństwie wziął udział poczet sztandarowy Rady Miej-
skiej w Sierpcu, w składzie: Barbara Gil, Wojciech Jaworowski, 
Krzysztof Rudowski. Władze samorządowe miasta reprezento-
wał Kazimierz Czermiński wiceprzewodniczący RM. 

Po mszy delegacja Powiatowego PiS-u oraz NZZS „Solidar-
ność” w Sierpcu w składzie: Bogdan Wierzbicki, Andrzej Cze-
śnik, Jan Stelmański, Tadeusz Król, Paweł Marcinkowski, złożyli 
wiązankę kwiatów, zapalono znicze pod pomnikiem gen. Wła-
dysława Andersa. 

Uroczystości rocznicowe uczczono też na sportowo. W par-
ku im. Gen. Władysława Andersa rozegrany został IV Bieg Pa-
mięci Narodowej. 

Kazimierz Czermiński

biegania wśród dzieci, młodzieży oraz promowanie zdrowego 
stylu życia. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki dzię-
kuje wszystkim organizatorom imprezy za zaproszenie do wzię-
cia udziału. 

 Sekretarz Zarządu
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W dniu 17.09.2012r. w pięknej scenerii i słonecznej pogodzie 
w parku im. Gen. Władysława Andersa rozegrano IV Bieg Pa-
mięci Narodowej. Ponad 350 dzieci i młodzieży szkolnej z sier-
peckich przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjum wzięło 
udział w 13 biegach, z uwzględnieniem kategorii wiekowych 
po parkowych alejkach. Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał Kazimierz Czermiński –wiceprzewodniczący Rady Miejskie 
w Sierpcu – pomysłodawca i inicjator imprezy. Na zawody przy-
byli radni miejscy: Dariusz Malanowski, Wojciech Jaworowski, 
Barbara Gil, Krzysztof Rudowski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 Hanna Kurta. 

Organizatorami zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Sierpcu – dyrektor Stanisław Urbanowicz, Spikerem 

– Wojciech Miążkiewicz. W składzie komisji sędziowskiej we-
szli: Paweł Wierzbicki, Zdzisław Peszyński, Michał Kosiorek.

Na zawody przybyła liczna grupa rodziców, dziadków, 
mieszkańców miasta dopingująca startujące dzieci. Zwycięzcy 
nagrodzeni zostali okolicznościowymi medalami, dyplomami, 
pucharami, statuetkami zarówno w kwalifikacji indywidualnej 
jak i drużynowej. Jedynym ze sponsorujących zawody był Sier-
pecki PiS, reprezentowany przez panów Bogdana Wierzbickiego 
i Andrzeja Cześnika. 

Wyniki zawodów strona MOSiR www.mosirsierpc.hpu.pl.

Kazimierz Czermiński
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LEPSZA JUŻ DONICZKA NIŻ POPIELNICZKA 
– POŻEGNANIE FONTANNY

JUŻ PO RAZ CZWARTY BIEG PAMIĘCI 
NARODOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA

Moje wieloletnie starania o przywróceniu blasku fontannie 
w Parku im. Janusza Korczaka „póki co” zakończyły się niepo-
wodzeniem. W walce o fontannę pozostałem sam, a dobrą wolą, 
nie da się rozwiązać żadnego problemu. 

Wciąż rządza prawa arytmetyki. Pozostało mi z rozżale-
niem wspominać najlepsze czasy parku, kiedy przed gmachem 
zabytkowego budynku Starostwa, obecnie Sądu Rejonowego 
znajdowały się piękne klomby kwiatów, zadbane alejki wypie-
lęgnowane trawniki, skaczące i figlujące wiewiórki no i dostoj-
nie dumne kroczące pawie (zdobycie pióra z pawiego ogona było 
naszym marzeniem). Centralnym miejscem parku była tryskająca 

fontanna w jej niecce pływały złote rybki, które spełniały nasze 
dziecięce życzenia.

Dziś tam brzydota, szara pustka, połamane chodniki, zanie-
czyszczone przez ptaki ławki, złamane drzewko – dąb pamięci 
z tabliczką fundatorów już usunięto. Ale czy tak powinno być, 
coś nie zagrało, ale to już wyższa filozofia.

Pewnie też brak wyobraźni, wrażliwości a na pewno zdrowe-
go rozsądku. Tłumaczenie że brak pieniędzy nie przekonywuje 
mnie – ostateczną ocenę pozostawiam Państwu – mieszkańcom 
Sierpca.

Kazimierz Czermiński



14

RADA MIASTA

Przeciwstawmy się wszelkim przejawom wandalizmu w na-
szym mieście: Ci co niszczą nie mogą pozostawać bezkarni. 
Komu i czemu to ma służyć, a przede wszystkim kto to zrobił? To 
pytanie kierujemy do organów ścigania: policji i straży miejskiej.

Sprawcy powinni być przykładowo ukarani a ich personalia 
podane do publicznej wiadomości.

Uważam, że za ład i porządek i bezpieczeństwo odpowiada-
my wszyscy – nie bądźmy obojętni i bezkrytyczni – nie dajmy 
przyzwolenia tym co nie zasługują na szacunek – wandalizmowi 
stanowcze – NIE!!!

Kazimierz Czermiński

GŁOS RADNEGO – WANDALOM – STOP!

MIESZKAŃCY DZIĘKUJĄ

POKONANI TYLKO PRZEZ MISTRZÓW

Mieszkańcy Osiedla Grota Roweckiego serdecznie dziękują 
Burmistrzowi oraz Radnym, którzy przyczynili się o poszerze-
nie parkingu (w miejscu pasa zieleni) przy ulicy Roweckiego 3.

Wykonanie dodatkowych sześciu zatoczek parkingowych 
przyczyni się do złagodzenia problemu parkowania z którym 
spotykamy się na co dzień.

Aktualny stan parkingów wymaga dalszych przemyśleń, 
w celu ich zwiększenia, albowiem na naszym osiedlu znajduje 
się wiele placówek użyteczności publicznej: przychodnia, bank, 
apteka. Dziękujemy wykonawcom parkingowych zatoczek pra-
cownikom ZGM-u za szybkie i solidne ich wykonanie.

Kazimierz Czermiński

„Kto tak gra, kto tak gra, to my gramy, to nasz Sierpc, to nasz 
Sierpc ukochany. Jeden gol, drugi gol, trzeci leci, na tablicy 3:0 
się świeci…”. – To słowa jednej z piosenek, którymi sierpec-
cy kibice dopingowali reprezentantów naszego miasta. IV Mi-
strzostwa Polski Samorządowców w Piłce Nożnej odbywały się 
w Zakopanem. Turniejowe rozgrywki zorganizowano w pięknej 
scenerii, wśród ośnieżonych szczytów gór m.in. Giewontu. Sta-
dion, należący do Centralnego Ośrodka Sportu, znajduje się na 
wysokości 928 metrów nad poziomem morza. Usytuowany jest 
obok Wielkiej Krokwi — Skoczni Narciarskiej im. Stanisława 
Maruszarza, Szwajcar – Simon Amman 23 stycznia 2010 roku 

poszybował na odległość 140,5 metra – dotychczasowy rekord 
ustanowiony na tym obiekcie.

Piłkarze z Sierpca też byli zadowoleni z wyników uzyska-
nych w pierwszym dniu sportowej rywalizacji. 22 września 2012 
roku wygrali mecze z reprezentantami Powiatu Puławskiego 
(4:0), Urzędu Miasta Zakopane (3:1) oraz z drużyną Powiatu 
Poznańskiego (6:2). Kapitan sierpeckiej reprezentacji – Jerzy 
Stachurski powiedział: „Nasi zawodnicy wykazali się umiejęt-
nościami, przede wszystkim taktycznymi. Nie grali zbyt emocjo-
nalnie. Już na początku każdego spotkania zdobywali bramki. To 
deprymowało przeciwników. Jednak należy pamiętać, że w tych 
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mistrzostwach biorą udział drużyny z trzydziestu siedmiu miej-
scowości między innym z Lublina, Łodzi, Warszawy, Zielonej 
Góry, Kielc, Ostrołęki, Sopotu, Bełchatowa, Radomia. Jutro spo-
tkania z zespołami, które zakwalifikowały się do dalszych piłkar-
skich zmagań. Trzeba więc być cierpliwym.

W drugim, a zarazem ostatnim dniu turnieju, reprezentanci 
Sierpca najpierw wygrali z drużyną Urzędu Miasta Pionki (4:1). 
Kolejnymi rywalami byli futboliści z Samorządu ze Skarżyska. 
Po dośrodkowaniu z kontry przeciwnicy strzelili gola. Ale orien-
towali się, iż sierpeccy piłkarze są lepsi od nich pod względem 
sprawnościowym. Zastosowali defensywną taktykę. Kilka razy 
przed przegraną piłkarzy ze Skarżyska uratowały słupki i po-
przeczka. Zawodnicy z Sierpca do końca meczu nie rezygnowa-
li z uzyskania korzystnego wyniku. Niestety, zabrakło odrobiny 
szczęścia. Mecz zakończył się wynikiem 0:1. Okazało się, że 
nasi reprezentanci przegrali z tegorocznymi Mistrzami Polski 
Samorządowców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu – Marek Chrza-
nowski stwierdził: „Wygraliśmy sportową rywalizację z zespo-
łami ze znacznie większych miejskich aglomeracji. Świadczy 
to pozytywnie o rozwoju sportu w naszym mieście. Wymownym 
tego przykładem jest Łukasz Skowron. W1991 roku urodził się 
w Sierpcu. Był bramkarzem najpierw Wisły Płock. Zdobył kil-
ka razy mistrzostwo Mazowsza w kategorii juniorów. Gdy miał 
czternaście lat został po raz pierwszy powołany do reprezentacji 
Polski. Niedawno zadebiutował w T–Mobile Ekstraklasie w bar-
wach Jagiellonii Białystok. Ten utalentowany zawodnik zaczął 
w Sierpcu pasjonować się piłką nożną. Należy pamiętać, iż dzię-
ki intensywnej pracy można odnosić sukcesy nie tylko sportowe. 
Porażki nie powinny powodować zniechęcenia, lecz mobilizo-
wać do dalszych, skutecznych przedsięwzięć. Przypuszczam, że 
w przyszłym roku też pojedziemy na następny turniej.

Podziękować trzeba sierpeckim kibicom. Wiele osób po-
dziwiało skuteczne dopingowanie naszej drużyny. Prezes firmy 
Almar Sport z Wałbrzycha — Tomasz Wychowaniec, corocznie or-
ganizujący mistrzostwa aktorów, nauczycieli i Samorządowców, 

nie ukrywał swojego zadowolenia z udziału w zawodach fut-
bolistów oraz kibiców z Sierpca. Zaprosił na kolejny tur-
niej, który najprawdopodobniej odbędzie się w Kołobrzegu.

– „Zapewne w przyszłym roku też będziemy uczestniczyć 
w turnieju — oznajmił Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc – 
Zbigniew Leszczyński. – Bardzo często dyskutujemy o zmo-
dernizowaniu stadionu. Wykonany został projekt, w którym 
uwzględniono na przykład zmianę nawierzchni boiska, bieżni, 
budowę trybun i oświetlenia. Potrzebne są również nowoczesne 
obiekty treningowe, a także sprzęt służący do odnowy biologicz-
nej. Przeważająca większość radnych zaakceptowała realizację 
tego przedsięwzięcia. Wraz z piłkarzami oraz innymi kibicami 
przyjechali na mistrzostwa do Zakopanego: Marek Chrzanowski, 
Barbara Gil, Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski, Adam 
Malinowski, Krzysztof Rudowski, Wiesław Rypiński, Jerzy Sta-
churski i Maria Szklarska. Stanowi to dowód zainteresowania na-
szych radnych tą bardzo pożyteczną dziedziną życia społecznego. 
Sądzę, iż fakt ten ucieszy zwłaszcza młodych sierpczan. Niewąt-
pliwie wielu z nich z chęcią będzie uprawiało różne dyscypliny 
sportowe. Stanowi to istotny czynnik mobilizujący do wykonania 
tego kosztownego postanowienia.”

Być może sierpeccy zawodnicy byli zbyt pewni wygranej? 
Poprzednie mecze zbytnio ich przekonały o swoich możliwo-
ściach odniesienia zwycięstwa. Podczas gry z reprezentacją Skar-
żyska mogli pierwsi strzelić przynajmniej jedną bramkę i objąć 
prowadzenie – rozważali kibice. Niestety, przeciwnicy okazali 
się bardziej stabilni. Nasi piłkarze w dobrym stylu przegrali tę 
rywalizację. Było to ekscytujące widowisko sportowe.

– „Popełniliśmy kilka błędów, przede wszystkim w atakowaniu 
rywali – wyjawia najskuteczniejszy futbolista z Sierpca — Michał 
Dzięgielewski – Nie potrafiliśmy poradzić sobie zwłaszcza z obroń-
cami ze Skarżyska. Nasze dośrodkowania były niecelne. Dzięki ze-
społowej grze udało mi się strzelić najwięcej bramek. To zasługa 
kolegów. Ale i tak mam świadomość konieczności wzmożonych tre-
ningów nad poprawieniem dryblingu oraz szybkości biegania z pił-
ką. Nie można tego nauczyć się w zbyt krótkim czasie, lecz dzięki 
długotrwałym i skrupulatnym ćwiczeniom. Za wyśmienitą współ-
pracę podczas każdego meczu dziękuję wszystkim współpartnerom: 
Bogdanowi Bartnickiemu, Łukaszowi Betlejewskiemu, Jarosławo-
wi Brzezińskiemu, Przemysławowi Burzyńskiemu, Waldemarowi 
Frydrychowiczowi, Grzegorzowi Kędzierskiemu, radnemu Da-
riuszowi Malanowskiemu, Marcinowi Nowakowskiemu, radnemu 
Krzysztofowi Rudowskiemu, Michałowi Rutkowskiemu i Krzyszto-
fowi Skrzyńskiemu. Tak, jak inni, sierpeccy zawodnicy ja również 
odczuwam dyskomfort. Sport, to nie tylko nabywanie coraz lepszej 
sprawności fizycznej, lecz też przyczynia się do udoskonalania pew-
nych cech charakteru: wytrwałości, lojalności oraz nawyku prze-
strzegania sztywnychreguł postępowania.”

Maria Szklarska, Bogusław Buraczyński
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W ramach akcji „Lato w Mieście 2012” Zarząd Osiedla nr 4 
zorganizował cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie 
„ORLIK2012”. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek w okresie 
od 3 lipca do 28 sierpnia prowadzone przez instruktora rekreacji 
ruchowej Bogdan Bartnickiego i trenera środowiskowego Łuka-
sza Wróblewskiego. Biorą w nich udział dzieci i młodzież. Ich 
celem jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami gry w pił-
kę nożną i koszykówkę oraz propagowanie aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Cykl spotkań zwieńczył I WAKACYJNY TUR-
NIEJ PILKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 
SIERPCA rozgrywany w dniach: 10,17,24,31 lipca. Do rywali-
zacji zgłosiło się 6 drużyn z Sierpca, swój udział zadeklarowało 
około 60 młodych piłkarzy. Zawody rozegrano systemem „każ-
dy z każdym”. Sklasyfikowano 4 najlepsze drużyny. Najlepsze 
zespoły otrzymały puchary, medale i nagrody rzeczowe, które 
wręczyli członkowie Zarządu: Lidia Lewandowska, Agnieszka 
Białek. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki 
składa szczególne podziękowania zastępcy Burmistrza Zbignie-
wowi Leszczyńskiemu, który ufundował napoje, medale oraz piłki 
nożne. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom.

WYNIKI KOŃCOWE (10.07–31.07.2012)
TABELA KOŃCOWA 

1. ARIZONA SIERPC 
2. NIEZWYCIĘŻENI 
3. FAIR DRAGON 
4. ORLICZKI 2012 

Klasyfikacja strzelców turnieju
• Martyna Kościjańska – 27 bramki
• Jacek Bugaj – 13
• Kacper Słupecki – 13

Nagrody indywidualne:
• Najlepszy bramkarz: Marcin Hlady 
• Najlepszy piłkarz: Łukasz Pniewski – nagroda rzeczowa
• Najlepszy król strzelców turnieju: Martyna Kościjańska 

Pucharami Fair-Play turnieju uhonorowano zespoły „NAF-
CIARZE” i „CZERWONE DIABŁY”, które wystąpiły poza 
turniejem.

S. F.

I WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SIERPCA 

„LATO W MIEŚCIE 2012”

Z PRAC BURMISTRZA
INWESTYCJE
1. Z firmą „BUDEXPOL” Sp. z o.o. z Sierpca, podpisano umo-

wy na:
• wykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej 

w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 i Nr 1 wraz 
z wykonaniem oddymiania istniejącej klatki schodowej” 
– Etap I za kwotę 64 000,00 zł brutto

• realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci 
kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Sierpca – Stare 
Miasto I etap, ulica Żeromskiego” za kwotę 1 170 000,00 
zł brutto. Na realizację ww. inwestycji przyznano środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 625 886,00zł (80% 
kosztów kwalifikowanych zadania), koszty związane 

z wykonaniem robót drogowych w kwocie 319 797,22zł 
pokryje „Powiat Sierpc”, a pozostałe koszty w kwocie 
246 616,78zł „Miasto Sierpc”;

2. Ze Stanisławem Nastałkiem z Sierpca zawarto umowy na:
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogo-

wej nad robotami: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina 
– I etap ulica Żeromskiego”, za kwotę 3 000,00 zł brutto

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie 
ul. Słonecznej w m. Sierpc za kwotę: 777,84 zł brutto

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami pn. 
położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica (od ul. 
Piastowskiej do ul. Krasickiego) na długości 520 mb za 
kwotę: 1 825,10 zł;
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3. Z Firmą Usługi Wod. – Kan. i C.O. Jacek Papierowski z Ro-
ściszewa podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru w branży sanitarnej nad robotami: „Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyń-
skiej, Plac Chopina – I etap ulica Żeromskiego”, za kwotę 
12 300,00 zł brutto.

4. Z Ewą Marią Dobek z Płocka podpisano umowę na nadzór 
archeologiczny nad robotami: „Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac 
Chopina – I etap ulica Żeromskiego” za kwotę 7 000,00 zł 
brutto. 

5. Z firmą Projektowo – Usługową „PROBUD” z siedzibą 
w Piaskach podpisano umowę na wykonanie projektu budow-
lanego przebić (łączników) od ulicy Piastowskiej do Wła-
dysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do Spokojnej za 
kwotę 29.520,00 zł brutto.

6. Z Marzeną Sawicką z Płocka podpisano umowę na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno budow-
lanej nad robotami: „Dobudowa klatki schodowej ewaku-
acyjnej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 i Nr 1 wraz 
z wykonaniem oddymiania istniejącej klatki schodowej”– 
Etap I” za kwotę 700,00 zł brutto.

7. Z firmą Usługi Geodezyjne Grzegorz Szczęsny z Sierpca pod-
pisano umowę na wznowienie 2 szt. znaków granicznych, 
tworzących granicę działki nr ewid. 2116/4 od strony budyn-
ku mieszkalnego przy ulicy Sempołowskiej 45 w Sierpcu 
oraz wyznaczenie i zapalikowanie 3 szt. punktów pośrednich, 
leżących na granicy działki nr ewid. 2116/4 od strony budyn-
ku mieszkalnego przy ulicy Sempołowskiej 45 w Sierpcu za 
kwotę 984,00 zł brutto.

8. Z firmą „EMPEGEK” w Sierpcu podpisano umowę na remont 
i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i żwiro-
wych na terenie miasta Sierpca, w okresie od 21.05.21012r. 
do 31.12.2012 r. Całkowite wynagrodzenie obmiarowe Wy-
konawcy wynosi 68 449,50zł brutto, ale nie stanowi dla Za-
mawiającego zobowiązania;

9. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu zlecono 
wykonanie następujących prac:
• przebudowę ul. Słonecznej w Sierpcu za kwotę 

95 674,66 zł brutto;
• modernizację posadzek w salach lekcyjnych w bu-

dynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu za kwotę 
37 500,00 zł brutto;

• remont studzienki przy ul. Staszica, remont chodnika 
z kostki w ul. Ks. Wacława, remont chodnika ul. Krótka, 
remont chodnika Pl. Chopina oraz remont chodnika ul. 
Biskupa Floriana za kwotę 5 830,00 zł brutto;

• przełożenie chodnika z kostki betonowej na ul. Mickie-
wicza (w dwóch miejscach w okolicy budynku mieszkal-
nego nr 55),

• poprawa ustawienia obrzeży wokół kilku drzew rosną-
cych na ul. Braci Tułodzieckich (w rejonie budynku Gim-
nazjum Miejskiego),

• dowóz i wbudowanie ziemi w kilku miejscach wydzie-
lonych przez obrzeża okalające drzewa rosnące na ul. 
Braci Tułodzieckich (w rejonie budynku Gimnazjum 
Miejskiego),

• regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej na ul. Braci 
Tułodzieckich (w rejonie budynku Gimnazjum Miejskie-
go), za kwotę 1.038,22 zł brutto. 

• naprawa zapadnięcia chodnika z płyt betonowych o wym. 
50x50x7 cm, na ul. Słowackiego w rejonie budynku 
mieszkalnego nr 26;

• naprawa zapadnięcia chodnika z kostki betonowej gr. 
6cm, na ul. Jana III Sobieskiego w pobliżu skrzyżo-
wania z ul. Królewską oraz w sąsiedztwie słupa linii 
elektroenergetycznej;

• wymiana uszkodzonych płyt betonowych o wym. 
35x35x5 cm, w chodniku prowadzącym od furtki w ogro-
dzeniu do drzwi wejściowych budynku Miejskiego Przed-
szkola Nr 3;

• zmiana przebiegu (wskutek wysadzenia i uszkodzenia 
chodnika przez korzenie rosnącego obok drzewa) oraz 
uzupełnienie brakujących płyt o wym. 50x50x7 cm, 
chodnika w ul. Okulickiego w pobliżu skrzyżowania z ul. 
Wspólną, za kwotę 850,82 zł brutto.

• ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczniem o grubości 
20cm na podsypce żwirowej o grubości 10cm na ul Bata-
lionów Chłopskich i ul. Ziemiańskiej w Sierpcu – łącznie 
1500m2 za kwotę 150.000,00 zł brutto;

• cząstkowe remonty, tj. remont chodnika w ul. Biskupa 
Floriana, poszerzenie chodnika ul. Osiedlowa, remont 
chodnika ul. Narutowicza za kwotę 750,43 zł brutto;

• ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczniem o grubości 
20 cm na podsypce żwirowej o grubości 10 cm na osie-
dlu za ul. Kościuszki w m. Sierpc za kwotę 200 000,00 zł;

• budowę parkingu przy ulicy Grota Roweckiego wraz z in-
wentaryzacją za kwotę 14 500,00zł;

• modernizację posadzek w salach lekcyjnych, zgodnie 
z protokołem wprowadzenia na budowę, w budynku Szko-
ły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, za kwotę 35 000,00zł.

10. Z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „AGAD” 
Sp. z o.o. z Torunia, podpisano umowę na zmianę sposobu 
użytkowania poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu oraz elewacji bu-
dynku „starej” Szkoły Podstawowej Nr 2 – II etap” (remont 
elewacji i wymiana okien), za kwotę 287 494,26zł brutto.

11. Z firmą Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych „AN-
BUD” Andrzej Oszal z Sierpca podpisano umowy na:
• pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności kon-

strukcyjno – budowlanej na budowie pn. „Zmiana spo-
sobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz 
elewacji budynku „starej” Szkoły Podstawowej Nr 2 
– II etap”, za kwotę 6.150,00 zł brutto;

• pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności kon-
strukcyjno – budowlanej przy modernizacji dachu budyn-
ku Miejskiego Przedszkola Nr 3, przy ul. Piastowskiej 33 
w Sierpcu, za kwotę 922,50 zł brutto;

12. Z Pracownią Architektoniczną Wojciecha Kornatowskiego 
Sp. z o.o. z Warszawy podpisano umowę na sprawowanie 
nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Zmiana 
sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz ele-
wacji budynku „starej” Szkoły Podstawowej Nr 2 – II etap”, 
wynagrodzenie za jeden pobyt na budowie wynosi 676,50 zł 
brutto;

13. Z Zakładem Usługowo – Handlowym Wiesław Szczęsny 
z Sierpca podpisano umowę na modernizację dachu budyn-
ku Miejskiego Przedszkola Nr 3, przy ul. Piastowskiej 33 
w Sierpcu, za kwotę 35 178,00 zł brutto;

14. Z firmą PPK MarBud Mariusz Borowski, z Sierpca podpi-
sano umowę na wykonanie dokumentacji remontu podłóg 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, za kwotę 
2 460,00 zł brutto



18

BURMISTRZ M. SIERPCA

15. Z firmą ARTBAU AUTOMATIC, z Warszawy, podpisano 
umowę na remont drzwi automatycznych, wejściowych do 
Urzędu Miejskiego w Sierpcu za kwotę 1 836,39 zł brutto

16. Z firmą Nadzory, Projektowanie, Badania i Przeglądy Tech-
niczne mgr inż. Jan Wysocki, z Mławy, podpisano umowę 
na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i przydat-
ności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
oraz jego otoczenia sporządzenie protokołu pokontrolnego 4 
obiektów mostowych w Sierpcu zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 
i 2 ustawy Prawo Budowlane za kwotę 4 000,00 zł brutto;

17. Z firmą USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Dariusz Przy-
bysz, ze Szczutowa podpisano umowę na wymianę odcinka 
rynny, oczyszczenie rynien, wykucie otworów wentylacyj-
nych oraz zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką 
ocynkowaną, wykonanie brakujących obróbek blacharskich, 
uzupełnienie ubytków dachu Urzędu Miejskiego w Sierpcu, 
za kwotę 2 460,00 zł brutto;

18. Z firmą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. 
z Lipna podpisano umowę na położenie dywanika asfaltowe-
go na ul. Staszica (od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) na 
długości 520 mb za kwotę: 224 486,81zł brutto;

19. Z firmą Klejno Zbigniew Krzysztof D.U.H. ELMAR z Sierp-
ca podpisano umowę na wycięcie z uprzątnięciem drzew za-
grażających bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych przy 
ul. Staszica oraz łącznik do Dworcowej w Sierpcu, za kwotę 
5 500,00 zł brutto;

20. Z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C 
z Sierpca podpisano umowę na uzupełnienie ubytków na od-
cinku od skrzyżowania ul. Paderewskiego do skrzyżowania 
z ul. Witosa oraz profilowanie i uzupełnienie ubytków na 
gruntowej części parkingu przy sklepie GRAM w Sierpcu za 
kwotę 4 305,00 zł brutto.

21. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, zawarto umowę dotacji na 
dofinansowanie w wysokości 114 790,00 zł zadania pn. „Ter-
momodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierp-
cu – II etap”.

22. Z Biurem Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. zawar-
to umowę na roboty uzupełniające (do 50% umowy podsta-
wowej) w zakresie wykonywania remontów bieżących ulic 
o nawierzchni ulepszonej, będących w zarządzie Gminy Mia-
sto Sierpcu w terminie do 31.12.2012 r. Całkowite wynagro-
dzenie umowne nie może przekroczyć 27 060,00 zł brutto.

23. Z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „BUDE-
XPOL”. zawarto umowę na wykonanie oceny stanu tech-
nicznego ściany osłonowej, północnej budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, za kwotę 1 200,00 zł brutto.

24. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, zawarto umowy pożyczki na:
• dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Bene-
dyktyńskiej, Plac Chopina – I etap ulica Żeromskiego”, 
w wysokości 742 998,00zł.

• na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na pół-
noc od ul. Kościuszki w Sierpcu – V etap”, w wysokości 
770 000,00zł.

25. Z Pracownią Szyldów i Reklam Katarzyna Przybyłowska 
z Sierpca zawarto umowy na:
• wykonanie, dostawę i montaż tablicy informującej o dota-

cji z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, za kwotę 93,48zł. 

• na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informującej 

o pożyczce z WFOŚiGW na budowę sieci kanaliza-
cji deszczowej w ul. Żeromskiego w Sierpcu, za kwotę 
86,10zł.

26. Z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. za-
warto umowę na wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na 
ulicy Broniewskiego w Sierpcu, na działkach nr ewid. 2839, 
1618 i 1398 za kwotę 91 389,00zł.

27. Z firmą Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Przybysz ze 
Szczutowa zawarto umowę na założenie kratek wentylacyj-
nych na kominach, renowację kominów, założenie nowych 
kapturów plastikowych, zalutowanie rynny wraz z oczysz-
czeniem, założenie częściowe papy, obróbkę kominów bla-
chą wraz z założeniem papy na obróbce, pokrycie lepikiem 
na obróbce żelbetowych czapek kominów, na dachu Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, za kwotę 12 000,00zł.

28. Z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „BUDE-
XPOL” zawarto umowy na:
• wykonanie robót drogowych w ramach zamówienia uzu-

pełniającego do UMOWY nr 35/WIR/2012”, za kwotę 
67 993,94zł.

• na wykonanie robót drogowych w ramach zamówienia 
dodatkowego do UMOWY nr 35/WIR/2012”, za kwotę 
32 156,06zł.

29. Z firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław 
Wójcicki z siedzibą Jeziory 1A, zawarto umowę na przebu-
dowę gazociągu DN 110 polegającą na usunięciu kolizji z bu-
dowaną kanalizacją deszczową w Sierpcu, ul. Żeromskiego, 
za kwotę 9 840,00zł.

Burmistrz wziął udział w spotkaniach:
• festynie rekreacyjno-sportowym KPP „Z nami 

bezpieczniej”;
• posiedzeniu Kapituły Honorowego Wyboru Sierpczani-

na Roku;
• z architektem Ferlińskim, w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego;
• posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publiczne-

go Zakładu Opieki Zdrowotnej;
• zgromadzeniu Wspólników TBS;
• komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyj-

ny Województwa Mazowieckiego;
• konsultacjach w sprawie projektu budowy stadionu;
• negocjacjach z organizacjami związkowymi, zrzeszają-

cymi nauczycieli, w sprawie wynagrodzeń nauczycieli;
• zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki 

Empegek;
• spotkaniu samorządowców w siedzibie Sejmu, w sprawie 

wypracowania wspólnych działań na rzecz zmian w sys-
temie sądownictwa;

• IX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych;
• konkursie na stanowisko dyrektorów Miejskich Przed-

szkoli nr 2, 3, 4;
• spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w sprawie 

przydziału lokali;
• z MKS Kasztelan w sprawie podsumowania Strefy 

Kibica;
• spotkaniu integracyjnym w Stanicy Harcerskiej „Nasz 

Dom” w Słupi;
• posiedzeniu kapituły konkursu AGRICOLA SIERPCEN-

SIS TERRAE FILIUS EDYCJA 2012;
• spotkaniu w sprawie propozycji zmiany nazwy ulicy 

Zielonej. 
• posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
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• spotkaniu w sprawie wdrożenia nowelizacji ustawy 
o odpadach;

• z architektem Jerzym Jaworskim i działaczami sporto-
wymi w sprawie koncepcji budowy stadionu miejskiego;

• z dyrektorami szkól i przedszkoli w sprawie projektu 
budżetu;

• spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie opraco-
wania wykazu inwestycji drogowych, planowanych do 
zrealizowania w 2013r. w ramach porozumienia o współ-
finansowaniu z poszczególnymi gminami;

• debacie społecznej na temat bezpieczeństwa na terenie 
powiatu sierpeckiego;

• spotkaniu z Franciszkiem Chojnackim w sprawie 
oświetlenia;

• spotkaniu w sprawie przyszłości ogródków działkowych; 
• zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników;
• spotkaniu w sprawie przyszłości ZGM i TBS;
• podsumowaniu konkursu „Najładniejszy balkon i ogró-

dek przydomowy”.
• z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego 

Oddział Sierpc w sprawie dzierżawy Jeziorek;
• z właścicielami firmy utylizującej azbest w sprawie skła-

dowiska w Rachocinie;
• imprezie integracyjnej „Dzień Wolontariatu”;
• spotkaniu w sprawie naprawy dróg za ul. Kościuszki;
• Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskie-

go Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;
• z dyrektorem Zającem z Kasztelan Browar w sprawie in-

westycji w Browarze;
• z Panią dyrektor SPZZOZ w sprawie umorzenia podatku 

od nieruchomości;
• ze Starostą Sierpeckim w sprawie organizacji Forum Go-

spodarczego w ramach projektu „Wspieranie przedsię-
biorczości dla pomyślności rozwoju ziemi sierpeckiej”;

• spotkaniu w Parzniewie w sprawie podsumowania 

tegorocznego sezonu wystawowego oraz organizacji Re-
gionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na terenie 
woj. Mazowieckiego;

• z MKS Kasztelan w sprawach organizacyjnych

Burmistrz wziął udział w uroczystościach:
• uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2011/2012 

Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
• XIX edycji nadania tytułu Sierpczanina Roku 2011 za za-

sługi „Dla dobra i sławy miasta Sierpca”;
• wręczenia nagród Burmistrza dla szczególnie utalentowa-

nych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów działa-
jących w Sierpcu;

• przejścia w stan spoczynku Włodzimierza Waćkowskie-
go, Zastępcy Komendanta Policji;

• otwarcia i zakończenia pleneru plastycznego;
• obchodach Święta Policji;
• IX Sierpeckim Dniu Osób Niepełnosprawnych;
• uroczystościach dożynkowych, organizowanych przez 

Powiat Sierpecki i Gminę Gozdowo;
• wręczenia aktów nauczycielom mianowanym oraz aktów 

powierzenia stanowisk dyrektorów Miejskich Przedszko-
li Nr 2,3 i 4;

• promocji książki Eugena Kleistera „Moja Ojczyzna 
w Sierpcu”.

• związanych z wydaniem publikacji z okazji 100-le-
cia Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego 
Płockiego;

• wręczania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej;

• inauguracji Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości;
• objęcia stanowiska I Zastępcy Powiatowego Policji 

w Sierpcu przez podinspektora Krzysztofa Witkowskiego;
• Jubileuszu 50- lecia TKKF „Kubuś”

Burmistrz Miasta Sierpc informuje, że: 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Sierpcu – II etap dofinansowana jest przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 114.790,00 zł”.

 
Na realizację tego zadania inwestycyjnego miasto pozyska-

ło, w formie dotacji, powyższe dofinansowanie. Ogólny koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 298 090 złote. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” z Torunia.

W ramach zadania wykonano, między innymi, następujące 
roboty budowlane:

• Demontaż istniejących i montaż nowych okien oraz ob-
róbki ościeży okiennych i drzwiowych.

• Obróbki blacharskie murów ogniowych i gzymsów.
• Docieplenie styropianem i pomalowanie ściany północnej 

i zachodniej Szkoły.
Objęte umową roboty zostały wykonane w terminie – od 

09.08.2012 do 05.10.2012
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14 listopada 2012 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkole-
niowym w Warszawie odbył się II Kongres Promocji Mazowsza. 
Kongres, którego organizatorem był Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, miał charakter konferencyjno-warsztatowy 
i służył pogłębieniu wiedzy z zakresu marketingu terytorialne-
go. Była to świetna okazja do wymiany informacji i doświadczeń 
oraz szansa nawiązania współpracy ze specjalistami, zajmujący-
mi się promocją miast i regionów.

W pierwszej części Kongresu zaprezentowały się mazowiec-
kie miasta, praktycy w zakresie promocji i te, w których rezy-
dowały piłkarskie reprezentacje podczas Euro 2012. W części 
drugiej uczestnicy wzięli udział w warsztatach tematycznych, 
których celem było doskonalenie metod promocji.

W panelu „Prezentacje miast – praktycy w zakresie promo-
cji” – wystąpił Mariusz Urbański, naczelnik Wydziału Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Przedstawił prezentację 
dotyczącą promocji gospodarczej na przykładzie realizowanego 
projektu: „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności roz-
woju Ziemi Sierpeckiej. Działania sierpeckiego samorządu zo-
stały przez organizatorów zauważone i docenione. Pan Mariusz 
otrzymał podziękowanie od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego za współpracę i osobiste zaangażowanie przy realiza-
cji II Kongresu Promocji Mazowsza.

Red.
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Burmistrz Miasta Sierpc informuje, że:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: 
Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina – I etap 

ulica Żeromskiego, dofinansowana jest przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 742.998,00 zł”.

Inwestycja budowana była wspólnie z powiatem, którego 
udział w tym przedsięwzięciu wyniósł 321 tysięcy złotych. Cał-
kowity koszt zadania – 1 420 596 złotych. Wykonawcą robót, 
wyłonionym w przetargu nieograniczonym, był PUP BUDE-
XPOL Sp. z o.o. 

W ramach tej inwestycji wykonano następujące prace:
• Sieć kanalizacji deszczowej
• Przełożenie kanalizacji sanitarnej
• Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy
• Cztery studnie zintegrowane, sześć studzienek ulicznych 

i cztery kręgi betonowe.
• Odtworzeniowe roboty drogowe – chodniki z kostki bitu-

micznej i nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Zakończenie robót nastąpiło 20 listopada 2012 roku.

Burmistrz Miasta Sierpc informuje, że:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu – V etap 
dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie 

pożyczki, w kwocie 770.000,00 zł”.

Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym, jest Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FI-
SZER” z Brodnicy. Obowiązki inwestora zastępczego pełni 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK 
SP. z o.o. z Sierpca. 

Termin zakończenia robót przewidziany jest na 15 grudnia 
2012 roku, a ich koszt to 1 271 468 złotych.

MIASTO SIERPC  
– PRAKTYCY W ZAKRESIE PROMOCJI 
GOSPODARCZEJ – NA II KONGRESIE 

PROMOCJI MAZOWSZA
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AKTY POWIERZENIA DLA DYREKTORÓW 
MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

OŚWIATOWA UROCZYSTOŚĆ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM

30 sierpnia 2012r., podczas uroczystości zorganizowanej 
w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego, sześć nauczycielek z placó-
wek oświatowych prowadzonych przez Miasto Sierpc otrzymało 
z rąk Burmistrza – Marka Kośmidra akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Zanim to nastąpiło pa-
nie: Joanna Jankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
w Szkole Podstawowej Nr 2, Marta Oleksiak – nauczyciel Miej-
skiego Przedszkola Nr 2, Anna Malec – nauczyciel Miejskie-
go Przedszkola Nr 4 Czerwonego Kapturka, Emilia Dąbrowska 
– nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 3, 
Edyta Paciuszkiewicz – nauczyciel języka angielskiego i polskie-
go w Gimnazjum Miejskim oraz Anna Kopycińska – nauczyciel 
biologii w Gimnazjum Miejskim zdały 21 sierpnia br. egzamin 
przed pięcioosobową komisją, a następnie złożyły w obecności 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Marka Chrzanowskiego, 
Zastępcy Burmistrza – Zbigniewa Leszczyńskiego, Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Czermińskiego, 
Przewodniczącego Komisji Społecznej – Zdzisława Dumowskie-
go, Sekretarza Miejskiego – Barbary Wojciechowskiej-Dobies, 
dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli organiza-
cji związkowych, opiekunów stażu oraz pracowników Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Zdrowia uroczyste ślubowanie. W dalszej 
części spotkania Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej, dziękując za zaangażowanie uhonorował Nagrodą Spe-
cjalną sprawującą przez ostatnią dekadę stanowisko dyrektora 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 – panią Marzannę Domżalską. 

W ostatniej części uroczystości Burmistrz dokonał wręczenia 
aktów powierzenia stanowisk dyrektorów miejskich przedszko-
li nr 2, 3 i 4 na okres pięciu lat odpowiednio paniom: Jolancie 
Golatowskiej, Annie Pniewskiej oraz Marzannie Kupniewskiej, 
które wygrały konkursy na przedmiotowe stanowiska. 

Całość została zilustrowana muzycznie przez Sylwię i Annę 
Wojtas, które przy akompaniamencie Marcina Twardowskiego 
w sposób niezwykle kunsztowny wykonały fragmenty „Czterech 
pór roku” Antonio Viladiego oraz „Memory of Circus Renz” au-
torstwa Petera Gustava.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Z uwagi na dobiegające końca kadencje dyrektorów miej-
skich przedszkoli nr 2, 3 i 4, Burmistrz, po zasięgnięciu opi-
nii radnych Rady Miejskiej, podjął rozstrzygnięcie wynikające 
z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty, tj. ogłosił konkursy na te stanowiska. Postępowania odby-
ły się w dniu 21 czerwca br, przy czym, z uwagi na brak ofert 
na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 kolejny 
konkurs został ogłoszony na dzień 10 lipca br. W skład poszcze-
gólnych komisji konkursowych powołanych zarządzeniami Bur-
mistrza Miasta Sierpc weszło, zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy, 
po: trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, dwóch 
– organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po jednym 

reprezentancie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz zakła-
dowych organizacji związkowych – łącznie 9 osób. W rezultacie 
rozstrzygnięć konkursowych zaaprobowanych przez Burmistrza, 
stanowiska dyrektorskie objęły, już po raz trzeci, Jolanta Gola-
towska (Miejskie Przedszkole Nr 2) oraz Marzanna Kupniew-
ska (Miejskie Przedszkole Nr 4 Czerwonego Kapturka). Z kolei 
dla Anny Pniewskiej (Miejskie Przedszkole Nr 3) rozpoczęła się 
pierwsza kadencja.

Anna Pniewska – absolwentka Studium Nauczycielskiego 
w Płocku ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pe-
dagogika wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Olsztynie (1992r.), a ponadto studia podyplomowe 
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w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą (2003r.), eduka-
cji wczesnoszkolnej z nauczaniem zintegrowanym (2008r.) oraz 
pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej (2012r.). W zawodzie 
nauczyciela zadebiutowała w 1988r. pracując kolejno w Pań-
stwowym Przedszkolu Nr 2, Miejskim Przedszkolu Nr 1 oraz 
Miejskim Przedszkolu Nr 2. W latach 1995 – 2012 współpra-
cowała jako nauczyciel doradca metodyczny, a następnie na-
uczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego z płockim 
ośrodkiem doskonalenia nauczycieli. Od 2002r. jest nauczycie-
lem dyplomowanym. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia zosta-
ła dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Burmistrza (2000r., 2011r.) 
oraz pięciokrotnie – nagrodą dyrektora przedszkola.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 

od lewej: mareK Kośmider – burmistrz, jolanta GolatowsKa 
– dyreKtor mP 2, marzanna KuPniewsKa – dyreKtor mP 4, zbiGniew 

leszczyńsKi – z-ca burmistrza, anna PniewsKa – dyreKtor mP 3

W oparciu o porozumienia zawarte przez Burmistrza – Marka 
Kośmidra z Dyrektorem Centrum Onkologii Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz z Dyrektorem łódzkie-
go NZOZ Medica, w dniach 12–14 września oraz 1–5 paździer-
nika 2012r., w Sierpcu zostały przeprowadzone po raz kolejny 
bezpłatne badania profilaktyczne. Ich realizacja odbywa się 
w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W omawianym okresie 
wykonano 55 badań cytologicznych oraz 373 badania mammo-
graficzne. Należy jednocześnie zaznaczyć, że bezpłatnymi ba-
daniami cytologicznymi zostały objęte panie w wieku 25–59 lat, 
natomiast mammografię wykonywano u kobiet od 50 do 69 roku 
życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z badań 
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Tym samym – w rezultacie podjętych w tym roku działań 
profilaktycznych – 55 sierpczanek wykonało cytologię, zaś aż 
699 – mammografię. 

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 

JESIEŃ POD ZNAKIEM  
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
– NAGRODY BURMISTRZA  

DLA NAUCZYCIELI

mammobus nzoz medica – PaździerniK 2012

W wyjątkowych okolicznościach, bowiem w trakcie zorga-
nizowanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przez uczniów 
i absolwentów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika 
w Sierpcu, uroczystego koncertu Ludzie są jak Kwiaty Burmistrz 
- Marek Kośmider uhonorował pięć nauczycielek z placówek 
edukacyjnych, prowadzonych przez Miasto Sierpc, Nagrodą 
Burmistrza. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, 
w obecności licznie przybyłych nauczycieli i osób związanych 
ze środowiskiem oświatowym za szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczej nagrodzone zosta-
ły: pani Marzanna Bieńkowska – magister pedagogiki wcze-
snoszkolnej (Miejskie Przedszkole Nr 2), reprezentujące barwy 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej - pani Beata Kar-
kusz – magister pedagogiki wczesnoszkolnej i pani Agnieszka 
Sławińska – magister matematyki, a także pani Jadwiga Bli-
charz – magister pedagogiki w zakresie w edukacji początkowej 
(Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego) oraz pani 
Maria Barbara Kuskowska – magister pedagogiki (Gimnazjum 
Miejskie im. Mikołaja Kopernika). Kilka tygodni wcześniej, 
w związku z zakończeniem sprawowania stanowiska Dyrektor 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 (lata 2002 – 2012), nagrodzona zo-
stała pani Marzanna Domżalska. 

Nagroda Burmistrza Miasta Sierpca jest przyznawana co-
rocznie, od piętnastu lat, uzyskującym szczególne osiągnięcia 
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w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycie-
lom zatrudnionym w miejskich placówkach oświatowych. Zło-
żone przez dyrektorów szkół i przedszkoli wnioski o przyznanie 
wyróżnienia nauczycielom (o przyznanie Nagrody Burmistrza 
dyrektorowi wnioskuje Wydział Oświaty) są rozpatrywane przez 
Zespół ds. Nagród i Odznaczeń powoływany zarządzeniem Bur-
mistrza. W skład Zespołu wchodzą: dwie osoby reprezentujące 
Radę Miejską, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Zdro-
wia Urzędu Miejskiego w Sierpcu, wizytator płockiej delegatury 
Kuratorium Oświaty w Warszawie i po jednym przedstawicie-
lu zarządów oddziałów związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli. Temu gremium przewodniczy zastępca Burmistrza. 

Przyznając nagrody, Zespół opiera się o zasady określone w re-
gulaminie Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Miasto Sierpc przyjętym Uchwałą Nr 130/XVI/2008 Rady Miej-
skiej Sierpca z dnia 26 marca 2008r.

W bieżącym roku, w wyznaczonym terminie, tj. do 20 wrze-
śnia, wpłynęło łacznie osiem wniosków, spośród których Zespół 
ds. Nagród i Odznaczeń, uwzględniając możliwości funduszu 
nagród, ostatecznie zarekomendował sześć nagród w wysokości 
3 200 złotych brutto każda.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

BURMISTRZ M. SIERPCA

DZIEWIĄTY SIERPECKI DZIEŃ  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dwudziestego piątego sierpnia, na terenie Muzeum Wsi ma-
zowieckiej w Sierpcu, odbył się Dziewiąty Sierpecki Dzień Osób 
Niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą, podobnie jak i po-
przednimi jej edycjami, sprawował burmistrz Marek Kośmider. 
Organizatorami tego ważnego, integracyjnego wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka 
„ Szansa na Życie”, burmistrz Sierpca i Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej, współorganizatorami zaś - Starosta Sierpecki, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie „Zgoda”, Zarządy 
Osiedli Nr 1,2,3 i 5 oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Mia-
sta Sierpca, we współpracy z Krzysztofem Nowosiadłykiem i To-
maszem Górzyńskim.

Wokalnym sygnałem do rozpoczęcia imprezy, o godzinie 
10:00, była piosenka z repertuaru MANAM, w wykonaniu Na-
talii Zalewskiej. Po tym, honorowy prezes „Szansy na Życie”, 
Wojciech Rychter, przypomniał zebranym historię powstania 
Stowarzyszenia i przekazał prowadzenie prezes Bożenie Tober, 
która powitała gości, uczestników, a szczególnie głównych bo-
haterów - niepełnosprawnych i poprosiła o zabranie głosu bur-
mistrza i wicestarostę Marka Gąsiorowskiego. Trzecią osoba, 
zabierającą głos w części oficjalnej, była Krystyna Siwiec, która 
odczytała okolicznościowy list od Adama Struzika, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.

Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć podziękowań dla 
osób i podmiotów, bez których wsparcia i pomocy działania cha-
rytatywne i integracyjne nie mogłyby być organizowane. Były 
też wyróżnienia specjalne. Ich beneficjentami zostali: Agniesz-
ka Lorenc-Bubrowiecka z Polonii Amerykańskiej, która z miesz-
kającym w Stanach Zjednoczonych lekarzem Krzysztofem 
Dygulskim, wsparła finansowo Stowarzyszenie oraz Zdzisław 
Peszyński. inicjator spotkań integracyjnych i współorganizator 
sportowo-rekreacyjnych programów.

Piosenka w wykonaniu Natalii Zalewskiej, dedykowana wy-
różnionym, zakończyła oficjalną część imprezy. A potem, przez 
wiele godzin, przy pięknej pogodzie, na skansenowskiej polanie, 
trwały zawody sportowo-rekreacyjne, oczywiście z nagrodami. 
Zainteresowani mogli zwiedzać skansen i skorzystać z dobrze 
zaopatrzonych stołów. To był dobry, udany dzień. Organizatorzy 
zdali egzamin, a ich podopieczni bawili się świetnie. 

Wystąpienie burmistrza Marka Kośmidra
Szanowni Państwo.
Dzisiejsza impreza potwierdza tezę i prawdę, że sprawność 

fizyczna nie musi być wyznacznikiem granic miedzy ludźmi, 

a poszkodowani przez los nie muszą żyć w izolacji społecznej. 
Oraz, że mają, jak wszyscy ludzie prawo do radości i z tego pra-
wa potrafią korzystać. Wystarczy, żeby obok znalazła się brat-
nia, pomocna dłoń, która pomoże im wyrwać się ze społecznej 
diaspory.

Taką, sprawdzoną przez czas dłonią okazało się Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na 
Życie”. 

Sierpeckie Dni Osób Niepełnosprawnych oraz inne imprezy 
o charakterze masowym, to nie jedyne, potwierdzone wielolet-
nim doświadczeniem, formy działania tego Stowarzyszenia na 
rzecz osób wymagających społecznego zainteresowania. W tym 
katalogu mieszczą się, chociażby, liczne akcje charytatywne. 
Zgromadzone, dzięki nim, niemałe środki, wsparte szczodrobli-
wością sponsorów, pozwalały na zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go lub wspomagającego funkcje życiowe wielu podopiecznych, 
organizację wycieczek, czy też obozów rehabilitacyjnych. 

Niekwestionowaną zasługą „Szansy na Życie” jest to, że nie 
monopolizuje swoich działań, stara się włączać do nich inne or-
ganizacje, stowarzyszenia i podmioty, gotowe wesprzeć wspól-
ny front pomocowy.

Proszę Państwa. Dzisiejsza impreza jest doskonałym miej-
scem i okazją do przekazania wyrazów wdzięczności wszystkim, 
których bezinteresowna praca, zaangażowanie i gesty dobrej 
woli, powodują, że niepełnosprawni nie muszą być pozostawie-
ni własnemu losowi.

Dziękuję inicjatorom powołania „Szansy na Życie”: Wojcie-
chom – Rychterowi i Jaworowskiemu oraz Zbigniewowi Lesz-
czyńskiemu. Dziękuje wieloletniej prezes – pani Bożenie Tober 
i członkom Zarządu oraz wspierającym ich w działaniach orga-
nizacyjnych i programowych.

Słowa szacunku i uznania kieruję do sponsorów. Bez wasze-
go wsparcia i hojności nie udałoby się zorganizować wielu dzia-
łań na rzecz niepełnosprawnych. 

Słowa szczególnego podziękowania kieruję do wolontariuszy 
i ich opiekunki, Anny Chmielewicz. Cieszy fakt, że w licznym 
gronie wolontariuszy jest tak dużo młodzieży, szczególnie z Ze-
społu Szkół Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Nr 2 i Liceum Ogółnokształcącego w Zawidzu. 

Najważniejszym bohaterom dzisiejszej imprezy życzę dobrej 
zabawy i wielu, po niej, wrażeń i przyjemnych wspomnień. 

Stanisław Majchrzak
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Niezwykle podniosły i uroczysty charakter miała impreza, 
która z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
i Chorych na Raka „SZANSA NA ŻYCIE”, odbyła się 25 paź-
dziernika 2012 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Jej głównym przesłaniem było podziękowanie i uhono-
rowanie licznej grupy wolontariuszy, którzy bezinteresownie, 
z nakazu serca, niosą pomoc jej potrzebującym, szczególnie 
niepełnosprawnym.

Wolontariusze, wspierający działania Szansy na Życie, to 
w większości, co niezwykle cenne, młodzież. Wyróżniający się 
wolontariusze zostali uhonorowani dyplomami.

Wzruszającym akcentem uroczystości był bogaty program 
artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży sierpeckich szkół. 

W imprezie, która w zamyśle organizatorów ma wejść do sta-
łego kalendarza jako Sierpecki Dzień Wolontariusza, uczestni-
czyli przedstawiciele władz: wicestarosta - Marek Gąsiorowski, 
burmistrz - Marek Kośmider, przewodniczący Rady Miejskiej 
Sierpca - Marek Chrzanowski, radni: Jerzy Stachurski i Woj-
ciech Jaworowski a także szefowie jednostek pracujący na rzecz 
społecznego wsparcia oraz dyrektorzy szkół, zakładów pracy 
i instytucji.

Treść wystąpienia burmistrza – Marka Kośmidra
W dzisiejszym zmaterializowanym świecie, w pogoni za tem-

pem życia, jakże często zapominany, że obok nas żyją ludzie, 

którym się nie powiodło. W najtrudniejszej sytuacji są niewątpli-
wie niepełnosprawni. Dlatego tak cenna jest pomocna dłoń, którą 
osobom z dysfunkcjami życiowymi podają organizacje pozarzą-
dowe. Ich działania o charakterze pomocowym i integracyjnym 
zawsze wspieraliśmy i ceniliśmy wysoko. 

Wśród organizacji pozarządowych, niosących pomoc lu-
dziom, wymagającym społecznego wsparcia, wiodące miejsce 
zajmuje niewątpliwie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Chorych na Raka „Szansa na Życie” – inicjator wielu działań 
integracyjnych i charytatywnych. Jednym ze źródeł sukcesów 
„Szansy na Życie” jest pozyskanie licznego grona wolontariuszy 
– ludzi bezinteresownie zaangażowanych w niesienie pomocy 
potrzebującym. Bez wsparcia wolontariuszy naprawdę niewiele 
można byłoby zrobić. Na pewno nie udałoby się zorganizować 
masowych imprez integracyjnych, jak chociażby Sierpecki Dzień 
Osób Niepełnosprawnych. 

Dzisiejsze spotkanie jest dobrym miejscem i okazją do prze-
kazania wolontariuszom podziękowań, wyrazów szacunku 
i najwyższego uznania. Czynię to z prawdziwą przyjemnością. 
Niezwykle budujący jest fakt, że wśród wolontariuszy jest tak 
wielu ludzi młodych, szczególnie uczniów. Wszystkim wolon-
tariuszom życzę jak najwięcej satysfakcji z pełnionej szczytnej 
misji, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. 

Stanisław Majchrzak

SIERPECKI DZIEŃ WOLONTARIATU
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ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO 
DZIECI W RAMACH AKCJI  

LATO W MIEŚCIE 2012

Wzorem lat ubiegłych także podczas tegorocznych ferii let-
nich, realizowana była z powodzeniem akcja Lato w Mieście. 
Z myślą o uczniach, którzy w trakcie dwumiesięcznej pauzy 
w nauce nie mogli dłużej wypoczywać poza Sierpcem, specjalną 
ofertę przygotowały szkoły podstawowe, gimnazjum, Centrum 
Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarządy 
Osiedli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Świetlica Śro-
dowiskowego Ogniska Wychowawczego. Z wnioskami o dotację 
zwróciło się 12 organizatorów, otrzymując od samorządu miej-
skiego wsparcie finansowe w łącznej kwocie 11 460 PLN. Po-
niższe zestawienia obrazują zakres letniej oferty. 

Na podstawie sprawozdań organizatorów opracował
Marek Z. Zdrojewski

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

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

LP. RODZAJ ilośĆ liczba 
uczestniKÓw

liczba 
oPieKunÓw

1. Dni otwarte 2 310 4
2. Wycieczki 7 250 33
3. Obóz stacjonarny 1 15 2
4. Pólkolonie 2 52 4
5. Lato w świetlicy 1 30 2

6. Plener plastyczny 
mała sztaluga 1 30 3

7. Letnia akademia sztuki 1 51 4

8. Zajęcia w świetlicy 
artystycznej 1 151 3

9. Zawody sportowe 31 350 5
RAZEM 47 1 234 60

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

LP orGanizator FORMA miejsce realizacji ilośĆ liczba 
uczestniKÓw

liczba 
oPieKunÓw

1. Gimnazjum Miejskie Wycieczki Białasy, Pluski 2 41 6

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Wycieczka Pluski 1 50 6
Dni Otwarte Sierpc 1 20 2

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Obóz Stacjonarny Jarosławiec 1 15 2
Wycieczka Płock 1 42 4

4. Centrum Kultury i Sztuki
Letnia Akademia

Sierpc
1 51 4

Plener Plstyczny 1 30 3
Świetlica Art. 1 151 3

5. Miejska Biblioteka Publiczna Dni Otwarte Sierpc 1 290 2
6. MOSiR Zawody Sportowe Sierpc 22 300 2
7. Świetlica ŚOW przy MOPS-Ie Lato w Świetlicy Sierpc 1 30 2
8. ZO Nr 1 + ZO Nr 3 + MOSiR Półkolonie Sierpc 1 22 2
9. Zarząd Osiedla Nr 1 Wycieczka Toruń 1 38 6
10. Zarząd Osiedla Nr 2 Wycieczka Toruń 1 39 8
11. Zarząd Osiedla Nr 4 Zajęcia Sportowe Sierpc 9 50 3
12. Zarząd Osiedla Nr 5 Półkolonie Sierpc 1 30 5
13. Zarząd Osiedla Nr 6 Wycieczka Toruń 1 30 2
RAZEM 47 1 234 60

uczniowie sP nr 3 testują KlatKę  
w PłocKim oGrodzie zooloGicznym Gimnazjaliści w stajni białasy
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Od września 2012r. w sierpeckich szkołach podstawowych 
oraz gimnazjum realizowany jest projekt unijny w ramach wy-
równywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Prace nad tworzeniem projektu rozpoczęły się już w 2010r. 
Po przeprowadzeniu analizy w szkołach zdiagnozowano problem 
polegający na nierówności dostępu do jakości usług edukacyj-
nych na terenie miasta Sierpca. Stwierdzono, że dysproporcje te 
mają istotny wpływ na kontynuowanie edukacji przez uczniów 
szkół sierpeckich.

W 2011r. projekt został bardzo wysoko oceniony przez Ma-
zowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i zatwier-
dzony do realizacji. Za zarządzanie projektu odpowiedzialna jest 
Nina Meler.

Projekt „Sierpeccy Badacze” ma charakter naukowo – ba-
dawczy i składa się z siedmiu komponentów. I Nasza fauna i flora 
–Szkoła Podstawowa nr 3, II Nasza pogoda – Szkoła Podstawo-
wa nr 2, III Nasza rzeka – Gimnazjum Miejskie, IV Człowiek 
jako element środowiska – SP 2, SP 3, GM, V Nasze lokalne 
środowisko, VI Ewaluacja projektu, VII Zarządzanie projektem.

Rekrutacja i przydział uczestników do grup odbył się we 
wrześniu bieżącego roku, a pierwsze zajęcia wystartowały 
w październiku. Docelowo w projekcie będzie uczestniczyć 315 
uczniów w wieku 10-16 lat.

W ramach komponentów I – III w szkołach odbywają się 
zajęcia interdyscyplinarne, które mają na celu rozwijanie klu-
czowych kompetencji wśród uczniów i umożliwią uzyskanie 
lepszych wyników na sprawdzianie klas szóstych i egzaminie 
gimnazjalnym. W każdej placówce powstanie laboratorium na-
ukowo - badawcze wyposażone w wysokiej klasy sprzęt, dzięki 
któremu pomiary, eksperymenty i doświadczenia będą kojarzyły 
się z czymś ciekawym, zabawnym i zaskakującym.

Uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w czterech ro-
dzajach zajęć edukacyjnych:

• matematyczno-przyrodniczych – 2 grupy po 12 osób
• humanistyczno-dziennikarskich – 1 grupa 
• fotograficzno-informatycznych – 1 grupa
• języka angielskiego – 1 grupa
Natomiast w Gimnazjum Miejskim uczniowie wybrali po-

między zajęciami: 
• biologiczno-chemiczne – 1 grupa
• geograficzno-fizyczne – 1 grupa
• humanistyczno-dziennikarskie – 1 grupa
• fotograficzno-informatyczne – 1 grupa
• języka angielskiego – 1 grupa
• języka niemieckiego – 1 grupa.
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze mają na celu pogłębie-

nie umiejętności opracowywania badań i analiz, naukę obliczeń 
procentowych, robienie odczytów parametrów meteorologicz-
nych, a także wykonywanie pomiarów zapylenia powietrza. 

Gimnazjaliści przeprowadzą liczne badania fizyczne i do-
świadczenia biologiczno – chemiczne wody, wykonają także 
model zlewni i elektrowni wodnej.

Na warsztatach fotograficzno - informatycznych ucznio-
wie poznają budowę i obsługę aparatu i sprzętu ICT, nauczą 
się skanowania i obrabiania zdjęć za pomocą programu ADO-
BE PHOTOSHOP, wykonają albumy i tematyczne prezenta-
cje multimedialne. Natomiast w ramach zajęć humanistyczno 

– dziennikarskich uczniowie nauczą się pisać reportaże, felieto-
ny oraz przeprowadzą wywiady i dyskusje panelowe dotyczące 
tematyki poszczególnych komponentów. Młodsi uczestnicy pro-
jektu wyreżyserują bajkę z motywem zjawisk pogody i zapozna-
ją się z tematyką pogody w literaturze. Uczniowie gimnazjum 
przygotują przedstawienie teatralne połączone z prezentację 
multimedialną.

Na zajęciach językowych uczniowie opracują słowniki 
i stworzą tablice obrazkowo – językowe dotyczące fauny i flory, 
pogody oraz Sierpienicy.

W celu uatrakcyjnienia zajęć zaplanowano udział eksper-
tów: dziennikarza, fotografa, botanika, ornitologa, zoologa, 
meteorologa i synoptyka. Przewidziano atrakcyjne wycieczki 
i wyjazdy edukacyjno – badawcze m.in.: do Centrum Zachowań 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Ogrodu Zoobotanicz-
nego i Planetarium w Toruniu, Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt 
Łownych w Miszewie Murowanym, Mazowieckiego Ośrodka 
Geograficznego w Murzynowie, w Karkonosze, do Babiogór-
skiego i Pienińskiego Parku Narodowego, Gdańska, Telewizji 
Polskiej w Warszawie i na Uniwersytet im. Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu.

W ramach Komponentu IV - „Człowiek jako element śro-
dowiska” realizowane są 4 bloki programowe dla 123 uczniów:

• terapia pedagogiczna z elementami zajęć 
psychoedukacyjnych 

• indywidualne zajęcia z pedagogiem
• indywidualne zajęcia z psychologiem
• zajęcia korekcyjno-sportowe.
Terapia pedagogiczna z elementami zajęć psychoedukacyj-

nych przewidziana jest dla 3 grup po pięciu uczniów. Ma ona 
na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów, 
niwelowanie przyczyn trudności szkolnych, eliminowanie kon-
fliktów i napięć emocjonalnych oraz nabycie umiejętności pra-
cy w grupie. 

Natomiast indywidualne zajęcia z pedagogiem i psycholo-
giem przewidziane dla 3 grup po 6 uczniów mają na celu naukę 
kluczowych umiejętności prospołecznych. Zajęcia polegać będą 
na indywidualnej pracy terapeutycznej z uczniami z zaburzenia-
mi emocjonalnymi. 

W ramach zajęć korekcyjno-sportowych odbywają się spo-
tkania, na których uczniowie szkół podstawowych zdobywają 
umiejętności gry w badmintona, tenisa stołowego, koszyków-
kę. Natomiast gimnazjaliści doskonalą grę w siatkówkę, pływa-
nie i uczą się kajakarstwa. W celu uatrakcyjnienia tych zajęć dla 
sportowców zaplanowano wyjazdy integracyjne.

W ramach komponentu V „Nasze lokalne środowisko” zapla-
nowane są dwie konferencje badawczo – naukowe, stworzenie 
portalu środowiskowego, galerii – wystawy oraz wydanie lokal-
nego raportu środowiskowego.

Pierwsza konferencja – inaugurująca Projekt „Sierpeccy 
Badacze” odbyła się 28 listopada w Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu.

Koordynatorzy projektu:
Agata Bartkowska – Gimnazjum Miejskie

Agata Urbańska – Szkoła Podstawowa nr 2
Barbara Woźnicka – Szkoła Podstawowa nr 3

„SIERPECCY BADACZE”  
UNIJNY PROJEKT EDUKACYJNY
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NOWINKI ZE SŁONECZNEJ JEDYNKI

„Bal jesiennego liścia” -Wiro-
wały listki kolorowe żółte, czerwone 
i brązowe…

Kiedy jesień za oknami w pełnej 
krasie, gdy drogi mienią się barwny-
mi dywanami z liści, nadchodzi wy-

jątkowy czas na bal. 
Od wielu lat tradycją naszej „Słonecznej Jedyneczki” jest 

„Bal jesiennego liścia”. Dnia 13 listopada 2012r. o godzinie 930 
przedszkolaki w przepięknych strojach wkroczyły korowodem 
na salę balową. Przybył także gość specjalny - Pani Jesień w suk-
ni przystrojonej w liście, w kapeluszu z koralami jarzębiny i ko-
szem pełnym naturalnych darów: owoców, warzyw i żołędzi.

„Jesienne wróżki” powitały gości wierszem i zaprosiły do 
wspólnej zabawy. Oprawę muzyczną balu zapewniła Pani Ola 
Dołasińska. Wszystkie „jesienne skrzaty” wesoło tańczyły i śpie-
wały znane jesienne piosenki. Odgadywały zagadki na listkach 
kolorowych, uczestniczyły w konkursie dotykowo-węchowym 
oraz quizie jesiennym, podczas którego przedszkolaki wykazały 
się ogromną wiedzą przyrodniczą na temat jesieni.

Piosenką pt. „Grzyby” przedszkolaki pożegnały gościa spe-
cjalnego i wszystkich uczestników balu. Zmęczone, ale szczę-
śliwe dzieciaki deklarowały udział w kolejnym jesiennym balu 
- już za rok! 

Agnieszka Kożuchowska

Bajkowa Europa 
Jedną z podstawowych cech edukacji jest przygotowanie 

dzieci do życia oraz do jak najlepszego ich funkcjonowania we 
współczesnym świecie. W związku z tym, D. Dudzińska i p. B. 
Gąsewicz nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 1 „Słoneczna 
Jedyneczka” z grupy 5-6-latków opracowały program edukacji 
europejskiej pt. „Bajkowa Europa”. Powstał on z myślą o dziec-
ku w wieku przedszkolnym, które jest bacznym obserwatorem 
życia społecznego. 

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do wspólnoty państw 
Unii Europejskiej, stając się jej pełnoprawnym członkiem, waż-
ne jest, więc wzbogacenie zajęć dydaktycznych przedszkolaków 
o podstawowe wiadomości z zakresu edukacji europejskiej. 

Żyjemy w czasach, w których na temat integracji słyszymy na 
każdym kroku. Doniesienia medialne są dla dzieci niezrozumiałe, 
a przecież nie można pominąć odbiorcy, którego pokolenie będzie 

najpełniej doświadczać integracji państw naszego kontynentu.
Już w przedszkolu, prowadząc ukierunkowane i systematycz-

ne działania, wpływamy na kształtowanie postaw społecznych, 
moralnych oraz światopoglądowych naszych wychowanków. 
Wiek przedszkolny to okres, w którym dokonuje się rozwój emo-
cjonalno – społeczny dziecka. Uczy się przestrzegać zasad i norm 
współżycia obowiązujących w rodzinie, grupie, podczas pełnienia 
ról społecznych. Elementy te sprzyjają i mają wpływ na rozwój za-
chowań i uczuć społecznych dziecka. Warto więc dostosować tre-
ści edukacyjne, związane z życiem innych narodów europejskich, 
do możliwości percepcyjnych dziecka w wieku przedszkolnym. 
Nasz program służy propagowaniu idei wspólnej i zgodnej Euro-
py. Zawarte w nim zagadnienia dotyczące edukacji europejskiej 
mają na celu przygotowanie dzieci do aktywnego życia w zjed-
noczonej Europie oraz przybliżenie kultury, literatury, tradycji 
i zwyczajów poszczególnych państw, przyswajanie nowych treści 
rozwijających wśród dzieci tożsamość europejską z zachowaniem 
tolerancji i poszanowania odmienności narodów, z jednoczesnym 
dostrzeganiem piękna i tożsamości własnego kraju, kształcenie 
uczucia przynależności do Unii Europejskiej oraz kształcenie sza-
cunku do przedstawicieli różnych narodowości. Chcąc wzboga-
cić przekazywane wiadomości, zapraszamy do przedszkola gości, 
którzy również pogłębiają wiedzę naszych przedszkolaków. Cykl 
spotkań rozpoczął Mariusz Urbański naczelnik Wydziału Promo-
cji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta, który 
w bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób przekazał pod-
stawowe wiadomości o Unii Europejskiej, a także przygotował 
szereg niespodzianek. Gościliśmy również Marię Wiśniewską, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Sierpcu, która przekazała wiele 
ciekawych informacji oraz zapoznała dzieci z „Legendą o War-
szawskiej Syrence”. Podczas realizacji programu będziemy go-
ścić przedstawicieli naszego miasta, którzy będą mogli i chcieli 
przekazać swoją wiedzę naszym przedszkolakom. 

Dzięki treściom zawartym w programie „Bajkowa Euro-
pa” oraz informacjom przekazanym dzieciom podczas spotkań 
z przedstawicielami naszego miasta wychowamy świadomych 
i zaangażowanych w sprawy otaczającej nas rzeczywistości „Ma-
łych Europejczyków”. Zwieńczeniem naszego programu będą 
obchody Dnia Europy obchodzone 9 maja.

Dorota Dudzińska 
Beata Gąsewicz

P. m. urbańsKi z PrzedszKolaKamijesienne sKrzaty ze słonecznej jedyneczKi
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ZAJĘCIA WARSZTATOWE 
DLA RODZICÓW W MIEJSKIM 

PRZEDSZKOLU NR 2 W SIERPCU

JESIENNE WIEŚCI 
Z PRZEDSZKOLNEJ TRÓJECZKI

Mamo, Tato pobaw się ze mną

Jak i w co się bawić z dzieckiem, to pytania które często za-
dają sobie rodzice. Wszyscy wiedzą, że zabawa to podstawowa 
forma działalności dziecka, dzięki której małe dziecko zdoby-
wa nowe umiejętności, uczy się współżycia w grupie, groma-
dzi doświadczenia i wiedzę. Powodów, dla których warto bawić 
się z dzieckiem jest wiele. Te najbardziej oczywiste to, że zaba-
wa buduje i wzmacnia więź miedzy dzieckiem i jego opiekuna-
mi, buduje „konto” wspólnych pozytywnych doświadczeń, do 
których można się odwołać w chwilach konfliktu czy kryzysu. 
W zabawie możemy pokazać dziecku jak rozwiązywać proble-
my, testować pomysły.

W naszym przedszkolu, od wielu lat zapraszamy rodziców 
na zajęcia warsztatowe. Uświadamiamy rodzicom, że podczas 
„zwykłej” zabawy można kształcić u dziecka „niezwykłe” umie-
jętności – rozwijać twórczą wyobraźnię, ekspresję, umiejętność 
obserwacji świata, giętkość myślenia.

Od początku listopada bieżącego roku szkolnego, sukce-
sywnie w grupach, odbywają się spotkania warsztatowe pod ha-
słem Mamo, Tato pobaw się ze mną, podczas których wszyscy 
uczestnicy, zarówno dzieci, rodzice i nauczyciele uczą się wza-
jemnie od siebie i zdobywają nowe doświadczenia. Nauczycielki 
proponują rodzicom i dzieciom zabawy, gry, zajęcia obfitujące 

w różnorodne formy aktywności powiązane z ruchem, muzyką, 
śpiewem, tańcem, działalnością plastyczną. Zachęcają rodziców 
i dzieci do wspólnych zabaw w parach rodzic – dziecko, w ma-
łych zespołach wykorzystując elementy twórczych metod, m.in. 
ruchu rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, Dobrego 
Startu, Dennisona, metody i techniki relaksacyjne itd.

Podczas spotkań rodzice mają okazję bliżej poznać swoje 
dziecko, jego osiągnięcia, możliwości i potrzeby. Uczą się ba-
wić z dzieckiem, dostrzegać na tle grupy rówieśniczej jego moc-
ne i słabe strony. Wymieniają między sobą i z nauczycielkami 
informacje oraz doświadczenia wychowawcze.

Zdjęcia wykonane w trakcie warsztatów obrazują jak dużą 
aktywnością i pomysłowością wykazują się nie tylko dzieci ale 
również ich rodzice. 

Z obserwacji zajęć wynika, że dla dzieci ważniejsze od tego, 
co robią, było to, że robią to wspólnie z rodzicem. Rodzice zaś 
mogli na chwilę znów poczuć się dziećmi i oddać beztroskiej za-
bawie, tracąc poczucie upływającego czasu. 

Wydaje nam się, że w tym tkwi sukces naszych działań – 
w dzisiejszym zabieganym świecie często trudno się zatrzy-
mać i nacieszyć wspólnie spędzonym czasem, a to proponujemy 
naszym wychowankom i ich rodzicom – radość ze wspólnej 
zabawy.

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sierpcu

Kolejny rok szkolny w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu 
rozpoczęliśmy z nowymi przedszkolakami oraz nową Dyrektor 
– Anną Pniewską. Szczególnie ciepło powitaliśmy najmłodsze 
dzieci 2,5, 3 i 4 letnie. Przed nimi nowy etap w życiu – etap 
przedszkolaka. W bieżącym roku szkolnym, wzorem lat ubie-
głych, wdrożyłyśmy ciekawe programy i przedsięwzięcia edu-
kacyjne. Wspierając indywidualny rozwój każdego dziecka 
realizujemy programy własne, tj:„Zostań przyjacielem przyrody” 
(zaj. ekologiczne), „Kolorowy świat” (zaj. plastyczne), „Zaba-
wy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne z nietypowymi przybo-
rami” (zaj. ruchowe), „Zabawy dydaktyczne kształcące zmysły 
i usprawniające motorykę małą”, „Trzylatek poznaje świat” (zaj. 

ogólnorozwojowe), „Spotkanie z bajką” (zaj. teatralne). Przed-
szkolaki uczestniczą także w zajęciach rytmicznych, nauce języ-
ka angielskiego, terapii pedagogicznej oraz logopedycznej.

Wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem działalności przedszkola 
są liczne uroczystości i wydarzenia przedszkolne. Oto niektóre 
z nich:

Bezpieczny przedszkolak
Początek roku szkolnego to doskonała okazja do tego, by 

po raz kolejny przypomnieć dzieciom, jak ważne jest bezpie-
czeństwo i to nie tylko na drodze. Propagowaniu idei bezpie-
czeństwa służyły ćwiczenia ewakuacyjne dzieci i pracowników 
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przedszkola, które odbyły się z udziałem jednostki straży po-
żarnej. Wiele emocji i to nie tylko przedszkolakom dostarczył 
podjeżdżający przed bramę przedszkolną wóz strażacki z włą-
czonym sygnałem. Ćwiczenia ewakuacyjne przebiegły bardzo 
sprawnie, wszyscy zdali „egzamin” celująco. Po zakończeniu 
ćwiczeń przedszkolaki oglądały z bliska samochód strażacki.

Chcąc dotrzeć do każdego dziecka i utrwalić podstawowe 
wiadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, gości-
liśmy w przedszkolu przedstawicieli Komendy Powiatowej Po-
licji w Sierpcu. Policjanci opowiadali o swojej pracy, przekazali 
dzieciom wiele ważnych informacji z zakresu bezpieczeństwa na 
drogach. Największe zainteresowanie wywołały policyjne akce-
soria tj. czapka policyjna, lizak, kajdanki. Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze. Na zakończenie przedszkolaki podziękowa-
ły gościom za wiele cennych i praktycznych rad oraz wręczyły 
własnoręcznie wykonane upominki.

Spotkanie ze sztuką
Przygotowanie dziecka do roli widza odbywa się w naszym 

przedszkolu między innymi poprzez uczestnictwo w spektaklach 
teatralnych oraz koncertach muzycznych. 

W październiku gościliśmy w przedszkolu aktorów z Te-
atru ART – RE z bajką pt.: „O rybaku i złotej rybce”, w listo-
padzie wybraliśmy się do Centrum Kultury i Sztuki na spektakl 
pt. „Kopciuszek”, a także uczestniczyliśmy w koncercie znanej 
dzieciom piosenkarki Majki Jeżowskiej. Była to dla dzieci nie-
mała atrakcja i niezapomniane przeżycia.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu był bardzo 

uroczysty. Z tej okazji odbyła się akademia, podczas której dzie-
ci ze wszystkich grup wiekowych recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, prezentowały układy taneczne wyrażając w ten sposób 
wdzięczność za trud włożony w swoje wychowanie. Przedszko-
laki dostarczyły wszystkim wiele radości. Po występach dzieci 
głos zabrała dyrektor Anna Pniewska, która podziękowała dzie-
ciom za piękny występ a następnie wręczyła nagrody dyrektora: 
nauczycielce p. Agnieszce Malanowskiej, p. Elżbiecie Pilarskiej 
- pomocy nauczycielki oraz p. Urszuli Gruk – referentowi za za-
angażowanie i sumiennie wykonywaną pracę. Na zakończenie 
przedszkolaki wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola 
własnoręcznie wykonane kwiatki.

Międzygrupowy konkurs plastyczny: „Kolory jesieni”
Jesień to pora roku, która urzeka nas bogactwem kolorów, 

obfitością plonów, zmiennością zjawisk. Wprowadzając dzieci 
w tajemniczy świat jesiennej przyrody, wykorzystujemy różne 
możliwości jej panowania – od bezpośredniego kontaktu z da-
nym środowiskiem po metody pośredniego poznania przez lite-
raturę, obraz, film, przeźrocza. Jesień stała się również inspiracją 
do zorganizowania międzygrupowego konkursu plastycznego 
„Kolory jesieni”. Ideą konkursu było zwrócenie uwagi na piękno 
otaczającego nas świata przyrody i zaakcentowanie urokliwych 
barw jesieni. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych. Prace wykonane zostały różnymi technikami 
plastycznymi. Przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością. 
Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom zdolności i umie-
jętności plastycznych małych twórców. Jury w składzie: dyrektor 
Anna Pniewska, nauczycielki z poszczególnych grup wiekowych 
jednogłośnie stwierdziło, że wszystkie prace zostaną nagrodzone 
równorzędnymi pierwszymi miejscami. Dzieci otrzymały słody-
cze oraz dyplomy.

Jury postanowiło przesłać kilka prac na konkurs plastyczny 
pt „Barwy jesieni” ogłoszony przez Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 październi-
ka 2012 r., a wśród wyróżnionych znalazły się również nasze 
przedszkolaki. 

Oto oni: Kinga Mierzejewska, Alicja Wiśniewski, Lena Wę-
glarek. Gratulujemy

Podróże te małe i te duże
W październiku dzieci 5 i 6 letnie wybrały się na wycieczkę 

do Centrum Rozrywki „Happy Park” w Stróżewku. Happy Park 
to miejsce, w którym najmłodsi aktywnie i zdrowo pożytkują po-
kłady nieskończonej energii, ćwiczą umiejętności manualne jak 
również koordynację wzrokowo-ruchową i integrują się z rówie-
śnikami. Dzieci najwięcej uczą się poprzez zabawę dlatego pod 
okiem animatorów poznawały świat od podszewki. 

Po 2,5 godzinnej zabawie z uśmiechem na twarzach wrócili-
śmy do przedszkola. Był to dla dzieci dzień pełen niezapomnia-
nych wrażeń.

Bal jesiennych liści
W listopadzie w naszym przedszkolu odbył się BAL JESIEN-

NYCH LIŚCI. Przedszkolaki w pięknych, kolorowych strojach 
zgromadziły się w holu przedszkola. Na jesienny bal przybyli do 
nas goście a mianowicie p. Anna Kazimierowska wraz z dziećmi 
z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierp-
cu. Uroczystego otwarcia balu dokonała Pani Jesień. Tego dnia 
w przedszkolu zakrólowały jesienne barwy. Przedszkolaki prze-
maszerowały korowodem za Panią Jesienią. W rytm jesiennych 
piosenek wszyscy pląsali po sali. Bal urozmaicały konkursy. 
Dzieci odgadywały zagadki, rozpoznawały owoce i warzywa 
po smaku i dotyku, rozpoznawały oraz nazywały drzewa, liście, 
zwierzęta, układały puzzle, a także śpiewały jesienne piosenki. 
Na zakończenie balu wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze. 

No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Następny je-
sienny bal – już za rok.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień 

Pluszowego Misia. W naszym przedszkolu również świętuje się 
ten dzień. Pluszowe misie są ulubieńcami wszystkich dzieci. 
Od ponad stu lat towarzyszą dzieciom na całym świecie. To one 
pocieszają, dodają otuchy i są przytulankami przy zasypianiu. 
W tym dniu każde dziecko przynosi do przedszkola swojego ulu-
bionego misia. Dzieci poznają historię powstania Dnia Pluszowe-
go Misia, a także rozmawiają o sławnych i znanych misiach np. 

sPotKanie z Policjantami
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Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, itp. Z okazji święta misia odbyły 
się w przedszkolu specjalne zabawy i konkursy: „Przelewanie 
miodu”, „Rysowanie misia z zamkniętymi oczami”, „Który miś 
będzie pierwszy na mecie”. Nie zabrakło także tańców i zabaw 
przy wesołej muzyce. Przedszkolaki wykonały również prace 
plastyczne na temat: „Miś – mój przyjaciel”, które można było 
podziwiać w galerii plastycznej znajdującej się w holu przed-
szkola. Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Misia każ-
de dziecko otrzymało słodki upominek.

Pasowanie na przedszkolaka
Po kilku miesiącach pobytu w przedszkolu i zdobywaniu no-

wych doświadczeń, wiedzy i umiejętności nadszedł czas na to, 
aby nasze maluszki stały się „prawdziwymi” przedszkolakami. 

W tej najważniejszej dla dzieci uroczystości uczestniczyli rodzi-
ce i ich najbliżsi. Maluchy zaprezentowały swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne oraz taneczne.

Pracowały nad tym od dłuższego czasu pod czujnym okiem 
pani Danusi. Po części artystycznej nastąpił punkt kulminacyjny 
– uroczyste ślubowanie i pasowanie na przedszkolaka, którego 
dokonała Dyrektor Anna Pniewska przy pomocy dużego, „ma-
gicznego” ołówka. Dotknięcie magicznym ołówkiem sprawiło, 
że maluchy stały się prawnymi przedszkolakami i dołączyły do 
grona przedszkolnej społeczności. Uroczystość zakończyła się 
wręczeniem dzieciom pięknych, pamiątkowych dyplomów oraz 
słodkich niespodzianek.

Agnieszka Malanowska

„Pierwsza pomoc w przedszkolu - przedszkolak też potrafi”
Wzrastająca liczba wypadków z udziałem dzieci skłoniła 

nas do poszukiwania rozwiązań, z jednej strony zapewniających 
ochronę ich przed różnymi zagrożeniami, a z drugiej radzenia 
sobie w sytuacjach, kiedy zdarzenia takie powstały. W naszym 
przedszkolu dodatkowo zostały opracowane „Program profi-
laktyczny” i „Program wychowawczy”, których treści posłużą 
ukształtowaniu wśród najmłodszych nawyków dbania o własne 
zdrowie oraz umiejętności niesienia pomocy drugiemu człowie-
kowi. W ramach codziennych zajęć dydaktycznych dotyczących 
obszaru edukacji zdrowotnej, szczególnie uwzględniane były za-
gadnienia związane ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach, 
gdy bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno dziecka, jak i dorosłe-
go jest zagrożone. Propagowaniu tych treści służyło spotkanie 
z harcerzami z sierpeckiego Gimnazjum oraz studentami. To 
oni właśnie przeprowadzali ćwiczenia oraz działania propagują-
ce wśród dzieci wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Ideą przewodnią tego spotkania była wiara w możliwości po-
znawcze przedszkolaków, pozwalająca im na przyswojenie ele-
mentarnych czynności ratujących ludzkie życie. Nasze obawy, że 
treści przekazywanej wiedzy będą dla dzieci zbyt trudne, okaza-
ły się płonne. Zwyciężyła dziecięca ciekawość, która pozwoliła 
przedszkolakom na samodzielne podejmowanie czynności ratun-
kowych. Przygotowując dzieci do udzielania pierwszej pomo-
cy mamy dużą szansę wychować wrażliwego człowieka, który 
w przyszłości na pewno nie przejdzie obojętnie obok ludzkiego 
cierpienia, nie odwróci się od potrzebującego.

Straż Pożarna w przedszkolu – ćwiczenia ewakuacyjne
Ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane są każdego roku. 

Celem ich jest utrwalenie wśród dzieci zasad zachowania się 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Przedszkolaki znają 
numery alarmowe, wiedzą w jakich okolicznościach można wzy-
wać straż, policję, pogotowie. Posiadają wiedzę jakich unikać sy-
tuacji niebezpiecznych lub jak z nich wybrnąć. Tym razem miały 
dodatkową możliwość podziwiania wozu strażackiego, zobaczy-
ły w jaki sposób gaszone są pożary. W każdym dniu i stosow-
nie do nadarzających się sytuacji – spacery, wycieczki, zajęcia, 
zabawy uczulamy dzieci i uczymy metod radzenia sobie z nimi.

Zuchy zdobywają sprawność – „Janosik”
W wrześniową słoneczną sobotę 6 Gromada Zuchowa „Leśne 

Jagódki” wraz z rodzicami wyjechały do Bledzewa, gdzie odbył 
się start zuchowy rozpoczynający nowy rok szkolny. Zuchy wraz 
z innymi uczestnikami bawiły się przy pląsach góralskich oraz 
licznych konkurencjach (m.in. układanie stosu ogniskowego, 
udzielanie pierwszej pomocy …). Na zakończenie piekły kieł-
baski przy ognisku. Wróciły do domu pełne wrażeń.

To Ona, czujna, cierpliwa – nasza nauczycielka
Dzień Edukacji Narodowej był obchodzony w naszym przed-

szkolu bardzo kameralnie. W uroczystym spotkaniu uczestniczy-
ła cała społeczność przedszkola – dzieci ze wszystkich grup, ich 
wychowawcy oraz pozostali pracownicy. Przedszkolaki zapre-
zentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, na 
który składały się wiersze, piosenki i tańce. Wręczyły również 
wykonane przez siebie upominki. Całość dopełniły życzenia dla 
wszystkich pracowników od Dyrektor i Rady Rodziców.

Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 listopada
Święto Niepodległości Polski jest jednym z najważniejszych 

świąt każdego Polaka, tego najmłodszego również. To jedna 
z wielu okazji do kształtowania wśród dzieci postaw patriotycz-
nych. Pamiętamy o tych, którzy przelali krew za Ojczyznę skła-
dając kwiaty, zapalając znicze w miejscach pamięci. Uroczyste 
obchody 11 listopada w naszym mieście odbywają się pod po-
mnikiem Katynia. I w tym roku byliśmy tam obecni.

JESIENNE KALENDARIUM 
CZERWONEGO KAPTURKA
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„Czary mary” – dziecięcy teatr inaczej
Teatr „Iluzja” z Krakowa gościł w przedszkolu ze spekta-

klem „Baśniowy czarodziej” i zaskoczył zarówno dorosłych, jak 
i dzieci. Nie był to tradycyjny teatrzyk ale niezwykły pokaz cza-
rów, iluzji i magii. Przedszkolaki z uwagą śledziły, to co działo 
się na scenie – znikające monety, karty chustki i pojawiające się 
żywe gołębie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu ucząc 
się trudnej sztuki czarowania. Wrażenia wyniesione ze spotka-
nia z „czarodziejem” na długo zapisały się w pamięci najmłod-
szych, miały odzwierciedlenie w zabawach tematycznych. Tym 
razem świat teatru ukazany nieco w innym wymiarze wniósł do 
dziecięcej wyobraźni nowe wartości i wbrew oczekiwaniom nie 
przeraził, z zachwycił.

Jestem już przedszkolakiem
Tak o sobie powiedzieć mogą dzieci z grupy najmłodszej, 

które w listopadowe popołudnie złożyły uroczystą przysięgę 

przedszkolaka. Tego dnia bowiem odbyło się wielkie pasowa-
nie. Maluchy zaprezentowały niezwykle bogaty program arty-
styczny, były wiersze piosenki, tańce oraz gra na instrumentach 
perkusyjnych. Całość uroczystości bacznie obserwowana przez 
licznie zgromadzonych rodziców, na twarzach których udało się 
zauważyć wzruszenie, radość a chwilami nawet lęk – czy moja 
pociecha się nie rozpłacze. Rangi całej uroczystości dodały bi-
rety na głowach dzieci oraz sam moment pasowania przez Dy-
rektor. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplom 
i znaczek – logo przedszkola.

Jesienny czas obfitował w wiele uroczystości, które opisa-
liśmy powyżej. Przed nami okres zimowy, w którym nasz ka-
lendarz imprez przyniesie ze sobą równie ciekawe spotkania, 
wyjazdy, uroczystości. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna  
Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Czerwonego Kapturka
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DWA MIESIĄCE Z ŻYCIA „DWÓJKI”

Ledwie zaczął się rok szkolny 2012/2013, a w SP nr 2 działo 
się wiele. „Tu śpiewanie i spotkanie, tam wycieczka i sprzątanie, 
a pod koniec miesiąca to chłopaków świętowanie” – tak podsu-
mowały wrzesień dzieci. A zaczęło się od wielkiego remontu 
szkoły, mamy nowe piękne okna, nową elewację starego budyn-
ku, odnawiamy starą salę gimnastyczną i szatnie. Mówiąc krót-
ko, szkoła jest piękna i chce się w niej pracować.

Drugi tydzień września zaczął się dla uczniów kl. III B nie-
spodzianką. Niezapowiedzianą wizytą zaskoczył ich aktor sły-
nący z dużego poczucia humoru, Piotr Pręgowski. Jego przyjazd 
był podziękowaniem za wspaniały występ na I Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”. Aktor poinfor-
mował również, że uczniom została przyznana nagroda specjalna 
w postaci wycieczki. Dzieci bardzo ucieszyły się z tej wiadomo-
ści i już w październiku wybrały się do Nadleśnictwa Skrwilno, 
gdzie odbyły się wspaniałe „leśne” zajęcia, zbieranie grzybów, 
zabawy i na zakończenie pieczenie kiełbasek przy ognisku. Ob-
darowane zostały również przez gospodarzy prezentami i sa-
dzonkami drzew, które będą rosły przy szkole.

W drugim tygodniu września szkoła wzięła udział w ogólno-
polskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczna akcja odbywała 
się pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”.

Pod koniec września młodzi członkowie szkolnego koła LOP 
wybrali się do leśniczówki „Krzyżówka” w Szczechowie. Tajem-
nice lasu pomagał im poznawać pan myśliwy. Zajęcia zakończo-
no ogniskiem i wspólnymi zabawami.

Na koniec miesiąca przypada Dzień Chłopaka. Świętowano 
w każdej klasie i w pokoju nauczycielskim. W kilku klasach wła-
dzę przejęły podobnie jak w szkole w kobiety, przygotowując dla 
chłopców szereg konkursów i niespodzianek.

Kolejny miesiąc był również pełen atrakcji. Nie zabrakło wy-
cieczek, uroczystości i spotkań z gwiazdami.

Październik okazał się miesiącem pogodnym, co wykorzy-
stali uczniowie klasy III A i III D wybierając się do leśniczówki 
Głęboczek koło Skępego. Podczas wędrówki po lesie uczniowie 
mieli okazję zobaczyć wiele roślin i zwierząt. Dzieci wróciły do 
domu z kieszeniami pełnymi leśnych skarbów.

Natomiast uczniowie klasy IIIA i IV D uczestniczyli w zaję-
ciach w Muzeum Piernika i Planetarium w Toruniu.

Dnia 11 Października 2012r. odbyła się uroczystość z okazji 
Święta Edukacji Narodowej. W kameralnej atmosferze Sali Lu-
strzanej spotkali się nauczyciele, pracownicy szkoły oraz eme-
rytowani pracownicy szkoły. Uczniowie klas IV przedstawili 
humorystyczną część artystyczną przeplataną wesołymi piosen-
kami. Następnie dyrektor przedstawiła długą listę nagrodzo-
nych nauczycieli i pracowników szkoły. W tym roku Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano wicedyrektor Annę 
Trzcińską i Ewę Doliwę. Złoty medal za długoletnią służbę otrzy-
mała Anna Długosińska, a srebrny medal Urszula Skorłutowska. 
Potem dyrektor Hanna Kurta serdecznie pogratulowała Agniesz-
ce Sławińskiej i Beacie Karkusz, które w tym roku otrzymały 
Nagrodę Burmistrza oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły 
nauczycielom i pracownikom obsługi. Nagrody otrzymali:

• nauczyciele: Barbara Grodzicka, Ewelina Kośmider, Da-
riusz Malanowski, Danuta Piusińska, Ilona Radomska, 
Agata Urbańska,

• pracownicy administracji i obsługi: Mieczysława Blon-
giewicz, Elżbieta Łukaszewicz, Barbara Olszewska, Ewa 
Rydzeńska, Urszula Skorłutowska, Barbara Wiśniewska 
i Anna Zimnawoda.
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Kolejną znakomitą uroczystością było „Ślubowanie Uczniów 
Klas Pierwszych”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych i rodzice naszych najmłodszych uczniów. Dzieci 
ślubowały być dobrymi Polakami i godnie reprezentować szkołę. 
Po symbolicznym pasowaniu na ucznia pani dyrektor złożyła naj-
młodszym wychowankom szkoły życzenia, aby każdego dnia szli 
do niej z uśmiechem. Pierwszacy otrzymali również pamiątko-
we teczki-dyplomy pełne niespodzianek oraz słodkie upominki.

Piątego października 2012 r. uczniowie „Dwójki” uczest-
niczyli w obchodach „Dnia Wolontariatu”, który odbył się 
w CKiSz. Dokonano wówczas podsumowania działalności 
i przedstawienia sukcesów bezinteresownej pomocy, a występy 
uczniów uświetniły tę wyjątkową uroczystość.

Pod koniec miesiąca na hali sportowej odbył się koncert 
Majki Jeżowskiej. Dzieci świetnie się bawiły wraz z artystką, 
śpiewały, tańczyły, tworzyły układy choreograficzne, zostały 
uhonorowane podarunkami i autografami oraz brały udział w se-
sji fotograficznej z gwiazdą.

Zakończenie miesiąca to oczywiście Halloween. W klasach 
światełkami zachwycały dynie, a po szkole chodziły fascynujące 
postacie z różnych światów i epok.

A teraz słów parę o sukcesach.
1. Uczniowie i nauczyciele szkoły biorą udział w trzech dużych 

projektach:
• „Sierpeccy badacze” – projekt współfinansowany przez 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
27 września br. społeczność uczniowska „Trójki” uczestni-

czyła w demokratycznych wyborach na przewodniczącego SU 
klas IV-VI. Zgodnie ze szkolną ordynacją wyborczą, kandydaci 
najpierw się zarejestrowali, a potem przez trzy tygodnie przeko-
nywali do siebie przyszły elektorat. Po kilkudniowej ciszy wy-
borczej uczniowie i nauczyciele przystąpili do wyborów. Podczas 
głosowania nie było żadnych zakłóceń i tylko jeden głos okazał 
się nieważny. Najwięcej głosów uzyskała Karolina Chrzanow-
ska i ona została przewodniczącą SU. Jej konkurenci otrzymali 
funkcje: Joanna Szymańska – zastępcy przewodniczącego, a Fi-
lip Zalewski – przewodniczącego sekcji.

Kilka dni później odbyły się wybory do Małego Samorzą-
du Uczniowskiego. Przez dwa tygodnie 9 kandydatów spośród 
uczniów klas III starało się pozyskać wyborców wśród spo-
łeczności klas młodszych prezentując swoje plakaty i rozdając 
ulotki. W dniu wyborów kandydaci prezentowali się zebranym, 

Z ŻYCIA TRÓJKI
a następnie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania, któ-
re dotyczyły szkoły. Punktem kulminacyjnym były demokratycz-
ne wybory. Głosowało 125 uczniów i 6 nauczycieli. Wszystkie 
głosy były ważne. Przewodniczącą MSU została Laura Szew-
czyk kl. IIIc, I zastępcą MSU–Wiktoria Brodzińska kl. IIIb, II za-
stępcą MSU–Maciej Wiśniewski kl. IIIa

Nowoczesna biblioteka w SP 3 w Sierpcu
Od 3 września 2012r. w bibliotece SP 3 w Sierpcu, w dzia-

łającym już od 7 lat Centrum Multimedialnym, wprowadzono 
kolejną innowację – elektroniczny system wypożyczania ksią-
żek. Biblioteka szkolna od dłuższego czasu przygotowywała się 
do nowoczesnego wypożyczania zbiorów. Zakupiono program 
MOL Optivum, wprowadzono księgozbiór do bazy danych, za-
kupiono czytnik laserowy, książki zaopatrzono w kody kreskowe.

Program MOL Optivum łączy wyjątkową łatwość obsłu-
gi z zachowaniem wszystkich niezbędnych reguł wynikających 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego;

• „Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi” – projekt edukacyjny 
dla szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty

• „Szlakiem dworków i pałaców naszej okolicy” pod patro-
natem UMK w Toruniu

2. Laureatkami XVII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji 
im. Stefana Gołębiewskiego organizowanego przez MWM 
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostały: 
Agata Sadowska kl. IV A, Marlena Piotrowska kl. IV A, Daria 
Cichewicz kl. VI A, przygotowane przez p. Ilonę Radomską.

3. XIII Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Tęczowe 
Piosenki Jana Wojdaka” Kraków 2012 – przez sito elimina-
cji, w których udział wzięło kilka tysięcy dzieci, przeszedł 
Filip Kwiatkowski z kl. IV D, przygotowany przez p. E. Ol-
szewską-Lamkę i reprezentował będzie Sierpc w koncercie 
finałowym w Krakowie.

4. Sport – Szkoła Podstawowa nr 2 po raz kolejny wygrała ry-
walizację na najbardziej usportowioną szkołę powiatu sier-
peckiego za poprzedni rok szkolny, a w tym roku też same 
zwycięstwa:- XV Minimaraton Sierpecki – czołowe miejsca
• IV Biegi Niepodległości – I. miejsce
• Rejonowe zawody w piłkę nożną chłopców – II miejsce 

(awans na igrzyska młodzieży szkolnej)
• X Biegi Sierpienicy – I miejsce
• XVII Biegi Niepodległości w Skrwilnie – I miejsce
• Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe – I miejsce
• Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Podgórzu 

– I miejsce chłopcy, V dziewczęta 
• Rejonowe Indywidualne Biegi Przełajowe w Gostyni-

nie – I miejsce chłopcy (awans na igrzyska młodzieży 
szkolnej).

Wszystkie te sukcesy to zasługa naszych wspaniałych dzie-
ciaków trenujących pod kierunkiem D. Malanowskiego, M. No-
wakowskiego i A. Urbańskiej.

Kolejne miesiące w „Dwójce” zapowiadają się równie cieka-
wie i znowu będzie się działo, ale o tym już następnym artykule.

Hanna Kurta – dyrektor szkoły
Beata Karkusz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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Ślubowanie klas I
25 października 2012r. w naszej szkoły odbyła się uroczy-

stość ślubowania klas I. Pierwszoklasiści, choć nieco przeraże-
ni, bardzo dostojnie prezentowali się w odświętnych strojach 
szkolnych. Otuchy dodawali im wzruszeni rodzice i dziadko-
wie, którzy przybyli w bardzo licznym gronie. Najpierw jednak 
uczniowie musieli udowodnić, że zasługują na przyjęcie ich do 
społeczności szkolnej. Dzieci recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki mówiące o ich nowych obowiązkach i oczekiwaniach 
związanych ze szkołą.

Potem nastąpił najważniejszy moment – uroczyste ślubowa-
nie na sztandar szkoły. Aktu pasowania dokonała dyrektor Graży-
na Krawczyńska dotykając ramienia ucznia wielkim ołówkiem. 
Następnie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali legitymacje szkol-
ne i upominki. Uwieńczeniem uroczystości były liczne fotogra-
fie, które na zawsze utrwaliły uśmiechnięte buzie „Trójkowych” 
pierwszaków. Świeżo upieczonych uczniów oklaskiwali rodzicie, 
starsi koledzy oraz przedszkolaki z zaprzyjaźnionej „Trójki”. Ten 
dzień, na zawsze pozostanie w ich pamięci…

Dyrektor SP 3
mgr Grażyna Krawczyńska
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z tradycji i norm bibliotekarskich. Nowocze-
sny program wypożyczania książek jest narzę-
dziem ułatwiającym prace bibliotekarza.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej świętowano 

w „Trójce” 12.X.2012r. Na spotkanie przyby-
li oprócz pracowników nauczyciele emeryci 
oraz goście: dyrektor Gimnazjum Publiczne-
go im. Biskupa Leona Wetmańskiego ksiądz 
Stanisław Zarosa oraz Przewodnicząca Rady 
Rodziców pani Elżbieta Broniszewska. Nie 
zabrakło przemówień i serdecznych życzeń, 
a wyróżniający się w pracy nauczyciele i pra-
cownicy otrzymali nagrody.

Dyrektor Grażyna Krawczyńska przed-
stawiła osiągnięcia zawodowe pani Jolanty 
Blicharz, nauczycielki wyróżnionej Nagrodą 
Burmistrza Miasta Sierpca. Nagrodę Dyrek-
tora Szkoły otrzymały: Barbara Agacińska–
Łukasiak, Ewa Iwona Chyżyńska, Mirosława 
Fierka, Joanna Guzowska, Alina Jakubowska, 
Hanna Kalkowska, Ewa Konarzewska-Połeć, 
Jolanta Nawrocka, Ewa Rycharska, Anna Stoń, 
Ewa Tomaszewska, Irena Kalkowska.

Medale za długoletnią służbę dla na-
uczycieli  
i pracowników SP 3
16.X.2012r. w Sali Koncertowej Państwo-

wej Szkoły Muzycznej w Płocku odbyło się 
uroczyste wręczenie medali za długoletnią 
pracę, sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej na rzecz 
społeczności lokalnej. W imieniu Prezyden-
ta Polski odznaczenia wręczał Wicewojewoda 
Mazowiecki Dariusz Piątek. 

Złoty medal otrzymali: Alina Jakubowska, 
Patrycja Krupa, Antoni Kluczewski, Bożenna 
Dąbrowska, Bogumiła Burczyk.

Srebrny medal otrzymali: Hanna Kalkow-
ska, Bogumiła Rzeszotarska, Krystyna Szczę-
sna, Aldona Tłusty, Renata Witczak.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w historii szkoły 4 pra-
cowników administracji i obsługi po raz pierwszy zostało uhono-
rowanych odznaczeniami państwowymi. To wzrusza i cieszy…

Październik - Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Październik - Miesiąc Bibliotek Szkolnych został uczczony 

w naszej szkole dwoma konkursami:
• dla klas II - III konkurs pięknego czytania - Mistrz Czy-

tania 2012,
• dla klas IV - VI konkurs plastyczny pt. „Biblioteka dobre 

miejsce dla człowieka”.
W wyniku eliminacji klasowych wytypowano po trzech re-

prezentantów klas II i III. W finale konkursu uczestniczyło 
18 uczniów, którzy losowali teksty i następnie starali się je jak 
najpiękniej przeczytać. Komisja, oceniając uczestników, brała 
pod uwagę: poprawność wymowy, poprawną intonację, płynność 
czytania, tempo i ogólne wrażenie. 24 października tytuł Mi-
strza Czytania 2012 klas II otrzymał Wojciech Krzemiński kl. II 
a, natomiast Mistrzem Czytania 2012 klas III został Maciej Wi-
śniewski kl. III a.
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„LUDZIE SĄ JAK KWIATY”
Dnia 14 października 2012 roku, w Centrum Kultury i Sztu-

ki, z okazji Święta Edukacji Narodowej, zwanego powszechnie 
Dniem Nauczyciela, odbył się koncert „Ludzie są jak kwiaty”. 
Pomysłodawcami uroczystości byli absolwenci i uczniowie 
Gimnazjum Miejskiego oraz młodzież Centrum Kultury i Sztu-
ki. w Sierpcu.

Przedstawienie rozpoczęła liryczna deklamacja wiersza „W 
ogrodzie wdzięczności” zaprezentowana przez Kamilę Cielicką 
oraz piękna piosenka „Powrócisz tu”, w wykonaniu Dominiki 
Karolewskiej.

Koncert był też okazją do uhonorowania nauczycieli za zasłu-
gi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Burmistrz 
Marek Kośmider wręczył wyróżniającym się pedagogom nagro-
dy Burmistrza Miasta, a sylwetki nagrodzonych przedstawił In-
spektor Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia Marek Zdrojewski. 
Wśród wyróżnionych nauczycieli byli: Marzena Bieńkowska, 
Beata Karkusz, Agnieszka Sławińska, Janina Blicharz, Barba-
ra Kuskowska.

Po części oficjalnej głos zabrały prowadzące galę: Marta Fel-
czak i Monika Tybuszewska, które zaprosiły słuchaczy do kra-
iny muzyki i wspomnień. Koncert przeplatany był ciekawymi 
aranżacjami muzyczno-tanecznymi. Mogliśmy usłyszeć piękne 
głosy naszych gimnazjalnych słowików: Marii Szubińskiej, Bar-
bary Dołasińskiej, Justyny Tyburskiej, Dominiki Karolewskiej, 
Sylwii Wójcik, Kingi Trojanowskiej, Anny Szczepańskiej, Leny 
Hadi, Magdaleny Gapińskiej, Natalii Zalewskiej oraz Kamila 
Frątczaka, którzy zaprezentowali się w znanych hitach, m.in.: 
„Kawiarenki”, „Małe tęsknoty”, „Zakochani”, „Greace”, „Gdzie 
są dzisiaj tamci ludzie”, „W moim magicznym domu”, „Ta jedy-
na chwila”, „On nie kochał nas”, „Mamy po 20 lat”, „Alibaba”, 
„Staruszek świat”, „It’s raining Man”, „Schoop, schoop song”, 
„Nie ma jak pompa”.

Młodym artystom towarzyszyła uzdolniona grupa taneczna 
„Iskierki” z CKiSz, prowadzona przez p. Olgę Modrzejewską.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten kon-
cert mógł się odbyć: v-ce dyr. Gimnazjum Miejskiego Dorocie 
Cendrowskiej, dyr. CKiSz Ewie Wysockiej, Aleksandrze Doła-
sińskiej, Renacie Gębskiej, Jolancie Fronczak-Cyl, Marcie Tu-
ralskiej, Grażynie Sulińskiej, Oldze Modrzejewskiej, Wioltcie 
Boguckiej, Arturowi Tyndorfowi.

Dnia 12 października 2012 roku obchodziliśmy w naszym 
gimnazjum Święto Komisji Edukacji Narodowej. Na początku 
uroczystości serdeczne słowa podziękowania za pracę oraz ży-
czenia złożył pracownikom szkoły dyr. Edmund Sigiel, a następ-
nie wręczył Nagrody Dyrektora: Dorocie Cendrowskiej, Renacie 
Gębskiej, Marzenie Jabłońskiej, Katarzynie Kulasińskiej, An-
nie Kocięckiej, Annie Makowskiej, Małgorzacie Ryczkowskiej, 
Małgorzacie Narodzonek, Dorocie Lubińskiej, Aleksandrze Do-
łasińskiej, Anecie Dębowskiej, Marii Skorłutowskiej, Barbarze 
Zdziemborskiej, Teresie Bajkowskiej i Janowi Świderskiemu.

Serdeczne życzenia w imieniu Rady Rodziców przekazała 
przewodnicząca Margota Zimerman. oraz przedstawicielki Sa-
morządu Uczniowskiego – Marta Sieklucka i Ilona Kosek.

Następnie zebrani wysłuchali „Zaczarowanego ogrodu 
wdzięczności” dedykowanego wszystkim pracownikom szkoły, 
którzy otrzymali wierszowano-muzyczne prezenty.

Przedstawienie przygotowały Jolanta Fronczak-Cyl, Renata 
Gębska, oprawę muzyczną – Aleksandra Dołasińska, dekorację 

– Elżbieta Gąsiorowska, a uroczystość poprowadził Waldemar 
Frydrychowicz. Nad całością organizacji Dnia Nauczyciela czu-
wała v-ce dyr. Dorota Cendrowska.

Jolanta Fronczak-Cyl, Renata Gębska

KURATORYJNE KONKURSY
Konkursy Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowane 

są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne za-
interesowanie wybranym przedmiotem, prezentujących rozległą 
wiedzę, wykorzystujących umiejętności twórczego myślenia do 
rozwijania trudnych zadań problemowych.

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w konkursach: matematycznym, chemicznym, języka niemiec-
kiego, fizycznym, języka angielskiego, geograficznym, histo-
rycznym, języka francuskiego, języka polskiego, biologicznym. 
Łącznie 148 uczniów, których przygotowali nauczyciele po-
szczególnych przedmiotów. Konkursy – etapy szkolne odbywały 
się w terminach od 09 do 30 października, w komisjach konkur-
sowych pracowało 26 nauczycieli.

Do drugiego etapu – rejonowego, zakwalifikowali się:
• Konkurs chemiczny – Anna Narodzonek – klasa 3e, na-

uczyciel – p. Grażyna Sulińska.
• Konkurs fizyczny – Igor Ikier – klasa 3e, nauczyciel – p. 

Józef Urbański
• Konkurs języka angielskiego – Karolina Jackowska – kla-

sa 3d, Anna Narodzonek – klasa 3e, nauczyciel – p. Mar-
ta Wojtewicz

• Konkurs geograficzny – Kamil Watkowski – klasa 3e, na-
uczyciel – p. Elżbieta Jóźwiak

• Konkurs języka francuskiego – Kamil Watkowski – klasa 
3e, nauczyciel – p. Barbara Lesińska

• Konkurs języka polskiego – Anna Narodzonek – klasa 
3e, Igor Ikier – klasa 3e, nauczyciel – p. Renata Gębska

• Konkurs historyczny – Igor Ikier – klasa IIIe, Anna Naro-
dzonek – klasa IIIe, nauczyciel p. Anna Kuncewicz

• Ogólnopolski konkurs „Losy żołnierza i oręża polskiego” 
– Igor Ikier, Anna Narodzonek, Kamil Watkowski – klasa 
3e, nauczyciel p. Anna Kuncewicz.

Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia w II etapie 
konkursów. Będziemy trzymać kciuki.

Wicedyrektor Dorota Cendrowska

SPORTOWA JESIEŃ W GIMNAZJUM MIEJSKIM
Nieodzowną formą działalności Gimnazjum Miejskiego im. 

Mikołaja Kopernika w Sierpcu jest sport. Uczniowie naszej pla-
cówki biorą udział w szeregu zawodów sportowych w wielu 
dyscyplinach. Potwierdzeniem sukcesów sportowych jest uplaso-
wanie się naszej szkoły na pierwszym miejscu w ramach punkta-
cji zespołowej gimnazjów powiatu sierpeckiego w roku szkolny 
2011/2012.

Jak zawsze okres jesienny obfitował w liczne wydarzenia 
sportowe. Najczęściej młodzi sportowcy swoje umiejętności 
prezentowali w dyscyplinach lekkoatletycznych zdobywając 
najwyższe miejsca w konkurencjach indywidualnych i zespoło-
wych. Oto najważniejsze z nich: 

• XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lek-
koatletyce w Płocku: VI miejsce w skoku w dal Martyna 
Kościańska, IX miejsce w biegu na 100m. Weronika Mar-
kowska, XIII miejsce w biegu na 300m Anna. Narodzonek, 

Z ŻYCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO
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WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA 
PRACOWNI DOKUMENTACJI 

DZIEJÓW MIASTA SIERPC 
PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 2012

A także udział: Maja Czajkowska, Krystian Klinikowski 
w skoku wzwyż.

• V miejsce w Rejonowych Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych dziewcząt w Gostyninie (awans na Mazowiec-
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Karolina Karwowska),

• IV miejsce w Rejonowych Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych chłopców (awans na Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej czterech uczniów: Jacek Krakowski, 
Patryk Muchiewcz, Rafał Kurta, Sebastian Falkowski),

• II miejsce w Międzypowiatowej Gimnazjadzie Lekkoatle-
tycznej w Płocku dziewcząt i chłopców,

• I miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych dziewcząt w Sierpcu,

• III miejsce w Międzypowiatowych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt w Podgórzu,

• III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych chłopców,

• I miejsce w XX Memoriale Tadeusza Wiśniewskie-
go w Goleszynie w klasyfikacji zespołowej dziewcząt 
i chłopców,

• I miejsce w X Biegu Sierpienicy w klasyfikacji zespoło-
wej dziewcząt i chłopców,

• I miejsce w IV Biegu Pamięci Narodowej. w klasyfikacji 
zespołowej dziewcząt i chłopców,

• I miejsce w rzucie jesiennym w Powiatowej Lidze Lek-
koatletycznej w Szczutowie.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Zasób
Zbiór materiałów historycznej jednostki miejskiej bezu-

stannie się powiększa – od początku września tego roku pozy-
skaliśmy samych tylko fotografii prawie pięć tysięcy – z czego 
znaczną ilość wykonanych przed 1939 rokiem. Do tego trzeba 
doliczyć dziesiątki różnego rodzaju dokumentów. W chwili obec-
nej materiały te są powoli opracowywane i katalogowane.

Cieszy nas niezmiernie, że w procesie wyszukiwania i po-
zyskiwania materiałów historycznych znacząco wspierają nas 
osoby prywatne, zarówno poprzez przekazywanie prywatnych 
kolekcji, jak też prawdziwi pasjonaci lokalnej historii, którzy 
nie tylko „zasypują” nas kolejnymi fotografiami lub dokumen-
tami, ale (co bardzo ważne), dzielą się zdobytymi informacja-
mi, dosłownie godzinami są w stanie przeglądać dokumentację 
i uzupełniać informacje o nazwiska osób, lokalizacje budynków 
itp. Spośród tych wspaniałych „zapaleńców” zdecydowanie na-
leży wymienić Krzysztofa Falkiewicza (łącznie materiały od 17 
osób!), Grażynę Kłos oraz Marię Weber – dzięki tym osobom 

w ciągu dwóch tylko miesięcy nasz zasób wzbogacił się o prawie 
1700 fotografii, w dużej części opisanych przez nich.

Innym bezcennym źródłem zdjęć są rzecz jasna wszelkiego 
rodzaju kroniki, zarówno szkolne, jak również i innych placó-
wek. Dzięki przeprowadzonej w ciągu minionych trzech tygodni 
dygitalizacji trzynastu ocalałych kronik z Domu Kultury, w nie-
długim czasie w katalogu Pracowni pojawi się ponad 2400 foto-
grafii z bogatej historii sierpeckiej placówki kulturalnej.

Poza przeprowadzaniem dygitalizowania, nie rezygnujemy 
z przyjmowania na stan Pracowni materialnych pozostałości hi-
storycznych, tym bardziej, że bezustannie kolejne zaskakujące 
świadectwa bogatych dziejów Sierpca są odkrywane – w ostat-
nim czasie jednymi z cenniejszych (w sensie historycznym, nie 
materialnym oczywiście) rzeczy odnalezionych na terenie miasta 
są fragmenty dwóch macew, najprawdopodobniej pochodzących 
z sierpeckiego kirkutu. Zostały one przypadkowo odkryte pod-
czas wymiany rury wodociągowej.

Od sierpeckiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy 
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AK przyjęliśmy także mundury, dokumentację, zabytkowe ma-
szyny do pisania oraz kilka innych rzeczy.

Tradycyjnie apelujemy o udostępnianie Pracowni wszelkiego 
rodzaju materiałów, które spoczywają w domowych zbiorach – 
po wykonaniu kopii zwracamy oryginalne materiały, a jeśli Dar-
czyńca wyrazi taką ochotę, może otrzymać skany na płycie DVD.

Oczywiście, jeśli ktokolwiek pragnąłby do zasobu Pracowni 
przekazywać współczesne fotografie dokumentujące wydarze-
nia bądź wygląd miasta, także takowe bardzo chętnie przyjmuje-
my. Tym bardziej, że przy wykonywaniu mnogiej dokumentacji 
fotograficznej może się zdarzyć, iż coś z wydarzeń bieżących 
nam „umknie”. W chwili obecnej wspiera nas kilku fotogra-
fów, z których wymienić można Jacka Karwowskiego, Piotra 
Maklakiewicza, Przemysława Burzyńskiego, Katarzynę Po-
pko-Rzemieniewską oraz Krzysztofa Falkiewicza.Oczywiście 
dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały bądź udostęp-
niły nam wszelkiego rodzaju materiały oraz wspierają nas na 
bieżąco.

Spotkania
Rzecz jasna gromadzenie i opracowywanie materiałów nie 

są jedynymi zadaniami Pracowni. Równie ważną misją, jaką re-
alizuje nasza placówka, jest upowszechnianie wiedzy o dziejach 
Sierpca i ziemi sierpeckiej. Jedną z form realizacji tegoż są spo-
tkania, głównie z młodzieżą szkolną, podczas których w formie 
multimedialnej prezentacji przybliżamy bogatą historię regionu 
oraz przedstawiamy wybrane elementy z zasobu. 

W listopadzie odbyło się kilka spotkań, zarówno w szkołach, 
jak i w pomieszczeniach Pracowni – choć te drugie zwykle są 
w niedużym gronie, ze względu na ograniczenia lokalowe.

6 listopada w Zespole Szkół Nr 1 dwie godziny trwała prelek-
cja dla uczniów klasy I LOP. Było to już nasze czwarte spotkanie 
w ramach cyklu „W każdym miejscu jest zaklęta historia”, przy-
gotowane przez panie z biblioteki szkolnej, Annę Krymkę, Edytę 
Lemanowicz i Edytę Chrapkowską. Również dwie godziny trwa-
ło spotkanie z uczniami klas pierwszych w Zespole Szkół Zawo-
dowych Nr 2 w dniu 14 listopada. Tym razem tematem spotkania 
była ogólna historia lokalna oraz jej dokumentowanie. 

Ponadto 8 listopada w pomieszczeniach Pracowni odbyło się 
krótkie spotkanie z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2. 
Ze względu na brak typowego pomieszczenia przeznaczonego na 
spotkania czy pracownię naukową, ściśnięci uczestnicy spotka-
nia zajęli zarówno miejsca przy stole, jak i na podłodze. 

W dniu 13 listopada, na zaproszenie pani Zofii Froncek, 
koordynatora akcji „Tydzień Przedsiębiorczości” w Liceum 
Ogólnokształcącym, dyrektor Pracowni wziął udział w spo-
tkaniu z uczniami. Tematyką było omówienie jak realizować 
swoją pasję i zainteresowania w życiu zawodowym oraz ogól-
ne przybliżenie specyfiki pracy (w ramach tych spotkań za-
proszeni byli ponadto: Piotr Kaczorowski z firmy Rustikal, 
Paweł Chmielewski z firmy Diamo’r, Jolanta Węglarz z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej).

Bardzo specyficznym rodzajem prelekcji historycznych były 
spotkania z młodzieżą szkolną, która odwiedzała wystawę „Au-
schwitz-Birkenau w 3D”, zorganizowaną przez Centrum Kul-
tury i Sztuki. Na prośbę dyrektora CKiSz, Pani Ewy Wysockiej 
oraz Pani Bożeny Ilskiej, podczas wernisażu 15 października kil-
ka słów o genezie obozów koncentracyjnych oraz samym KL 
Auschwitz-Birkenau powiedział dyrektor Pracowni, zaś przez 
okres dwóch tygodni 16–31 października niżej podpisany oraz 
Michał Weber wprowadzali kolejne grupy młodzieży w tematy-
kę obozów koncentracyjnych i zagłady, zaś po obejrzeniu przez 
zwiedzających przejmujących trójwymiarowych fotografii, roz-
wijaliśmy zagadnienia, związane z wystawą. Dojmująca cisza 
podczas prowadzonych prelekcji, a także dziesiątki pytań po ich 
zakończeniu dobitnie pokazały, że taka forma spotkań zdecydo-
wanie odpowiadała uczestniczącym w nich uczniom (wystawę 
odwiedziło ponad tysiąc osób). Obecnie planujemy już kolejne 
wspólne przedsięwzięcia z Centrum Kultury i Sztuki.

Tomasz Krukowski
Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

www.pracownia.sierpc.pl t.krukowski@pracownia.sierpc.pl

Pracownia doKumentacji dziejÓw miasta sierPc

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
W dniu 12 września 2012 roku, w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbyło się kolejne po-
siedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem Zespołu In-
terdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów i specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
a. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
b. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym prze-

mocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku;

c. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemo-
cą w rodzinie;

d. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moż-
liwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

e. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 

w rodzinie.
Zespół na swoim drugim spotkaniu omówił sposób realizacji 

procedury „Niebieskiej Karty” a także powołał ze swego grona 
grupę roboczą. Celem takiej grupy jest rozwiązywanie proble-
mów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w in-
dywidualnych przypadkach (opracowanie i realizacja planu 
pomocy, monitorowanie sytuacji rodzin, dokumentowanie dzia-
łań podejmowanych wobec rodzin). Zespół przeprowadził tak-
że rozmowy z wezwanymi na posiedzenie sprawcami przemocy 
w rodzinie. Podczas obrad członkowie Zespołu dyskutowali rów-
nież nad projektem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie na lata 2012–2017. Zatwierdzony przez Zespół 
projekt zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w celu przyję-
cia w drodze uchwały.

Alina Olszewska
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i oberków, tańce lubelskie, kaszubskie, łowickie, pogórzań-
skie, Beskidu Żywieckiego. Jury w składzie: Jadwiga Kurant, 
Marek Czarnowski, Ryszard Lewandowski po obejrzeniu 14. 
prezentacji przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii dziecięcych zespołów folklorystycznych po-
niżej 14 lat przyznano:

III miejsce – Ludowemu Zespołowi Artystycznemu 
„Kasztelanka” z CKiSz za suitę Kaszuby.

W kategorii Folklorystycznych Zespołów Pieśni i Tańca, 
powyżej 14. lat 

II miejsce Ludowemu Zespołowi Artystycznemu „Kasz-
telanka” z CKiSz za suitę Górali Żywieckich.

• IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z waka-
cji” Klub Kultury „Zastów” w Warszawie – 28.10.2012r. Na 
konkurs wpłynęło ok.3300 prac plastycznych – wyróżnienie 
otrzymała Julia Dudzińska z CKiSz.

• VI Regionalny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej w Mławie – 19.11.2012r. – II miejsce dla trio wokalnego 
„POEMA” z CKiSz

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ W GALERII 
IM. STEFANA TAMOWSKIEGO 

W CENTRUM KULTURY I SZTUKI 
W SIERPCU

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 
ZESPOŁÓW Z CKiSZ

• III Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych podczas VII 
Jesiennego Jarmarku „Od Pola do stołu”w Płońsku – 30 wrze-
śnia 2012 – III miejsce dla młodszej grupy Ludowego Zespo-
łu Artystycznego „Kasztelanka”.

• II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych 
– Włocławek.

20 października 2012r. we Włocławskim Centrum Kul-
tury odbył się II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklory-
stycznych pn. „O kujawski wianek”. Zespoły z całej Polski 
prezentowały się w dwóch kategoriach: dziecięcych zespo-
łów folklorystycznych poniżej 14. roku życia oraz zespołów 
pieśni i tańca powyżej 14. lat. 

W części konkursowej, o kujawski wianek walczyły zespo-
ły z Lublina, Torunia, Sierpca, Błonia k. Warszawy, Boczków 
k. Łowicza, Nakła, Radziejowa Kujawskiego, Osięcin, Brze-
ścia Kujawskiego oraz Włocławka. Jury oceniało dobór reper-
tuaru i jego zgodność z regionem, autentyczność regionalną 
stroju, opracowanie muzyczne, skład instrumentalny kapel, 
technikę wykonywanych tańców, autentyczność gwarową, 
naturalność zachowań na scenie oraz ogólny wyraz artystycz-
ny. Podziwiać można było oprócz rodzimych kujawiaków 

PłońsK 30.09.2012 r. lza KasztelanKa

Śmiało można powiedzieć, iż każda wystawa w naszej Gale-
rii jest dużym artystycznym wydarzeniem. Jest również spotka-
niem z ciekawymi ludźmi, twórcami uznanymi w świecie sztuki 
i tymi, którzy przygodę z nią, dopiero zaczynają.

Przez ponad trzydzieści lat prezentujemy malarstwo, rzeźbę, 
fotografię, tkaninę artystyczną, rysunek, ceramikę, batik. 

Od chwili otwarcia nowego Centrum, a tym samym nowej 
Galerii Sztuki, zaprezentowaliśmy cztery wystawy. O tej inau-
gurującej uroczyste otwarcie placówki w kwietniu br. pisaliśmy 
w poprzednim numerze Naszego Sierpca. 

15 czerwca miał miejsce wernisaż malarstwa Andrzeja Wo-
łejko. Artysty, którego śmiało można nazwać obywatelem świata. 

Obecnie mieszka w Bieżuniu, gdzie kupił dom i przeprowadził 
się z Warszawy. Często jednak wyjeżdża do Francji, Włoch, 
Szwajcarii, aby malować piękno tamtejszych pejzaży. Fascynu-
je go przyroda, architektura, ale przede wszystkim ludzie, któ-
rych spotyka podczas swoich artystycznych podróży. W naszej 
Galerii pokazał jedynie portrety. Twarze ludzi ciekawych, na-
znaczonych przez życie i upływający czas, często również przez 
cierpienie. Zapewne dlatego portrety Andrzeja Wołejko są tak 
piękne w swojej brzydocie, intrygujące, niesamowite.

Następna wystawa to pokłosie XIX Ogólnopolskiego Pleneru 
Plastycznego Sierpc 2012, który zawsze jest niepowtarzalną oka-
zją do utrwalenia na płótnie dnia dzisiejszego i historii naszego 
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miasta. Powstały piękne obrazy sierpeckich uliczek, kościołów, 
malowniczych zakątków skansenu i okolic miasta. Gościliśmy 
artystów z całej Polski, Ukrainy i tradycyjnie naszych miejsco-
wych twórców. Poplenerowe prace pokazaliśmy również w Lip-
nie i Mławie.

Październik to miesiąc, w którym zaprezentowaliśmy w Ga-
lerii fotografie niezwykłe. Unikatową na skalę światową wy-
stawę, która jest trójwymiarowym zapisem obecnego wyglądu 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Z myślą o oso-
bach, które nie mogą tam pojechać, powstały fotografie wykona-
ne w technice trójwymiarowej, pozwalającej pokazać przestrzeń 
na płaskiej powierzchni zdjęcia. Niestandardowa technika, jaką 
wykonane są fotografie, potęguje dodatkowo odbiór przekazu 
poprzez iluzję przestrzeni. 

Oglądanie wystawy zostało poprzedzone lekcją historii na te-
mat obozu. Lekcje dla uczniów sierpeckich i okolicznych szkół 
prowadzili historycy Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta 
Sierpc, dyrektor Tomasz Krukowski i Michał Weber. Współpra-
ca z Pracownią pozytywnie wpłynęła na wzbogacenie tej inte-
resującej oferty kulturalnej. Łącznie wystawę obejrzało ponad 
tysiąc osób.

Zupełnie odmienną propozycją jest wystawa malarstwa i ce-
ramiki Justyny Skowyrskiej-Górskiej absolwentki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. O artystach zajmujących się ce-
ramiką można powiedzieć, iż są podobni do średniowiecznych 
alchemików. Otoczeni w pracowni dziwnymi naczyniami, nie-
zwykłymi narzędziami i tajemniczymi proszkami wiecznie po-
szukują swojej „złotej formuły”. I to właśnie w ceramice jest 
najpiękniejsze. Wieczne poszukiwanie własnej, złotej formuły. 
Prace artystki można oglądać w naszej Galerii do końca grudnia.

Natomiast w foyer prezentujemy rysunki Klary Stolp z Gru-
dziądza, którą inspirują ciekawe miejsca, wydarzenia, ludzie, 
sytuacje. Artystka interesująco opowiadała o swojej miłości do 
sztuki, pasji rysowania, pracy edukacyjnej. W Grudziądzu pro-
wadzi Plastyczną Pracownię Autorską. Zilustrowała wiele tomi-
ków poezji, a swoje rysunki i prace malarskie prezentowała na 
wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w całej Polsce.

Następny rok w na-
szej Galerii Sztu-
ki zapowiada się 
równie interesująco. 
Już w styczniu zoba-
czymy malarstwo Mi-
chała Bajsarowicza 
z Gorzowa Wielkopol-
skiego. Artysta w swo-
jej twórczości zajmuje 
się głównie aktem, któ-
ry traktuje jako motyw 
i pretekst w poszukiwa-
niach. Dlatego postać 
jest tu swoistym szki-
cem, szybkim zapisem 
artystycznej idei.

„Prawdziwa sztu-
ka to taka, która po-
wstaje dzięki potrzebie 
tworzenia” mawiał Al-
bert Einstein. Oglą-
dając prace różnych 
artystów, uprawiają-
cych bardzo odmien-
ne techniki plastyczne 

wystawa ceramiKi – fot. Pracownia  
doKumentacji dziejÓw miasta sierPc

wystawa PoPlenerowa

i niezwykle interesująco posługujących się owymi technikami, 
można stwierdzić jak owa potrzeba tworzenia jest wielka. Wiel-
ka poprzez piękno, które nas zachwyca i nieustannie zmusza do 
refleksji dostarczając estetycznych wzruszeń.

Bożena Ilska
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Konkurs Plastyczny „BARWY JESIENI” organizowany od 
pięciu lat przez Centrum Kultury i Sztuki jest skierowany do 
dzieci przedszkolnych tj. grup wiekowych 3–4 latki oraz 5–6 
latki. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczają-
cego nas świata, czyli przyrody, a przede wszystkim urokliwej 
pory roku, jaką jest jesień. Konkurs pozwala także na poznanie 
przez dzieci nowych technik plastycznych, doskonalenie warsz-
tatu oraz prezentację możliwości twórczych dziecka.

Na tegoroczną piątą edycję konkursu napłynęło łącznie 211 
prac plastycznych z powiatu sierpeckiego oraz ościennych. Jury 
obejrzało wszystkie prace, podkreślając wysoki poziom wyko-
nania jak również ogromną wyobraźnię, wrażliwość plastyczną 
dzieci i zaangażowanie pedagogów.

W myśl zasad regulaminu i z podziałem na kategorie wieko-
we, jury przyznało nagrody i wyróżnienia. W skład jury weszli:
• Maria Weber – Plastyk (Przewodnicząca Jury)
• Bożena Ilska – Kierownik Artystyczny Ckisz w Sierpcu
• Wioletta Bogucka – Instruktor Ds. Plastyki Ckisz w Sierpcu
• Klaudiusz Kotarski – Plastyk, Pedagog

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH W KONKURSIE

W kategorii 3–4 latki
I miejsce – Julia Latos z Bożewa
II miejsce – Aleksandra Sugiera ze Szczutowa
III miejsce – Natalia Radomska z Bożewa

Wyróżnienia
1. Julia Iller ze Szczutowa
2. Zuzia Kaminska z Bieżunia
3. Amelia Kruszyńska z Bożewa
4. Lena Węglarek z Sierpca (Przedszkole Nr 3)
5. Alicja Wiśniewska z Sierpca (Przedszkole Nr 3)
6. Maja Krajewska z Mochowa
7. Daria Dymek z Bieżunia
8. Julia Filipska z Bieżunia

BARWY JESIENI W PRACACH 
KONKURSOWYCH 

NAJMŁODSZYCH ARTYSTÓW

XVII JESIENNE SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ ROCKOWĄ – 17.11.2012

W kategorii 5–6 latki
I miejsce – Bartosz Ostrowski ze Sudrag
II miejsce – Julia Skierska z Bożewa
II miejsce – Ewa Sikorska z Bożewa
III miejsce – Emilia Tomaszewska z Bożewa
III miejsce – Julia Słupińska z Bożewa

Wyróżnienia
1. Julia Opolska z Sierpca (Przedszkole Nr 2)
2. Wiktoria Trawińska z Sierpca (Przedszkole Nr 2)
3. Kinga Mierzejewska z Sierpca (Przedszkole Nr 3)
4. Wiktor Sobieraj z Rościszewa
5. Igor Kędzierski z Borkowa Kościelnego
6. Agnieszka Felczak z Mochowa 
7. Agata Chojnacka z Sierpca (Szkoła Podstawowa Nr 3)
8. Zuzanna Mielczarek z Sierpca (Grupa Plastyczna „Klek-

sik” z CkiSz)
9. Julia Talarowska z Bieżunia 
10. Mateusz Piórkowski z Bieżunia 
11. Malwina Ręplewicz z Bledzewa 

Wioletta Bogucka – instruktor ds. plastyki CKiSz 

Dnia 17.11.2012r, po trzyletniej przerwie odbyła się XVII 
edycja Jesiennych Spotkań z Muzyką Rockową. Centrum Kul-
tury i Sztuki w Sierpcu na cały dzień zmieniło się w swoistą 
świątynię rocka. Przesłuchania objęły 8 formacji muzycznych:

• D.D. Truck – Gąbin
• Alternative – Sierpc
• Rosepores – Warszawa
• Cisi Mnisi – Dąbrówki
• Wave Fall – Płońsk
• Screen After – Żuromin

• The Presya – Sierpc
• Defloorators – Świdnica.

Zmagania konkursowe oceniło Jury w składzie: Grzegorz 
Kupczyk (CETI), Ryszard Sygitowicz (Perfekt), Marek Piekar-
czyk (TSA), Maciej Pietryk (Yamaha) oraz Monika Gąsiorek 
(Agencja Artystyczna M-art.)

Impreza była znakomitą okazją do wymiany poglądów mu-
zycznych, poznania nowych możliwości muzyczno-wokal-
nych itp. Każdy z zespołów prezentował inny styl, od lekko 
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hardrockowego po najcięższe odmiany heavymetalu. Jury wy-
soko oceniło umiejętności wokalne Magdaleny Gapińskiej z Al-
ternative oraz grę perkusisty Michała Borowskiego z zespołu 
Rosepores. Główną nagrodę w wysokości 1000zł otrzymał ze-
spół Defloorators ze Świdnicy, który wykonał materiał z lekko-
ścią i w bardzo amerykańskim stylu. Formacja ta łączy różne 
brzmienia rockowe, nawet z elementami trushmetal i contryrock. 
Wielowątkowość aranżacyjna i postawa sceniczna przekonała 
komisję i została owacyjnie przyjęta przez widownię.

Imprezę zakończył koncert CETI z nieodłącznym, „raso-
wym” wokalistą Grzegorzem Kupczykiem. Występ, jak przystało 
na zawodowców, był pełen dobrego brzmienia i profesjonal-
nych wykonań instrumentalno-wokalnych. Publiczność żywo 
reagowała na wirtuozerskie sola gitar, świetny śpiew i prawie 
akrobatyczne popisy perkusisty. Występ CETI był wzorcem dla 

młodych muzyków, biorących udział w konkursie i profesjonal-
nym zwieńczeniem „ Jesiennych Spotkań”.

Wielkie podziękowania należy złożyć sponsorom: Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, Piotrowi Kacperowskiemu, 
Mirosławowi Nadratowskiemu, Mariuszowi Zimnawoda, Wal-
demarowi Lewandowskiemu, Pawłowi Żmijewskiemu, a także 
akustykom i pracownikom CKiSz, dzięki którym impreza prze-
biegła sprawnie i zgodnie z planem.

Konkurs ten, kolejny raz pokazał, że dla młodych muzyków 
bardzo ważne są konfrontacje z profesjonalistami. Dają one moż-
liwość skorygowania błędów, oceny własnych dokonań jak i mi-
łego spędzenia czasu w klimacie swojego hobby.

Zapraszamy za rok!
Artur Tyndorf

Kino JUTRZENKA mieści się obecnie w sali widowisko-
wo-kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Duża, prze-
stronna i estetyczna sala, wygodne fotele, klimatyzacja, to 
wszystko sprawia, że „Jutrzenka” jest nowoczesnym kinem na 
miarę XXI wieku. Polecamy aktualny repertuar, przedpołudnio-
we seanse dla szkół i przedszkoli oraz seanse wieczorne. Gramy 
filmy o bardzo ciekawej tematyce, proponując także różne gatun-
ki filmowe począwszy od animacji poprzez komedie, dramaty, 
sensacje, horrory, oraz science fiction i filmy przygodowe. Wy-
emitowane zostały takie przeboje kasowe jak „Epoka Lodowco-
wa 4”, „Madagaskar”, „Nad Życie”, „Jesteś Bogiem”, które także 
w naszym kinie biły rekordy oglądalności.

Cały czas staramy się uatrakcyjniać propozycje, dlatego or-
ganizujemy różnego rodzaju promocje cenowe.

W czerwcu zaproponowaliśmy mieszkańcom Sierpca „Fil-
mowy Dzień Dziecka” (w promocyjnej cenie biletu 5 zł), który 
cieszył się dużym zainteresowaniem szkół i przedszkoli. Tak-
że na seans popołudniowy tego dnia miłośnicy filmu przybyli 
tłumnie.

Od kilku miesięcy funkcjonują także „PRZYJACIELSKIE 
CZWARTKI”, w które pięć lub więcej zaprzyjaźnionych osób 
może wejść na seans w cenie biletu grupowego. Cieszą się one 

ogromnym powodzeniem, szczególnie wśród młodych widzów.
W tym roku, po raz pierwszy, JUTRZENKA proponuje Fil-

mową Noc Sylwestrową. W oczekiwaniu na powitanie Nowe-
go Roku będzie można obejrzeć dwa filmy, w przerwie których 
szampanem powitamy 2013 rok. Będzie również pokaz sztucz-
nych ogni, kawa, herbata, ciastka. Szampańską noc filmową za-
czynamy o godzinie 22:00. Karnet w cenie 40 zł można nabyć 
w sekretariacie CKiSz. Tytuły filmów grane podczas nocy sylwe-
strowej dostępne będą na stronie www.ckisz.sierpc.pl 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy rów-
nież w roku przyszłym, mając nadzieję, iż każdy odbiorca 
znajdzie w naszym repertuarze coś interesującego dla siebie. Je-
steśmy otwarci na różne propozycje i sugestie od naszych wi-
dzów, którzy chętnie i często korzystają z naszej filmowej oferty. 
Od maja odwiedziło nas ponad 10 tys. osób. Cieszymy się, gdyż 
nieustannie przybywa miłośników kina „Jutrzenka”, także z poza 
naszego miasta, zaś najmilszym podziękowaniem za pracę, są 
ciepłe słowa dotyczące repertuaru i świetnych warunków w ja-
kich można oglądać filmy. 

Organizatorzy – CKiSz w Sierpcu

ZAPROSZENIE DO KINA 
„JUTRZENKA”
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KULTURALNY  
KALEJDOSKOP CKiSz

W tym roku pożegnaliśmy wakacje muzycznie. 
19 sierpnia na Stadionie Miejskim odbył się koncert 
zorganizowany przez Burmistrza Miasta Sierpca oraz 
przez CKiSz. Na początek wystąpił warszawski ze-
spół Guilty, a potem pojawiła się gwiazda wieczoru 
– Enej. Bracia Sołoduchowie z zespołem grają roc-
ka inspirowanego ukraińskim folkiem z elementami 
reggae i jazzu. Usłyszeliśmy największe przeboje, jak 
„Radio Hello”, „Skrzydlate Ręce”, ale nie brakowa-
ło również mniej znanych utworów z pierwszej pły-
ty zespołu.

Ostatnią atrakcją koncertu była „Noc DJ-ów”, 
w czasie której zaprezentowali swoje umiejętności: 
DJ Jaśko Muzykant, DJ Miqrobrothers, DJ Koti i DJ 
Peszyn.

Jesień przyniosła kolejne ważne wydarzenia kultu-
ralne w CKiSz. Sobotni wieczór 29 września mogli-
śmy spędzić w towarzystwie wybitnego aktora Jana 
Nowickiego, który odwiedził Sierpc, by opowiedzieć 
o swojej najnowszej książce „Mężczyzna i one”. Ar-
tysta w swoim charakterystycznym, niepowtarzalnym 
stylu, szczerze i niezwykle dowcipnie, opowiadał 
o przemijaniu, o literaturze, o swoich słabościach, ale 
i o miłości do Krakowa, gdzie przez wiele lat miesz-
kał. Jednak głównym tematem spotkania i promowa-
nej książki były kobiety, których Jan Nowicki jest 
wytrawnym znawcą. Aktor mówił o tajemnicy, którą 
kryje w sobie płeć piękna, o skomplikowanej i nie do 
końca przeniknionej materii związków damsko-mę-
skich. Na zakończenie spotkania Jan Nowicki podpi-
sywał swoją książkę. 

Tydzień później, w sobotę 6 października, mogli-
śmy oglądać na scenie CKiSz przedstawienie „An-
dropauza 2” Jana Jakuba Należytego w gwiazdorskiej 
obsadzie: Maciej Damięcki ( także jako reżyser), 
Marek Siudym, Jacek Kawalec, Paweł Królikowski 
i Agata Załęcka. Ci wspaniali aktorzy zafundowali 
nam wieczór pełen śmiechu i rozrywki. Widać było, 
że sami również dobrze się bawią. Śpiewali i tańczy-
li z niezwykłą lekkością, grali z najwyższym kunsz-
tem aktorskim. 

W dniach 13–14 października w Centrum Kultury 
i Sztuki odbyły się warsztaty taneczne z Brianem Po-
niatowskim – zwycięzcą VII edycji programu „You 
Can Dance”. Warsztaty te skierowane były do dzieci 
w wieku szkolnym, do młodzieży i do osób dorosłych 
pragnących poznać magię tańca. Zajęcia odbywały się 
w 3 grupach wiekowych. Dzieci poznawały taniec no-
woczesny. Uśmiech nie znikał z ich twarzy nawet po 
wyczerpującej rozgrzewce.

Grupa młodzieżowa zgłębiała tajniki tańca współ-
czesnego. Spokojny jazz liryczny pozwolił wczuć 
się w charakter tańca. Nie zabrakło również oferty 
dla dorosłych. Brian Poniatowski poprowadził zaję-
cia taneczne dla kobiet z elementami burleski. Była 
to typowa, kusząca mieszanka tradycyjnych pełnych 
„glamour” kroków, ze szczyptą sztuki uwodzenia. 

Program warsztatów obejmował 120 min. inten-
sywnego treningu dla każdej grupy. Po zajęciach nie 
mogło zabraknąć również wspólnych zdjęć z zapro-
szonym gościem, a także długiej kolejki po autografy. 
Dzięki przyjaznej atmosferze na zajęciach, uczestni-
cy mogli zostawić na chwilę codzienność i odkryć 
piękno poznanych ruchów, a także przeżyć niezwy-
kłą przygodę z tańcem i odbyć podróż w głąb siebie.

20 października, w Sali widowiskowo-Kinowej 
CKiSz odbył się charytatywny koncert Hip-Hopu. 
Pod hasłem „Ile masz, tyle dasz” zbierano pieniądze 
na rehabilitację Piotra Dylewskiego, który po trzech 
miesiącach wybudził się ze śpiączki. Gwiazdą wie-
czoru był warszawski raper B.R.O, oprócz niego 
wystąpili m.in. Radosław „Kumos” Kumosiński i An-
gelika „Biga-A” Maciejewska z Ostatnią Dynastią. 
Publiczność dopisała frekwencyjnie i była naprawdę 
hojna. Zebrano 2300 zł. Zbiórka była kontynuowa-
na podczas Muzycznego Halloween Party zorgani-
zowanego w hallu CKiSz 31 października. Wystąpił 
znany z „Nocy DJ-ów” DJ Jaśko Muzykant oraz DJ 
Seed, DJ Liquid z kolegami. Nie zabrakło fantazyj-
nych, mrocznych przebrań, ale przede wszystkim była 
dobra muzyka przy której bawił się tłum młodzieży. 
Rozstrzygnięto również konkurs na najlepsze prze-
branie Halloweenowe.

Jeden z aktorów „Andropauzy 2” wrócił do Sierp-
ca z monodramem, którego autorem jest również Jan 
Jakub Należyty. Jacek Kawalec, bo o nim tu mowa, 
wystąpił na scenie CKiSz 10 listopada w przedstawie-
niu „Ta cisza to ja”. Niezwykły to monodram, który 
jednocześnie bawi, uczy i zmusza do głębokiej reflek-
sji. Kawalec grał aktora-alkoholika, który upodlony, 
chwiejący się nie traci jednak poczucia własnej warto-
ści. Z dumą krzyczy: „Jestem aktorem!”, by zaraz po-
tem dodać: „Ja chcę wiecznie być pijany!” Jeśli ktoś 
dotąd znał Kawalca jedynie z telewizyjnej „Randki 
w ciemno” albo i nawet z „Andropauzy”, w mono-
dramie „Ta cisza to ja” odkrył aktora wybitnego, któ-
ry mistrzowsko przechodzi z jednej skrajnej emocji 
w drugą, który nerwowymi ruchami, gestami tworzy 
skomplikowaną partyturę sceniczną.

„W teatrze trzeba grać prawdę!” – powiada boha-
ter monodramu i Kawalec właśnie prawdę gra. Na-
wet przez chwilę nie wyczuwaliśmy żadnego fałszu 
na scenie. Przedstawienie wywoływało śmiech, ale 
wywoływało też złość i współczucie dla bohatera. 
Trudno zapomnieć chwile, w których cisza była krzy-
kiem rozpaczy, a krzyk stawał się ciszą, bezradną, 
nieprzeniknioną. 

Olga Modrzejewska – instruktor ds. tańca CKiSz
Jarosław Miszewski – instruktor ds. muzyki CKiSz

Piotr Strugała – instruktor ds. teatru CKiSz
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AKADEMIA REPORTAŻU

DYREKTOR BIBLIOTEKI MARIA 
WIŚNIEWSKA NAGRODZONA 

MEDALEM ZASŁUŻONY  
DLA MIASTA SIERPCA 

Poszukiwanie tematu, obsługa mikrofonu, montowanie dźwię-
ku, a przede wszystkim wysłuchanie audycji radiowych w sali 
widowiskowej – to wszystko przygotowali dla sierpczan Radio 
dla Ciebie i Centrum Kultury i Sztuki. Młodzież i dorośli mają 
okazję spróbować swoich możliwości, biorąc udział w Akademii 
Reportażu.

Akademia Reportażu to projekt Radia dla Ciebie, który zo-
stał skierowany do młodzieży i osób zainteresowanych radiem. 
Warsztaty ruszyły w grudniu ubiegłego roku w kilku miastach na 
Mazowszu – Warszawie, Ciechanowie, Żyrardowie, Siedlcach, 
Radomiu i Mławie. Efektem prac uczestników były profesjonal-
nie przygotowane audycje radiowe, które emitowano na ante-
nie. Tematy, z jakimi do tej pory się zmierzono, to „Mazowiecka 
wigilia”, „Moje Miejsce na ziemi” oraz „Zielone Mazowsze”. 

– Pomyślałem sobie, że może Akademia Reportażu jest po 
prostu potrzebna – mówi Janusz Deblessem, dziennikarz RDC. 
– To dla wielu ludzi zabawne, żeby spróbować swoich sił z mi-
krofonem w ręku, niekoniecznie wiążąc z tym jakiekolwiek plany 
zawodowe. Spróbować, jak to jest przez chwilę być dziennika-
rzem, żeby potem inaczej spojrzeć na ludzi wykonujących ten 
zawód. Albo żeby poszerzyć swoje horyzonty. Oprócz tego, że 
można traktować radio i dźwięk poważnie, to przy okazji war-
to się trochę pobawić. Najbardziej lubię takie momenty, kiedy 
z tych nagrań, pieczołowicie uzbieranych, udaje się uzyskać ja-
kiś fajny efekt, który nadbudowuje się nad tym, co zostało po-
wiedziane. Kiedy dzieje się coś pomiędzy dźwiękami, czyli nie 
ma tego fizycznie w nagraniu, a jednocześnie działa na emocje.

Warsztaty z profesjonalistą. Bezcennym doświadczeniem, 
podczas warsztatów, jest spotkanie z dziennikarzem i wielolet-
nim pracownikiem Polskiego Radia – Januszem Deblessemem. 
Obecnie tworzy on cotygodniową audycję „Gitarą i piórem” na 
antenie Radia dla Ciebie. Organizował i współtworzył koncer-
ty piosenki poetyckiej, m.in. „Koncert Najskrytszych Marzeń” 
czy „Kraina Łagodności” na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo-
lu. Teraz Sierpczanie mają niepowtarzalną okazję pobawić się 
dźwiękiem pod okiem Deblessema.

– Czy sierpczanie są zdolni? To się okaże. Trzymam kciuki 
– opowiada dziennikarz. – Wydaje mi się, że osoby, które przy-
chodzą na pierwsze spotkanie nie do końca wiedzą po co i na co 
przychodzą. Robią to z ciekawości. Nie wiedzą, co się wydarzy 
za chwile. Zależy mi na tym, żeby nasze spotkania odbywały się 

w sali widowiskowej z dobrą akustyką, z dobrym nagłośnieniem. 
To daje szanse posłuchania audycji radiowych w taki sposób, 
w jaki zwykle tego nie robimy. Daje to często efekt piorunujący. 
W sytuacji, kiedy słuchamy dobrze nagranych dźwięków, które 
przemawiają do nas swoją zawartością, przestrzenią, brzmieniem 
i dynamiką – to po prostu robi wrażenie. I na tym mi zależy, żeby 
to wrażenie zrobić. Bo osoby, które przyszły na pierwsze spotka-
nie i posłuchają tego raz w ten sposób to być może w przyszło-
ści będą miały ochotę to powtórzyć. Czyli w pierwszym etapie 
przyczyniamy się do wzrostu kultury akustycznej. Pokazujemy, 
co i jak można zrobić i jak można słuchać.

Sierpeckie „Naj”
– Do wzięcia udziału w Akademii Reportażu namówiła mnie 

koleżanka – mówi Kinga Domżalska. – Zgodziłam się, bo chcia-
łam spróbować czegoś nowego, a poza tym są wakacje, a ja ni-
gdzie nie wyjeżdżam. Teraz, zamiast siedzieć w domu przed 
komputerem, chodzę po mieście z telefonem i nagrywam, szu-
kając wszystkiego, co jest „naj”.

Po spotkaniu, w którym uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
profesjonalnie nagranych audycji, na dalszą część zdecydowała 
się trójka. Dorota Barańska, Kinga Domżalska i Marta Kokosz-
czyńska przy wsparciu Janusza Deblessema spróbują stworzyć 
swoje nagranie. Tematem ich pracy ma być to, co jest w Sierpcu 
„naj”, np. najdłuższa ulica, najstarszy kościół, najlepsze lody itp.

– Pierwsze spotkanie było bardzo inspirujące, ale idąc na nie 
absolutnie nie wiedziałam, co mnie czeka i o czym będzie mowa 
– mówi Dorota Barańska. – Reportaże, które pan Janusz nam za-
prezentował działały na zmysł słuchu i zachęciły mnie do dalsze-
go etapu. Uważam, że zawsze warto skorzystać z czegoś nowego, 
a to moje pierwsze doświadczenie z radiem i dźwiękiem. Mam 
nadzieję, że uda nam się wspólnie nagrać coś interesującego. 

Marta Kokoszczyńska – uczestniczka warsztatów

Zebranie odpowiednich materiałów dźwiękowych, a potem 
montaż to czasochłonny proces, ale jakże interesujący. Prace 
nad stworzeniem audycji do Akademii Reportażu zakończyły się 
sukcesem, powstał znakomity materiał promujący nasze miasto 
pt:„Sierpeckie NAJ”. Reportażu o tym, co jest w Sierpcu „naj” mo-
gliśmy posłuchać w Radiu Dla Ciebie. Zainteresowanych zapra-
szamy na www.ckisz.sierpc.pl, AKADEMIA REPORTAŻU RDC. 

Ewa Wysocka

Dnia 11 listopada podczas obchodów Dnia Niepodległości, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej Maria Wiśniewska, otrzymała naj-
ważniejsze sierpeckie odznaczenie, medal „Zasłużony dla Miasta 
Sierpca”, którym honorowane są osoby szczególnie rozsławia-
jące miasto i wyróżniające się w pracy zawodowej, społecznej 
kulturalnej czy artystycznej. Wyróżnienie, na scenie widowi-
skowo-kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, wręczyli: 

burmistrz Sierpca Marek Kośmider, przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Chrzanowski oraz wiceprzewodniczący Rady Ka-
zimierz Czermiński. Wraz z Marią Wiśniewską nagrodzono 
czwórkę innych sierpczan. Uzasadnienie przyznania medalu 
wraz z osiągnięciami Marii Wiśniewskiej odczytał Przewodni-
czący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski.
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DETEKTYWI NA WAKACJACH, 
CZYLI MAŁE ŚLEDZTWO 

W BIBLIOTECE
Literatura detektywistyczna dla dzieci i młodzieży od lat cie-

szy się niesłabnącą popularnością. Książki Grzegorza Kasdepke 
o detektywie Pozytywce, Martina Widmarka o Biurze Detektywi-
stycznym Lassego i Mai, „Przygody Sherlocka Holmesa” Arthu-
ra Conan Doyle’a czy cykl „Trzej detektywi” Alfreda Hitchcocka 
posłużyły nam jako inspiracja do zorganizowania letnich zabaw 
pod hasłem „Detektywistyczne lato w Bibliotece”.

Zajęcia w Szkole detektywów odbywały się codziennie, 
a liczba uczestników przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Każdego dnia, w ciągu kilkugodzinnych spotkań poznawa-
liśmy różnych literackich detektywów, zarówno tych z książek 
dla młodszych, jak i starszych czytelników.

Rozwijaniu naszych umiejętności tropienia przestępców 
i zbierania dowodów służyły różnorodne gry i zabawy połączo-
ne z rozwiązywaniem zagadek. Poznaliśmy różne szyfry, który-
mi detektywi mogą wymieniać miedzy sobą informacje tak, aby 
nikt nie poznał tajemnicy, jaka się kryje w danej wiadomości. 
Nauczyliśmy się także podstaw techniki kamuflażu. W ramach 
zajęć plastycznych sporządziliśmy nie tylko portrety znanych de-
tektywów, ale także portrety pamięciowe kilku przestępców z li-
teratury dziecięco-młodzieżowej.

Jednak największą popularnością wśród uczestników cieszy-
ła się zabawa w sporządzanie profilu poszukiwanej osoby. Wyko-
rzystywałam w niej znaleziony w miejscu przestępstwa dowód 
rzeczowy nr 1, czyli… torbę. W środku mali detektywi znajdo-
wali za każdym razem inne rzeczy. Przypadkowość przedmio-
tów (młotek, krem do 
rąk i gryzak dla psa albo 
zabawkowy wóz stra-
żacki, pilniczek i notes) 
były podstawą do snu-
cia opowieści o osobie, 
która torbę zgubiła. Wy-
obraźnia podpowiada-
ła niesamowite historie, 
które wiązały się ze zna-
leziskiem i jego zawar-
tością. Czasami były to 
opowieści z dreszczy-
kiem, a czasami nawet 
z wątkami paranormal-
nymi, gdy do akcji wplą-
tywały się wampiry.

Wszyscy wiemy, że 
gdy „nos” zawodzi de-
tektywa, a szkło powięk-
szające nie wystarcza, 
do akcji wkracza detek-
tyw ze specjalistycznym 
sprzętem. Gościem na-
szych wakacyjnych spo-
tkań był nadkomisarz, 
technik kryminalisty-
ki Sławomir Ronowicz 
z Centrum Szkolenia 

Policji w Legionowie. Dzięki niemu mogliśmy bezpośrednio 
zapoznać się z metodami pracy policyjnych detektywów. Pan 
nadkomisarz opowiedział uczestnikom o liniach papilarnych 
indywidualnych dla każdego człowieka, zaprezentował jak się 
„zdejmuje” odciski palców i pozwolił każdemu z nas zrobić od-
cisk swojej dłoni, a także pokazał działanie kilku substancji po-
zwalających odkryć to, co niewidoczne dla oka. Gość wykazał 
się również dużą cierpliwością, odpowiadając na pytania małych 
detektywów. 

Spotkanie z Sławomirem Ronowiczem natchnęło dzieci do 
wystawienia przedstawienia kukiełkowego – oczywiście o tema-
tyce kryminalnej, na podstawie samodzielnie napisanego scena-
riusza. Była to dla nich zarówno zabawa, jak i szkoła tworzenia 
literackich wątków kryminalnych. Dzieci wykorzystywały wie-
dzę zdobytą podczas detektywistycznych zabaw.

Przez cały okres wakacyjnych zajęć wspólnie z uczestnika-
mi, starałam się, aby upływały one w pełnym tajemnic i zagadek 
kryminalnych klimacie. Mimo iż wakacyjne spotkania dobiegły 
już końca, uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że zabawa była 
„super”, a zdobyte w trakcie zajęć doświadczenia na pewno im 
się przydadzą, choćby w przypadku, gdy w czasie roku szkolne-
go zaginie im drugie śniadanie, albo w tajemniczy sposób znik-
nie z zeszytu praca domowa.

Ewa Tabisz 
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W 2012 roku minęło 19 lat od ogłoszenia przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną pierwszego w historii miasta Sierpca konkursu 
literackiego dla dzieci i młodzieży. IX edycja literackich zmagań 
ogłoszona została w grudniu 2011 roku. Konkurs realizowany był 
w roku 2012, gdy nasze miasto obchodziło 690. rocznicę loka-
cji. Biblioteka ten ważny dla miasta Jubileusz postanowiła uczcić 
literacko, stąd preferowana tematyka prac konkursu dotyczyła 
właśnie Sierpca. Od momentu ogłoszenia kolejnej edycji zma-
gań młodych twórców do Biblioteki wpłynęło 57 prac poetyckich 
i prozatorskich od 30 twórców. Wśród autorów, obok literackich 
debiutantów, także osoby już znane, które brały udział we wcze-
śniejszych edycjach. Do oceny konkursowych prac powołane zo-
stało jury, w składzie: Piotr Strugała – przewodniczący, instruktor 
do spraw teatru CKiSz, Ewa Jeziórska – polonistka, Magdalena 
Staniszewska – z ramienia Biblioteki, Mariusz Turalski – radny 
i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Powiatu Sierpec-
kiego, społecznik. Jurorzy nie znali nazwisk autorów prac. Aby 
ich ocena była jak najbardziej obiektywna, prace zostały opatrzo-
ne jedynie pseudonimem młodego twórcy.

Finał konkursu, który odbył się w czytelni Biblioteki 
14 czerwca, był dla wielu jego uczestników ogromnym przeży-
ciem. Na twarzach licznie przybyłych młodych twórców i ich 
bliskich malowało się zarówno zaciekawienie, niepewność, jak 
i napięcie. Na rozpoczynających swoją przygodę z pisaniem lu-
dzi czekały bardzo atrakcyjne nagrody: książkowe – ufundowane 

ZNAMY KOLEJNYCH KANDYDATÓW 
NA SIERPECKICH LITERATÓW 

– IX KONKURS LITERACKI 
„MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY 

LITERATURY” ROZSTRZYGNIĘTY 
przez Bibliotekę Miejską a także m.in. sierpeckie pocztów-
ki i pendrive’y ufundowane przez burmistrza Sierpca. Każdy 
z uczestników otrzymał też pamiątkowy dyplom. Najważniej-
szą jednak nagrodą dla młodych twórców był tomik „Tu jest mój 
dom i moje korzenie”, w którym znalazły się nagrodzone i wy-
różnione prace – pierwsze wydawnictwo w dorobku początkują-
cych pisarzy. Tytułem tomiku i jednocześnie mottem konkursu 
stał się fragment wiersza Sylwii Fijałkowskiej „Sierpc”.

Gości finału powitała dyrektor Biblioteki Maria Wiśniew-
ska, która opowiedziała historię konkursu oraz jego ideę. Przed-
stawieni zostali także jurorzy. Gościem specjalnym imprezy był 
inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Marek Zdro-
jewski. W imieniu jurorów, refleksje po lekturze konkursowych 
prac wypowiedział przewodniczący składu Piotr Strugała. Do-
cenił pracę początkujących twórców, ich chęć tworzenia słowa 
pisanego, wyobraźnię. Zaznaczył, że choć część uczestników nie 
została nagrodzona, to w rzeczywistości wszyscy czuć mogą się 
zwycięzcami, bo sztuka i chęć pisania zasługują na wielką apro-
batę. Chęć do uczestnictwa w konkursach literackich docenił też 
Marek Zdrojewski, który podkreślał jak ważne jest pielęgnowa-
nie słowa pisanego i jego tworzenie, zwłaszcza w dobie mody 
na jak najkrótszą formę komunikatów, jaką jest na przykład sms.

Po tych słowach nastąpił kulminacyjny moment konkursu. 
Nazwiska laureatów odczytała dyrektor Maria Wiśniewska, zaś 
Piotr Strugała wraz z Markiem Zdrojewskim wręczali nagrody.

KonKurs literacKi. fot. ewa KarolewsKa
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Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w czterech katego-
riach wiekowych i otrzymali je:

I grupa wiekowa (kl. II–IV)
• Wyróżnienie – Tomasz Gruk, klasa IIb Szkoła Podsta-

wowa nr 2 im. Armii Krajowej – wiersze „Sierpienica” 
i „Moje miasto”

• Wyróżnienie – Olga Nawrocka, kl. IIb Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Armii Krajowej – wiersze „Rzeczka niewiel-
ka” i „Mój Sierpc”

II grupa wiekowa (kl. V–VI)
• Wyróżnienie – Aleksandra Sławińska, kl. VIa Szkoła Pod-

stawowa nr 2 im. Armii Krajowej – proza „Opowieści 
z sierpeckich Jeziórek”

• Wyróżnienie – Daria Cichewicz, kl. Va Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Armii Krajowej – proza „Dzień po dniu 
Rozalii”

• Wyróżnienie – Radosław Mazurowski, kl. Vb Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej – wiersze „Na spa-
cerze”, „Zwierzaki”, „Plotkary”

III grupa wiekowa (gimnazjum)
POEZJA

• I miejsce – Natalia Gurdzińska, kl. IIe Gimnazjum Miej-
skie im. Mikołaja Kopernika – „Bohater życia”

• II miejsce – Adrianna Marciniak, kl. IIe Gimnazjum Miej-
skie im. Mikołaja Kopernika – „Sierpeckie motyle”, „Mój 
Sierpc”

• Wyróżnienie – Sylwia Fijałkowska, kl. IIIh Gimnazjum 
Miejskie im. Mikołaja Kopernika – „Sierpc”

PROZA
• I miejsce – Kamila Pulkowska, kl. IId Gimnazjum Miej-

skie im. Mikołaja Kopernika – „Pamiętnik”
• II miejsce – Małgorzata Mysera, kl. IIf Gimnazjum Miej-

skie im. Mikołaja Kopernika – „Dziewczyna z drużyny”

IV grupa wiekowa (szkoła średnia)
POEZJA

• I miejsce – Aleksandra Penszyńska, kl. IIg Liceum Ogól-
nokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego – „Wyzna-
nia z wyrzutem”

• II miejsce – Karina Ilona Piotrowska, kl. Ie Liceum Ogól-
nokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego –„Upadek”

• III miejsce – Lidia Taborek, kl. III Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Sierpcu – „Taneczny wir”

• Wyróżnienie – Maria Goczkiewicz, kl. IVb Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 w Sierpcu – „Bóg o nas nie zapomniał” 
– nagroda specjalna przyznana przez Mariusza Turalskie-
go, którego w utworze urzekł lokalny patriotyzm, głęboka 
wiara i znajomość sierpeckiej historii

PROZA
• I miejsce – Marcin Buczyński, kl. IIc Liceum Ogólno-

kształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego – „Ja i Ja, czyli 
panowie Peranocke”

• II miejsce – Justyna Lisicka, kl. IIf Liceum Ogólnokształ-
cące im. mjr. Henryka Sucharskiego – „Ciche tykanie”

• III miejsce – Paulina Okraszewska, kl. Ie Liceum Ogólno-
kształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego – „Ucieczka”

Warto zauważyć, że zwycięzca w kategorii szkoły średnie, 
Marcin Buczyński, już po raz drugi został laureatem konkursu. 
Dwa lata temu był autorem zwycięskiego opowiadania „Historia 
Artefaktów”. Potwierdził tym samym swoje umiejętności pisar-
skie. O zdolnościach Marcina wypowiedziała się jedna z jurorek, 
Ewa Jeziórska, która pochwaliła walory literackie opowiadania 
młodego autora. Zwróciła uwagę na bogate słownictwo, wciąga-
jącą fabułę oraz podjęty temat, dotyczący spraw eksperymentów 
naukowych i etyki. Podziękowania wraz z upominkiem z rąk dy-
rektor Biblioteki otrzymali także pozostali uczestnicy literackich 
zmagań oraz jurorzy. Imprezę finałową zakończyło wykonanie 
pamiątkowej, wspólnej fotografii wszystkich nagrodzonych wraz 
z jurorami i organizatorami.

Magdalena Staniszewska

KonKurs literacKi. fot. ewa KarolewsKa
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Bajkowa Europa – tak nazywa się projekt realizowany 
w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Sierpcu. Jest to cykl spotkań 
z bajkami, opowieściami i legendami krajów europejskich, któ-
re przybliżą najmłodszym Europejczykom ich kulturę, obyczaje 
i historię. Pani Dorota Dudzińska (przedszkolanka z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 „Słoneczna Jedyneczka”) realizując program 
projektu zaprosiła do współpracy Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Marię Wiśniewską. 

19 października odbyło się spotkanie w przedszkolu, na któ-
rym Dyrektor MBP przybliżyła dzieciom legendę o warszawskiej 
Syrence. Żywiołowa grupa przedszkolaków zadawała mnóstwo 
pytań związanych z treścią usłyszanej legendy, jak i z pracą 
w bibliotece. Atrakcją dla maluchów był także pokaz różnych 
książeczek o mało spotykanym formacie i kształcie, ciekawych 
i oryginalnych ilustracjach. Dzieci obiecały, że w niedługim cza-
sie zostaną czytelnikami naszej Biblioteki. W podziękowaniu za 
spotkanie wręczyły własnoręcznie wykonaną piękną laurkę. 

Cieszymy się, że Pani Dorota właśnie do Biblioteki skierowa-
ła swoją propozycję, bo któż, jak nie bibliotekarz z wieloletnim 
stażem, piękniej opowie o książkach.

Ewa Karolewska – MBP

PROMUJEMY CZYTANIE W RAMACH 
AKCJI „BAJKOWA EUROPA” 

W SŁONECZNEJ JEDYNECZCE, 
19.10.2012 R.

PRZYJDŹ PO AUDIOBOOKI 
DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

Audiobook to alternatywna forma książki papierowej. An-
gielskie określenie zastąpić można słowami „książka mówiona”. 
Jeszcze do niedawna w zbiorach specjalnych naszej Bibliote-
ki królowały książki mówione nagrane na kasetach magnetofo-
nowych. Dziś ten nośnik przechodzi do historii. Współczesne 
audiobooki nagrane są na krążkach CD i do ich odtwarzania wy-
starczy przenośny odtwarzacz mp3 lub komputer.

Audiobooki do słuchania zdobywają coraz większą popular-
ność. Ukazujące się aktualnie nowe publikacje wydawane są naj-
częściej z odpowiednikami w wersji audio. 

Jakie są plusy audiobooków? Nagrane na nich książki czy-
tane są zazwyczaj przez znanych i cenionych polskich aktorów. 
Są niewielkie objętościowo, można je ze sobą wszędzie zabrać 
i słuchać w czasie jazdy samochodem czy podczas wykonywania 
przyziemnych domowych obowiązków. Umożliwiają łatwiejszy 
dostęp do literatury osobom niewidomym lub niedowidzącym.

Biblioteka Miejska, podążając z biegiem czasu, również roz-
poczęła gromadzenie audiobooków. Regularnie dokupujemy 
nowe tytuły i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jedno-
cześnie informujemy, że nadal udostępniamy książki mówione 
nagrane na kasetach magnetofonowych. Ze wszystkimi dostęp-
nymi w Bibliotece tytułami książek mówionych zapoznać można 
się za pomocą naszego elektronicznego Katalogu Multimediów. 
Zbiory specjalne wypożyczyć można w Czytelni na I piętrze. 

Już niebawem na naszej stronie internetowej w dziale „No-
wości książkowe” regularnie publikować będziemy tytuły nowo 

zakupionych audiobooków. Tymczasem, dla zachęty dla naszych 
Użytkowników, kilka zakupionych ostatnio tytułów:

• Gra o tron – George R.R. Martin
• Trylogia Małgorzaty Kalicińskiej rozpoczynająca się to-

mem Dom nad rozlewiskiem, czytana przez Martę Klu-
bowicz, Zofię Kucównę i Barbarę Szamborską

• Rosyjski kochanek – Maria Nurowska – czyta Elżbieta 
Kijowska

• Smak miodu – Salwa an-Nu’ajmi – czyta Kamilla Baar
• W głębi lasu – Harlan Coben – czyta Krzysztof Globisz
• Lala – Jacek Dehnel – czyta Autor
• Najpiękniejsze bajki świata – czytają Magda Umer i Woj-

ciech Mann.

Magdalena Staniszewska

fot. ewa KarolewsKa
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TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
– ZACHĘTA DO GŁOŚNEGO 

CZYTANIA POŁĄCZONEGO ZE 
ZDOBYWANIEM WIEDZY I ZABAWĄ
Tydzień Czytania Dzieciom to sztandarowa impreza Oddzia-

łu dla Dzieci sierpeckiej Biblioteki Miejskiej, która ma na celu 
zarówno zainteresowanie dzieci książkami i literaturą, ale rów-
nież zwrócenie uwagi na różne sztuki artystyczne i zawody, które 
reprezentują osoby zaproszone do odbycia spotkania z najmłod-
szymi bywalcami książnicy. Czerwcowe spotkania obfitowały 
w tym roku w szereg niespodzianek dla małych gości.

Tydzień intensywnego zachęcania do czytania najmłodszym 
rozpoczął się w poniedziałek11 czerwca. Tego dnia na spotka-
nie z dziećmi przybył Mariusz Kamiński, dziennikarz, redaktor 
lokalnej Telewizji Sierpc. Oprócz przeczytania maluchom kilku 
utworów, Mariusz opowiedział o pracy dziennikarza i procesie 
powstawania materiału filmowego. Największą atrakcją dla naj-
młodszych była możliwość dotknięcia kamery oraz samodzielne 
zarejestrowanie krótkiego filmu. Poniedziałkowe spotkanie bę-
dzie można obejrzeć niebawem na antenie TV Sierpc. 

We wtorek w dziecięcej bibliotece gościła Monika Kobay-
ashi, muzyk, nauczycielka w klasie fletu Szkoły Muzycznej 
w Sierpcu, do niedawna prowadząca zajęcia z muzykotera-
pii w warszawskim Stowarzyszeniu „Tęcza”. Tego dnia dzieci 
przeniosły się nie tylko do świata literatury, ale także muzyki. 
Po wysłuchaniu wierszyków o instrumentach, miały możliwość 
obejrzenia i wysłuchania przyniesionych przez Gościa: fletów, 
skrzypiec, trójkąta i trąbki. 

Następny dzień literackich spotkań upłynął także pod zna-
kiem książek i muzyki. Do dzieci przybył Marek Tabisz, muzyk 
udzielający się w wielu projektach muzycznych, wieloletni na-
uczyciel w klasie gitary Państwowej Szkole Muzycznej I i II stop-
nia im. K. Szymanowskiego w Płocku i w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. M. Kamińskiego w Sierpcu, związany z Miejską 

Młodzieżową Orkiestrą Dętą pod batutą Michała Głowackie-
go. Dzieci zasłuchały się w łagodny dźwięk gitary klasycznej, 
ulubionego instrumentu Marka Tabisza. Minirecital muzyczny 
wypełniony był treścią czytanych wierszyków i bajek oraz cie-
kawymi opowieściami o muzyce. Marek Tabisz zapoznał dzieci 
z przeróżnymi, często nieznanymi dźwiękami, które można wy-
dobyć z gitary, bębenka czy znanego dzieciom z przedszkolnych 
zabaw trójkąta.

Czwartego dnia akcji z dziećmi spotkała się dyrektor Biblio-
teki Maria Wiśniewska. Maluchy, choć zaznajomione z książ-
kami, za sprawą rodziców i pań przedszkolanek, odkryły dzięki 
spotkaniu z bibliotekoznawcą fascynujący świat przeróżnych pu-
blikacji, nie tylko dziecięcych. Maria Wiśniewska oprócz prze-
czytania dzieciom wierszy o bibliotece, pokazywała i opowiadała 
o książkach o nietypowych kształtach (np. jeża, walizki, domku, 
harmonijki), formatach (książki bardzo duże i maleńkie 2-cen-
tymetrowe), książeczki do kąpieli dla małych dzieci. Pokazała 
także jedną z najstarszych zgromadzonych w sierpeckiej biblio-
tece książek – licząca ponad 150 lat. Przedszkolaki dowiedziały 
się również o jedynej, jak dotąd, kierowanej do dzieci sierpec-
kiej publikacji autorstwa Teresy Gajdzińskiej „Sierpecka Matka 
Boża”. Przy okazji usłyszały sierpecką legendę. 

Ostatni dzień Czytania Dzieciom przebiegał w sportowej at-
mosferze, gdyż gościem była Justyna Adamska, opiekunka i cho-
reograf grupy Mażoretek tańczących przy Miejskiej Orkiestrze 
OSP Sierpc, instruktorka fitness, pomysłodawczyni imprez mu-
zycznych. Justyna przyniosła ze sobą książki, które sama dosta-
ła niegdyś od swoich rodziców. Po wysłuchaniu kilku bajek, na 
dzieci czekała pierwsza z zaplanowanych tego dnia atrakcji, mia-
nowicie pokaz fitness. Maluchy z ochotą naśladowały panią in-
struktorkę, ćwicząc zarówno mięśnie nóg, jak i równowagę oraz 
oddechy. Po wysiłku nastąpił znowu moment czytania, a potem 
muzyczna zabawa z udziałem dwóch towarzyszących Justynie 
Adamskiej mażoretek z fascynującymi dzieci pomponami.

Maluchy z żalem opuszczały dziecięcy oddział Bibliote-
ki. Deklarowały częste odwiedziny w celu wypożyczania ksią-
żek i spędzania miłych chwil z książkowymi bohaterami. Wielu 
z małych gości było pod wielkim wrażeniem zawodów, których 
dorośli reprezentanci czytali im wiersze i bajki.

Szkoda tylko, że z bardzo ciekawej i solidnie przygotowa-
nej oferty Tygodnia Czytania Dzieciom skorzystało tak niewiele 
przedszkoli i jedna szkoła. Zaproszenia otrzymał każdy sierpecki 
oddział przedszkolny i szkolny a impreza zaplanowana był celo-
wo na kilka dni, aby przynajmniej jedna grupa z każdej placówki 
miała możliwość przyjścia do Biblioteki. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że najmłodsi sierpczanie i ich opiekunowie wezmą udział 
w jeszcze niejednej imprezie czytelniczej, których każdego ty-
godnia nie brakuje w dziecięcym oddziale Biblioteki Miejskiej.

Magdalena Staniszewska

tydzień czytania dzieciom. fot. maGdalena staniszewsKa
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Co miesiąc TV Sierpc emituje realizowany w Bibliote-
ce Miejskiej program „Z Książką za Pan Brat”, w którym jego 
autorka, Magdalena Staniszewska, rekomenduje najciekawsze 
książki ukazujące się na polskim rynku wydawniczym – powie-
ści, biografie, literaturę faktu i wiele innych. Program po raz 
pierwszy zagościł na antenie lokalnej telewizji w 2007 roku. Po-
przez audycję staramy się dotrzeć do jak największego grona 
sierpczan, by zachęcić ich do sięgania po książkę i obcowania 
ze słowem pisanym. Archiwalne odcinki programów oglądać 
można na kanale TV Sierpc na Youtube, a także poprzez stronę 
Biblioteki www.mbp.sierpc.pl, gdzie udostępniamy linki do po-
szczególnych odcinków.

Magdalena Staniszewska

„Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT” 
– PROGRAM O KSIĄŻKACH 

W TV SIERPC

94 ROCZNICA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2012 roku odbyły się religijno-patriotyczne uro-
czystości dla uczczenia 94 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Ich organizatorem były władze samorządowe miasta 
i powiatu sierpeckiego, a współorganizatorami – proboszcz pa-
rafii św. Maksymiliana Kolbego, Komenda Hufca ZHP, Miejska 
Orkiestra Dęta OSP, I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu, 
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego i Centrum 
Kultury i Sztuki. 

Rocznicowe obchody rozpoczęła msza święta w intencji Oj-
czyzny, odprawiona, o godzinie 13.00, w kościele pw. św. Mak-
symiliana Kolbego. Celebrował ją ksiądz Tomasz Kadziński.

Po mszy, jej uczestnicy, w asyście orkiestry, pocztów sztan-
darowych i umundurowanego pododdziału młodzieży z I Li-
ceum Ogólnokształcącego PUL, udali się do Centrum Kultury 
i Sztuki, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W trakcie 

przemarszu, władze samorządowe miasta i powiatu złożyły pod 
Pomnikiem Ofiar Katynia, w imieniu mieszkańców Sierpca i po-
wiatu sierpeckiego, kwiaty i znicze. 

Hymnem państwowym i sierpeckim hejnałem rozpoczęła 
się, w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, druga część 
rocznicowych obchodów. Poprowadził ją przewodniczący Rady 
Miejskiej, Marek Chrzanowski. W imieniu organizatorów po-
witał uczestników uroczystości, w sposób szczególny odnosząc 

się do weteranów, kombatantów i przedstawicieli najmłodszego 
pokolenia.

Okolicznościowy referat, z licznymi odniesieniami do lokal-
nych realiów, wygłosił radny Zdzisław Dumowski.

Podniosłym momentem programu było wręczenie meda-
li „Zasłużony dla Miasta Sierpca”. To honorowe wyróżnienie, 
przyznane uchwałą Rady Miejskiej, otrzymali: Michał Głowacki, 
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Jakub Grodzicki, Wojciech Weber, Maria Wiśniewska i Danu-
ta Żuławnik. Aktu wręczenia medali dokonali: burmistrz Marek 
Kośmider, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski 
i jej wiceprzewodniczący – Kazimierz Czermiński.

Artystycznym zwieńczeniem rocznicowej imprezy był pro-
gram artystyczny „Praojcom na chwałę, braciom na otuchę”, 
w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henry-
ka Sucharskiego w Sierpcu. Występ młodych artystów zrobił na 
widzach duże wrażenie. Zostali nagrodzeni nie tylko brawami 
ale i owacją na stojąco. 

wystąpienie zdzisława dumowskiego 

Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo.

Dla wspólnoty, jaką jest naród, fundamentalnego znaczenia 
nabierają wydarzenia, które mają jednoznaczny wymiar. Wyda-
rzenia o charakterze zwrotu historycznego odmieniającego los 
wspólnoty. Takie wydarzenia, które są odsunięte w czasie, do 

których narosły komentarze badaczy historii, które dają się płyn-
nie, obiektywnie opowiedzieć.

Do takich wydarzeń należy 11 listopada 1918 r., dzień, w któ-
rym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu pełnię 
władzy nad wojskiem. 11 listopada to symboliczny dzień odro-
dzenia Państwa Polskiego po latach zaborów.

Polacy nie wybili się na niepodległość o własnych siłach. 
Polska odrodziła się po I wojnie światowej w wyniku upadku 
carskiej Rosji, cesarstwa Austro-Węgier, cesarstwa Prus i oto-
mańskiej Turcji. Nie byłoby II Rzeczypospolitej bez udziału w tej 
wojnie wojsk Stanów Zjednoczonych, kiedy prezydentem był 
Thomas W. Wilson ze swą wizją Europy składającej się z państw 
narodowych, w tym odrodzonej Polski.

Trzeba było polskim politykom podczas negocjacji pokojo-
wych w 1918 i 1919 r. znosić kąśliwe opinie Paryża, który wo-
jenną ofiarę żołnierza polskiego miał za nic wobec śmierci 1.5 
mln żołnierzy francuskich. 

Trzeba było przemilczeć szyderstwa Londynu na temat Po-
laków, którzy już przecież mieli własne państwo i nie potrafili 
o nie zadbać, więc dlaczego dawać im za darmo drugą szansę.

Trzeba było tu, w kraju, przeciwstawić się nastrojom rozbu-
dzanym przez partie komunizujące, dla których niepodległość 
Polski była niepotrzebna.

Polska jako państwo odrodziła się dzięki sprzyjającym nam 
trendom w polityce europejskiej i światowej, jakie nastąpiły po 
zakończeniu I wojny światowej. Ale to odrodzenie było możli-
we także dlatego, ponieważ Polacy żyjący w trzech różnych pań-
stwach zaborczych zachowali w życiu domowym język, wiarę, 
obyczaje. Dzięki kulturze i religii przeniesiona została przez pięć 
pokoleń idea wolności i niepodległości własnego państwa. Przy-
tłaczająca większość Polaków chciała wolnej Polski. 

Przy takich okazjach jak dzisiejsza zewsząd padają słowa, 
że nie byłoby Polski bez Józefa Piłsudskiego i ofiary krwi żoł-
nierzy jego Legionów, bez Romana Dmowskiego i Komitetu 
Narodowego Polskiego, bez Ignacego Paderewskiego, Ignace-
go Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Wincentego Witosa. 
Są wymieniane także nazwiska innych osób, które uczestniczyły 
wówczas w wielkiej polityce.

Ta wielka polityka tocząca się w Paryżu i Warszawie miała 
swoje odbicie w Sierpcu i na Ziemi Sierpeckiej. To rękami miej-
scowych patriotów zaprowadzano nowy ład. Przypomnę kilka 
faktów sprzed 94 lat.

Powiat Sierpecki był w listopadzie 1918 r. okupowany przez 
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Niemców, którzy w lutym 1915 r. usunęli Rosjan obecnych na na-
szej ziemi równe 100 lat. Na skutek wieści o rewolucji w Niem-
czech wśród żołnierzy niemieckich stacjonujących w sierpeckich 
koszarach powstał ferment i rozprzężenie dyscypliny. Ośmielało 
to sierpecki oddział Polskiej Organizacji Wojskowej do podję-
cia działań. Już 9 listopada podjęto w Sierpcu udane próby roz-
brojenia funkcjonariuszy tajnej policji. Tego dnia oddział POW 
z Kisielewa zajął w Grąbcu 4 samochody niemieckie, co wśród 
sierpczan podniosło znacznie temperaturę uczuć narodowych. 
Komendant POW w Sierpcu, Chawłowski, 10 listopada przejął 
z rąk niemieckich w sposób negocjacyjny sierpeckie więzienie, 
pocztę, spichlerz, urząd powiatowy, stację kolei wąskotorowej, 
magistrat wraz z kasą skarbową.

Tego dnia w Babcu oddział POW pod dowództwem Henryka 
Tułodzieckiego podjął nieudaną próbę zagarnięcia niemieckich 
taborów. Wieczorem 10 listopada na sierpeckich ulicach doszło 
do kilku rozbrojeń pojedynczych żołnierzy niemieckich. 11 li-
stopada oddział POW pod dowództwem dziedzica z Piastowa, 
Wiśniewskiego, podjął nieudaną próbę opanowania niemieckich 
koszar w Sierpcu. Udało się natomiast temu oddziałowi rozbroić 
posterunek żandarmerii niemieckiej przy dworcu kolei wąskoto-
rowej. 11 listopada w mieszkaniu Radomyskich zebrali się wszy-
scy mianowani już kilka miesięcy temu na ważne stanowiska 
w Sierpcu. Byli to: Ignacy Konarzewski – Starostwo Powiatowe, 
Świerczewski – Magistrat, Grzybowski – więzienie, Cybulski – 
stacja kolejowa, Borucki – policja oraz tymczasowy burmistrz 
– Wacław Gurbski. Zebrani ustalili, że po opuszczeniu Sierpca 
przez Niemców obejmą wyznaczone stanowiska.

Niemieccy żołnierze opuścili Sierpc dobrowolnie dopiero 13 
listopada. I to był pierwszy dzień wolności dla sierpczan. Tego 
dnia powołano władze powiatu sierpeckiego. Naczelnikiem po-
wiatu został Ignacy Konarzewski. 

W skład Komitetu Wykonawczego sierpeckiej Rady Po-
wiatowej weszli: Marian Chmielewski z Kosemina, rejent Wa-
cław Gurbski, Marian Jabłoński z Zalesia, Janusz Jemielewski 
z Sierpca, Jan Kaplarczyk z Zamościa, Antoni Klicki z Grodko-
wa, Bronisław Kowalski ze Studzieńca, Bronisław Markuszew-
ski z Włók, Henryk Tułodziecki z Grąbca.

Przypominam nazwiska pierwszej sierpeckiej władzy po od-
zyskaniu niepodległości. Te dawno nieżyjące osoby, w więk-
szości nie budzące w nas, współczesnych, emocji, mają dziś 
w Sierpcu swój dzień.

Szanowni Państwo.
Kiedy garnizon niemiecki opuścił koszary 13 listopada 1918 

r., w farze o godzinie 10.00 odprawiono nabożeństwo, a następ-
nie radosny tłum pomaszerował pod Ratusz.

My dzisiaj także byliśmy na uroczystej mszy, złożyliśmy 
hołd pod pomnikiem poświęconym osobom związanym z Zie-
mią Sierpecką, którzy w kwietniu 1940 r. oddali życie za odro-
dzone Państwo Polskie i przybyliśmy do tego pięknego gmachu 
będącego znakiem nowych czasów.

Tu wspominamy bardzo ważne dla nas wydarzenie sprzed 94 
lat. Obchodzimy radosne święto narodowe, które wszystkich, tu 
zgromadzonych, jednoczy. Jesteśmy mimo naszej woli złącze-
ni z naszymi przodkami, z ich pracą, z dokonanymi przez nich 
wyborami. Mamy wobec minionych pokoleń obowiązki. Odpo-
wiadamy za przejęte dziedzictwo, na które składa się zarówno 
mozolna praca, jak i powstańcza ofiara. Nie wolno nam tej spu-
ścizny zmarnotrawić w imię modnej dziś filozofii głoszącej po-
chwałę indywidualizmu, egoizmu i hedonizmu.

Swą obecnością tu, na tym święcie, potwierdzamy, że ważna 
jest dla nas wspólnota narodowa połączona ponad tysiącletnią 
tradycją trwania. Dobitnie przekazujemy komunikat, że w pełni 

chcemy realizować się poprzez przynależność do tej wspólnoty. 
Składamy oświadczenie, że jesteśmy patriotami przedkładający-
mi dobro Rzeczypospolitej nad dobro własne. 

Mamy także obowiązki wobec przyszłego pokolenia, które-
mu chcemy pozostawić dobrą pamięć o sobie, o naszej pracy wy-
konywanej dla dobra wspólnoty narodowej.

Mam nadzieję, że kiedy nas zabraknie, znajdą się tacy, którzy 
powtórzą nasze zachowania. Jestem przekonany, że Państwo tu 
zebrani także macie taką niepłonną nadzieję.

Dziękuję za uwagę.
Zdzisław Dumowski – 11.11.2012, CKiSz

Charakterystyki wyróżnionych medalami „Zasłużony dla 
Miasta Sierpca”. Sylwetki Michała Głowackiego oraz Marii 
Wiśniewskiej przedstawiliśmy w poprzednim numerze „Na-
szego Sierpca”.

JAKUB GRODZICKI
Jakub Grodzicki, rodowity sierpczanin, absolwent Akade-

mii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wieloletni animator 
sportu i rekreacji fizycznej w mieście i powiecie sierpeckim, od 
36 lat prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

W 1991r. zdał egzamin i uzyskał II stopień specjalizacji zawo-
dowej w zakresie wychowania fizycznego. Pracował w Zespole 
Szkół Zawodowych Nr 1 (nauczyciel), Liceum Ogólnokształ-
cącym (nauczyciel), Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fi-
zycznej (zastępca inspektora ds. kultury) i Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Płocku (nauczyciel – metodyk). Przez 10 lat kie-
rował placówką oświatowo-wychowawczą – Ogniskiem Pra-
cy Pozaszkolnej. Ukończył m.in. kurs organizatorów zajęć 
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rehabilitacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensa-
cyjnej dla dzieci i kurs masażu. Posiada uprawnienia instruktor-
skie o specjalnościach: rekreacji ruchowej w zakresie aktywności 
ruchowej w profilaktyce wad postawy, badmintona, tenisa, piłki 
siatkowej, profilaktyki bólów kręgosłupa i kinezygerontoprofi-
laktyki. Jest sędzią lekkiej atletyki.

 Poza pracą zawodową od 1962r. do chwili obecnej związa-
ny jest z Ogniskiem TKKF w Sierpcu, któremu w 1978r. nadano 
imię „Kubuś”. Był członkiem Zarządu Głównego TKKF w War-
szawie. Od 2003r. jest sekretarzem Mazowieckiego TKKF. Jakub 
Grodzicki jest popularyzatorem rekreacji fizycznej, zdrowego 
stylu życia, aktywnego wypoczynku. Corocznie dzięki jego zaan-
gażowaniu organizowanych jest około 80 różnego typu imprez: 
turnieje szachowe, brydżowe, festyny, zloty, biegi itp. Niespo-
żyta energia i pomysłowość prezesa Jakuba Grodzickiego skła-
nia wszystkich do coraz większego wysiłku. Swoją pasją zaraża 
coraz więcej osób, które zaczęły pływać, biegać, czy uprawiać 
narciarstwo biegowe. Propaguje coraz to nowe formy ruchu, jak 
nordic walking (chodzenie z kijkami). Jego ogromne zaangażo-
wanie w społeczną pracę na rzecz innych, umiejętność pozyski-
wania środków na realizację przedsięwzięć oraz niewyczerpane 
zasoby pomysłów zasługuje na podziw. 

Jego dużym sukcesem jest stworzenie ośrodka joggingu. 
Początki były trudne. Bardzo dużo problemów stwarzało prze-
konanie biegaczy starszych, którzy biegali po ciemku, albo w ta-
kich rejonach, żeby nikt znajomy tylko nie zauważył. Rozmowa 
o starcie w zawodach kończyła się zwykle stwierdzeniem – niech 
biegają młodsi, a ja już jestem za stary. Ale to już historia. Dziś 
biegacze Ogniska TKKF „Kubuś” są znani w całym kraju. Star-
tują nawet w ultramaratonach. Od piętnastu lat dzięki inicjatywie 
i ogromnemu nakładowi pracy Jakuba Grodzickiego organizo-
wany jest Sierpecki Minimaraton (10,548 km) wraz z imprezami 
dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W 2011r. 
prezes zainicjował biegi wzdłuż Sierpienicy. W pierwszej edycji 
objęły one trzy mostki, w drugiej siedem. Impreza ma za zada-
nie popularyzację biegów, ale także pokazanie piękna naszego 
miasta.

Od 2005r. prowadzi na terenie Sierpca Ośrodek Terapii Ru-
chowej dla osób trzeciego wieku. W całorocznych zajęciach 
bierze udział ponad czterdzieści osób powyżej 55 roku życia. 
Zajęcia te, to nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także pogadanki 
o zdrowym stylu życia, wspólne wycieczki piesze i rowerowe, 
spotkania integracyjne, wypady do lasu. Dzięki Ośrodkowi wie-
le osób po raz pierwszy poszło na krytą pływalnię i dziś z dumą 
mówi, że nauczyło się pływać po sześćdziesiątce. Od kilku lat 
uczestnicy OTR jeżdżą na obozy sportowo-rekreacyjne.

Narciarstwo biegowe to kolejna dyscyplina, którą na naszym 
terenie rozpropagował Jakub Grodzicki. Lasy w okolicach Sierp-
ca okazały się doskonałym miejscem do uprawiania tej formy 
ruchu. Wiele osób skorzystało z pierwszych lekcji udzielanych 
przez prezesa i dziś z niecierpliwością oczekują śnieżnej zimy. 
Kilka osób zdecydowało się również na starty w zawodach.

Jakub Grodzicki nie tylko organizuje imprezy, ale i sam 
w nich bierze udział, dając tym samym dobry przykład, i mło-
dym, którzy ze zdziwieniem często z nim jeszcze przegrywają, 
i starszym, którzy stwierdzają, że jednak można. Udowodnił, że 
każdy czuje potrzebę ruchu, wystarczy stworzyć mu tylko odpo-
wiednie warunki. Przełamał stereotyp pokutujący w naszym śro-
dowisku, że sport jest tylko dla szczupłych, młodych i zdrowych.

Za swoją dotychczasową działalność otrzymał odznaczenia 
państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1991) i Złoty Krzyż Zasługi 
po raz drugi (1997), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2002) oraz resortowe: z Zarządu Głównego TKKF – brązową, 

srebrną i złotą odznakę Zasłużony Działacz TKKF, z Minister-
stwa Sportu – brązową, sportową, złotą odznakę – Zasłużony 
Kultury Fizycznej. ZG TKKF przyznał mu z okazji 50-lecia po-
wstania organizacji medal za zasługi dla sportu i rekreacji.

WOJCIECH WEBER
Urodzony, 14 grudnia 1951 roku w Płocku, Wojciech Weber 

jest znanym i cenionym sierpeckim malarzem. Ewenementem 
jest to, że będąc praktycznie samoukiem, dzięki nieprzeciętne-
mu talentowi potrafi tworzyć obrazy cieszące się powszechnym 
uznaniem, poszukiwane przez koneserów sztuki. W czasie nie-
spełna trzydziestu lat pracy artystycznej stworzył ponad czterysta 
obrazów. W twórczości malarskiej inspiruje go przede wszystkim 
piękno Sierpca i Ziemi Sierpeckiej. Dzięki niezwykłemu talento-
wi malarskiemu potrafił pędzlem utrwalić klimat starych uliczek, 
zaułków, kościołów i drewnianych domków, z których wiele już 
bezpowrotnie zniknęło. Artysta najchętniej maluje pejzaże, a te-
maty znajduje w Sierpcu i okolicy.

Pan Wojtek brał udział w wielu plenerach malarskich. Nie 
opuścił żadnego Międzynarodowego Pleneru Plastycznego 
w Sierpcu, organizowanego przez Dom Kultury. Uczestniczył 
w plenerze malarskim w Zakopanem, organizowanym przez war-
szawskie Muzeum Historii Ruchu Ludowego, gdzie możemy po-
dziwiać jego prace.

Prace Wojciecha Webera prezentowane były na wielu wy-
stawach zbiorowych, między innymi w Sierpcu, Gostyninie, 
Rypinie, Płocku, Szczecinie i Warszawie, jak również na indy-
widualnych wystawach w naszym mieście. Wśród nich wymienić 
należy: „Malarstwo Wojciecha Webera”, zorganizowaną, w maju 
1996 roku, przez Dom Kultury, autorską wystawę „Ocalić od 
zapomnienia”, pokazaną w salach sierpeckiego ratusza w 2004 
roku, a zorganizowaną przez Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz 
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wernisaż – „25-lecie pracy twórczej Wojciecha Webera”, otwarty 
ponownie w galerii Domu Kultury w Sierpcu, 8 maja 2009 roku. 
Podkreślić należy, że jego sierpeckie krajobrazy eksponowane 
są u prywatnych nabywców, także za granicą, m.in. w Czechach, 
Niemczech i USA.

Obrazy Wojciecha Webera licytowane były na charytatyw-
nych aukcjach „Szansy na Życie”, na które artysta, od początku 
istnienia Stowarzyszenia, przekazuje swoje dzieła.

DANUTA ŻUŁAWNIK
Danuta Żuławnik – nauczyciel z wykształcenia i zamiłowa-

nia, ukończyła studia magisterskie z zakresu nauczania począt-
kowego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława 
Spasowskiego w Warszawie.

W zawodzie pracuje od 15 sierpnia 1963r. Dała się poznać 
jako wspaniały nauczyciel, wychowawca i wieloletni wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu. Dbała o wysoki poziom 
nauczania, prestiż nauczyciela i szkoły w środowisku. Prowadzi-
ła otwarte lekcje dla młodych nauczycieli. Swoją wiedzę peda-
gogiczną przekazywała również w postaci artykułów do Życia 
Szkoły”. Władze oświatowe oceniały pracę Danuty Żuławnik 
jako szczególnie wyróżniającą, nagradzały finansowo poprzez 
nagrody Kuratora i Inspektora Oświaty oraz dyrektora szkoły. 

Została uhonorowana odznaczeniami państwowymi resortowy-
mi jak: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej.

13 sierpnia 1995r. Danuta Żuławnik przechodzi na zasłużo-
ną emeryturę. Rozpoczyna drugi, zawodowy etap w swoim ży-
ciu, pełen pomysłów, na których realizację nie trzeba było długo 
czekać.

1 września 1998r. powstaje I Prywatna Szkoła Podstawowa 
w Sierpcu. Przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wpro-
wadzone nauczanie zintegrowane, języki obce i basen są na pew-
no innowacją w porównaniu z sierpeckimi szkołami. Rozwijająca 
się placówka zyskała wsparcie Fundacji Batorego. Każde dziec-
ko może w niej pobierać naukę. Status materialny oraz pocho-
dzenie społeczne nie mają znaczenia. Szkoła jako pierwsza na 
terenie miasta wprowadziła nauczanie zintegrowane, naukę języ-
ków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz obowiązkowe 
zajęcia na basenie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Szyb-
ko pojawili się laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych.

Z dniem 1 września 203 roku zostaje powołane do życia 
I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu z rozszerzonym progra-
mem nauczania. Zwiększona zostaje ilość godzin nauczania o ok. 
30% oraz dochodzą dodatkowe zajęcia kładące nacisk na edu-
kację artystyczną.

Powodem do dumy był pierwszy egzamin gimnazjalny; osią-
gnięty został najlepszy wynik w powiecie sierpeckim. Laure-
aci konkursów przedmiotowych corocznie pojawiają się wśród 
uczniów gimnazjum. Oprócz nauki jest rozrywka: zimowiska 
i zielone szkoły. Wszyscy uczniowie potrafią jeździć na nartach 
i tańczyć. Są również prowadzone zajęcia z robotyki.

Pani dyrektor Danuta Żuławnik w pełni zasługuje na wyróż-
nienie medalem „Zasłużony dla miasta Sierpca” biorąc pod uwa-
gę wieloletnią pracę jako nauczyciel, wychowawca, pedagog, 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz założyciel i wielo-
letni dyrektor I Prywatnej Szkoły Podstawowej i I Niepublicz-
nego Gimnazjum w Sierpcu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
Pani Dyrektor jak do tej pory pracuje bez pieniężnych gratyfika-
cji. Twierdzi, że nigdy w życiu nie wysuwała na pierwszy plan 
pieniędzy. Uważa, iż zapłatą dla niej są postępy uczniów i zado-
wolenie rodziców.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
NA SPORTOWO

Bogaty był program imprez sportowych, przygotowanych 
z okazji Dnia Niepodległości – 11.11.2012r., przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji:

• godz. 10.00 – Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn – Hala 
Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2.

• godz. 10.00 – Turniej Piłki Siatkowej Kobiet – Hala Spor-
towa przy Szkole Podstawowej Nr 2.

• godz. 14.30 – IV Bieg Niepodległości – bieg uliczny – ul. 
Jana Pawła II przy pomniku Ofiar Katynia

• godz. 15.30 – Zawody wyciskanie sztangi. Siłownia 
Miejska.

Sportowe zmagania zgromadziły wyjątkowo liczne grupy 
uczestników. Wyniki rywalizacji sportowców – amatorów, nie 
tylko sierpeckich, na stronie www.mosirsierpc.hpu.pl

red.
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SZLAKIEM DWORKÓW I PAŁACÓW 
NASZEJ OKOLCY. DZIAŁALNOŚĆ 
KOŁA REGIONALNEGO W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W SIERPCU

Poznawanie historii najbliższej okolicy, ale także rozwój za-
interesowań polonistycznych i plastycznych uczniów stały u pod-
łoża działalności szkolnego koła regionalnego, które na początku 
bieżącego roku szkolnego powstało w SP 2 w Sierpcu. Utworzo-
ne zostało ono z inicjatywy dwóch nauczycielek: Ilony Radom-
skiej – nauczycielki języka polskiego i Joanny Gąsiorowskiej 
– nauczycielki plastyki. 

Głównym jego zadaniem jest realizacja projektu „Szlakiem 
dworków i pałaców naszej okolicy”. Uczniowie odbyli kilka 
wycieczek, które pomogły im w poznaniu ciekawych obiektów 
architektonicznych w promieniu 20 km od naszego miasta. Jed-
nym z nich jest dworek w Rościszewie, wybudowany w 2 poł. 
XVIIIw przez generała Benedykta Jeżewskiego. Wieś szczyci się 
tym, że w 1827 r. przyjechał tam na dwudniową wizytę Fryde-
ryk Chopin, jadąc z Płocka do Szafarni. Przybył wraz ze swym 
przyjacielem hrabią Zboińskim, skoligaconym z rodem Jeżew-
skich. Młody kompozytor zagrał koncert na dziedzińcu dworu 
i uczestniczył we mszy w miejscowym kościele, o czym donosił 
w liście do rodziny.

Będący w bardzo złym stanie technicznym dworek został 
kilka lat temu starannie odrestaurowany i obecnie stanowi cen-
trum administracyjno-kulturalne wsi. Uczniowie obejrzeli dwór 
i park, zwiedzili Izbę Pamięci oraz zostali przyjęci przez wój-
ta, który opowiedział o przeprowadzonym kapitalnym remoncie 
obiektu oraz planach dalszej odbudowy zabudowań dworskich 
– spichlerza z przeznaczeniem na centrum konferencyjne i salę 
koncertowo-wystawienniczą.

Kolejnym obiektem zainteresowań członków koła były ruiny 
pałacu w Bieżuniu, w XVIII w. należącego do rodu Zamoyskich. 
Poddawane kilkakrotnie remontowi, ostatnio trafiły w ręce wła-
ścicieli prywatnych. Niestety, brak nadzoru spowodował dewa-
stację budowli i kradzież wyposażenia.

Obecnie władze miasta starają się o pozyskanie funduszy 
unijnych, by przywrócić rezydencji Zamoyskich dawny blask.

Wizyta uczniów w Bieżuniu rozpoczęła się od zwiedzenia 
Muzeum Małego Miasta, które mieści się w pięknie odrestauro-
wanym budynku w centrum miejscowości. Prezentuje ono wnę-
trza mieszczańskie z końca XIX i początku XX w. oraz dawny 
gabinet lekarski z bogatym wyposażeniem. Poza tym przecho-
wuje pamiątki i dokumenty obrazujące przeszłość miejscowo-
ści, w tym pałacu. Niedaleko od budynku muzeum znajdują się 
ruiny rezydencji, malowniczo położonej w zakolu rzeki Wkry, 
która była głównym obiektem zainteresowań uczniów. Obejrze-
li oni dokładnie wszystkie pomieszczenia, zwrócili uwagę na to, 
w jaki sposób została przeprowadzona przebudowa i jakim znisz-
czeniom uległ pałac, opuszczony przez ostatnich właścicieli. Ze 
smutkiem przyglądali się resztkom dawnego parku porośniętym 
wysokimi zaroślami. Mimo znacznego zniszczenia, obiekt wzbu-
dził ogromne zainteresowanie uczniów i spowodował burzliwą 
dyskusję na temat potrzeby odbudowy zabytku i sposobu jego 
wykorzystania. 

Innym ciekawą budowlą znajdującą się w pobliżu naszego 
miasta jest dworek w Łukomiu w gminie Rościszewo. Łukomie 
to wieś o dawnych korzeniach, położona nad rzeką Skrwą, znana 
w okolicy z zabytkowego drewnianego kościoła pochodzącego 

z 2 poł. XVIIIw. Po zwiedzeniu tej interesującej budowli ucznio-
wie udali się na pobliski cmentarz, by odszukać nagrobki daw-
nych właścicieli dworu – rodziny Giżyńskich (Gizińskich). Dwór 
pochodzi z XIXw., jest parterowy, drewniany, zbudowany w kon-
strukcji zrębowej na podmurówce kamiennej. Po drugiej wojnie 
światowej w budynku mieściła się szkoła podstawowa i biblio-
teka, na początku obecnego stulecia obiekt kupili właściciele 
prywatni. Jeszcze kilkanaście lat temu dworek otaczał park, sad 
i ogród, obecnie jest on bardzo zniszczony, zdewastowany i za-
rośnięty wysokimi pokrzywami. Kapitalnej przebudowy dokona-
no wewnątrz budynku, pokryto go także gontem, ale remontu nie 
ukończono. Obecnie dworek wystawiony jest znowu na sprze-
daż. Uczniowie zwrócili uwagę na ten obiekt jako jedyny znany 
im przykład dworu drewnianego.

Kolejny obiekt, położony tym razem na obrzeżach naszego 
miasta, to dwór w dawnej wsi Bojanowo, usytuowany obecnie 
na terenie skansenu. Uczniowie odbyli tam pieszą wycieczkę, 
udając się na plener malarski i zwiedzanie dworu. 

Celem wyprawy do skansenu było szczegółowe zaznajomie-
nie się z historią budowli i bardzo dokładne obejrzenie całej eks-
pozycji, aby dowiedzieć się, jak wyglądał typowy XIX–wieczny 
dwór z pełnym wyposażeniem i wyobrazić sobie, jak żyli jego 
mieszkańcy. Uzupełnieniem wycieczki był plener malarsko-li-
teracki, podczas którego powstały podwaliny pod kolejne prace 
artystyczne – rysunki sprzętów, przedmiotów codziennego użyt-
ku, szkice budowli, pamiętniki i opowiadania.

Zajęcia koła regionalnego polegają również na zdobywaniu 
wiadomości o najbliższej okolicy poprzez poznawanie bardziej 
przystępnych dla dzieci publikacji, takich jak np. „Sześć wieków 
Bieżunia”, „Dworek w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, 
„Fryderyk Chopin w Rościszewie”.

Informacje uzyskiwane są również podczas spotkań z histo-
rykami badającymi naszą historię regionalną. W związku z tym 
w bibliotece szkolnej zorganizowano spotkanie z historykiem 
Pawłem Bogdanem Gąsiorowskim, przybliżające uczniom dzie-
je regionu. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jaką rolę 
spełniały dworki szlacheckie w XIX w. i czym różniły się od 
pałaców. Na prezentowanych przez prelegenta zdjęciach mogli 
zobaczyć, jakim zmianom i zniszczeniom ulegają opuszczone 
obiekty. Dowiedzieli się również o istnieniu jeszcze kilku in-
teresujących budowli, które staną się w niedługiej przyszłości 
obiektem zainteresowań członków koła. Była również okazja, 
by zaprezentować na wystawie uczniowskie prace plastyczne i li-
terackie – stylizowane pamiętniki i listy, fotoreportaże, makie-
ty zwiedzanych obiektów, projekty dawnych strojów. Nie obyło 
się bez refleksji na temat konieczności dbania o zabytkowe bu-
dowle i dyskusji, jak je zagospodarować, by służyły lokalnej 
społeczności.

Kolejnym miejscem, w którym poszukiwano inspiracji i uzu-
pełniano wiedzę była Pracownia Dokumentacji Miasta Sierpc. 
Tym razem spotkanie odbyło się w pomieszczeniach placówki. 
Jej kierownik Tomasz Krukowski pogłębił wiedzę uczniów na 
temat dworów w Sierpcu – Wymyślinie, Dziembakowie i Mi-
łobędzynie oraz sierpeckiej Kasztelanki – najstarszych w na-
szym mieście drewnianych zabudowań dworskich. Nie obyło się 
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również bez informacji o lokalnych legendach. Uczniowie przy-
gotowali wiele pytań, poznając przy okazji zasady pracy dzien-
nikarskiej. Podczas spotkania używano dyktafonów, a następnie 
odtworzono rozmowę na zajęciach koła, spisując w ten sposób 
wywiad. Poza tym uczniowie obejrzeli niektóre dokumenty, zdję-
cia i mapy będące w zasobach placówki. Zaplanowano również 
wspólną wycieczkę do dworu Kasztelanka.

Uczenie się historii poprzez przeżywanie związane było z po-
znawaniem specyficznego rodzaju źródeł historycznych. Dawa-
ło możliwość uświadomienia uczniom, że źródła historyczne są 
wytworami zarówno przeszłości, jak i współczesności, zmieniają 
się na naszych oczach. Uczniowie tworząc fotoreportaże z wy-
cieczek, makiety dworu w Bojanowie i Rościszewie, makiety 
wsi Łukomie z jego zabytkami, poznawali elementy warszta-
tu historyka i dziennikarza. Prowadzone dyskusje umożliwiły 
zwrócenie uwagi na rolę szlachty w lokalnej społeczności. Dzie-
ci zafascynowała możliwość zrekonstruowania życia codzien-
nego mieszkańców dworu, co zaowocowało licznymi pracami 
w postaci fikcyjnych listów i wspomnień rzeczywistych postaci 
z przeszłości, utworów poetyckich. wykonaniem planu zabudo-
wań dworskich. Poetyckie wrażenia z Bieżunia zostały przesłane 
na konkurs organizowany przez Muzeum Małego Miasta w tej 
miejscowości i zaowocowały nagrodami. Dzięki obserwacjom 
strojów prezentowanych w muzeum w Bieżuniu i sierpeckim 

skansenie uzupełnionym o materiały ikonograficzne odnalezio-
ne na stronach internetowych, dzieci przedstawiły własne pro-
jekty dawnych ubiorów. 

Ilona Radomska i Joanna Gąsiorowska miały okazję 
podzielić się swoimi uwagami na temat realizacji projektu 
z innymi pedagogami wykonującymi podobne zadania pro-
jektowe na konferencji naukowo-metodycznej zatytułowanej 
„Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy”, zorganizowanej 
przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Wy-
stąpiły z odczytem pt. „Tropem mieszkańców siedzib ziemiań-
skich nad Skrwą i Wkrą. Z doświadczeń edukacyjnych Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sierpcu”, zaprezentowały poster poświęco-
ny tej tematyce oraz prezentację multimedialną obrazującą prace 
koła regionalnego. Przy okazji podzieliły się swoimi uwagami 
na temat roli edukacji regionalnej w nauczaniu dzieci ze szkoły 
podstawowej, udzielając wywiadu radiowego.

Projekt jest nadal realizowany. Dotychczasowe działania 
stwarzają nadzieję, że uczenie przez obserwację i przeżywanie 
pozwoli nie tylko zainspirować uczniów do własnej twórczości, 
ale także wykształci w nich zainteresowanie losem zabytków na-
szej okolicy, szacunek dla nich, w tym także dla obiektów zanie-
dbanych i zapomnianych. 

Ilona Radomska
Joanna Gąsiorowska

LETNIE GRANIE W SIERPCU
W niedzielę (19 sierpnia, red.) w Sierpcu żegnano wakacje. 

I choć tego dnia już od rana panował upał, naprawdę gorąco było 
– jak się potem okazało – dopiero wieczorem. Jednak nie uprze-
dzajmy faktów…

Od godziny 17:00 na stadionie miejskim urzędowały głównie 
dzieci. Najważniejsze, że konkursy, które zostały przygotowane 
na tę okazję uhonorowane były nagrodami. Ich fundatorami byli 
przede wszystkim organizatorzy, czyli Burmistrz Miasta Sierpc 
oraz CKiSz, a także szereg lokalnych sponsorów. Fajny gest, 
zwłaszcza, że wszyscy uczestnicy zabaw potraktowani zostali 
jednakowo. Chociaż raz więc obyło się bez przegranych!

Około godziny 19:00 prowadzący imprezę aktor i muzyk 
Piotr Bała zapowiedział pierwszy z dwóch zespołów muzycz-
nych. I tak oto na scenie pojawił się warszawski zespół Guilty. 
Rockowe granie spotkało się chyba nie do końca z odpowied-
nim odzewem, jednak podczas koncertu ludzi wciąż bardziej 
przybywało niż ubywało. A Guilty grało swoje. Trudno określić 
muzykę, jaką warszawiacy wykonują. Na pewno sporo w niej 
klasycznego rocka, o czym przekonywać miał raczej nie do koń-
ca poprawnie odegrany cover „Living On A Prayer” z repertuaru 
Bon Jovi. Generalnie występ Guilty mógł się podobać. I sądząc 
po minach wielu sierpczan po prostu się podobał.

Było już po godzinie 20. kiedy muzycy Guilty opuścili scenę. 
Dla zmartwionych do dziś tym faktem informacja: 31 sierpnia 
w Bledzewie warszawianie zagrają podczas IV zlotu motocyklo-
wego m.in. w towarzystwie zespołów Kuśka Brothers, 4 Szmery 
oraz Blue Breeze.

Tymczasem na scenie przez dłuższą chwilę panowała ciem-
ność. Opóźnienia jednak nie było i o 20:30 na scenie pojawił się 
olsztyński zespół Enej! W szybkim tempie stadion Kasztelana za-
pełnił się tak, że chyba bardziej się nie da. Już nie tylko trybuna 
była wypełniona po brzegi. Także na płytę boiska można się było 

dostać wyłącznie wtedy, kiedy ktoś z niej schodził. Myślę, że 
mieszkańcy Sierpca celująco zdali egzamin z mobilizacji do do-
brej zabawy. Zespół Enej również pokazał, że zwycięstwo w pro-
gramie „Must The Be Music – Tylko Muzyka” nie przypadło byle 
komu. Świetnie się bawiąca publiczność dostała chyba wszyst-
kie znane hity olsztynian, nawet te z pierwszej, mało popularnej 
w swoim czasie płyty zatytułowanej „Ulice”. Jednak to utwory 
z „Folkorabel” są bardziej znane i to one dominowały podczas 
niedzielnego wieczoru. A wszystko zaczęło się od „Raheli”, po 
której poleciały kolejne szlagiery. Przez ponad godzinę sierpecka 
publiczność skakała w rytm mieszanki muzyki ska, reggae, rocka 
i ukraińskiego folku. Na finał jeszcze tylko słynne „Radio Hel-
lo” oraz „Skrzydlate ręce” – największy hit tego lata – i w zasa-
dzie można byłoby uznać, że wakacje w Sierpcu dobiegły końca.

enej. fot. mareK szymańsKi
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Ostatnią atrakcją, jaką przygotowali organizatorzy była „Noc 
DJ”, gdzie zaprezentowali się: DJ Jaśko Muzykant, DJ Miqrobro-
thers, a także DJ Koti & DJ Peszyn. Impreza trwała do północy, 
a zakończyła się pokazem fajerwerków. Ja, niżej podpisany, jako 
osoba postronna (nie jestem mieszkańcem Sierpca ani nawet Ma-
zowsza a tym bardziej fanem któregokolwiek z wykonawców) 
oświadczam: mieszkańcy Sierpca, wiele miast może Wam śmia-
ło zazdrościć takiego podejścia!

Marek Szymański

Marek Szymański, w sierpniu, odwiedził prywatnie Sierpc. 
„Letnie Granie w Sierpcu” to jego wrażenia i refleksje z impre-
zy, w której uczestniczył, a która odbyła się w 19 sierpnia 2012r., 
na stadionie miejskim. Organizatorami tej imprezy był Burmistrz 
Miasta i Centrum Kultury i Sztuki. 

Red. Guilty. fot. mareK szymańsKi

Piętnastego września odbył się jubileuszowy, piętnasty już, 
Sierpecki Minimaraton. Najmłodsi uczestnicy mieli niespełna 
trzy lata, najstarsi ponad siedemdziesiąt. Wszystkich połączyła 
pasja biegania.

Organizatorem największej imprezy biegowej na terenie 
Sierpca było Ognisko TKKF „Kubuś” przy współudziale Ma-
zowieckiego TKKF, Stowarzyszenia Szansa na Życie”, Zarządu 
Osiedla nr 3, Rady Powiatowej LZS, Krytej Pływalni w Sierpcu 
oraz Stowarzyszenia „Serce – Sercu” w Ligowie. 

Patronat na imprezą objęli Starosta Sierpecki Jan Laskowski 
i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski. Patrona-
mi medialnymi byli Kurier Sierpecki i TV Sierpc.

Biegi szkolne
Sobotni poranek nie należał do najładniejszych. Pochmur-

ne niebo i silnie wiejący wiatr odstraszały do wyjścia z domu. 
A jednak na boisku Osiedla Niepodległości pojawiły się tłumy. 
Najmłodsi biegacze przybyli niezwykle licznie. Towarzyszyli im 
rodzice i dziadkowie. Nie zabrakło również nauczycieli, którzy 
mimo wolnego dnia przyszli wspierać swoich wychowanków. 
Najliczniej stawili się uczniowie sierpeckich szkół podstawo-
wych „Dwójki” i „Trójki”. Przyjechała również silna ekipa z Go-
leszyna. Byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Ostrowach. 
Pokazali się również biegacze w I Prywatnej Szkoły Podstawo-
wej w Sierpcu. Wśród gimnazjalistów najliczniejszą ekipę wysta-
wiło Gimnazjum Miejskie. Byli także przedstawiciele Mochowa, 
Borkowa Kościelnego, Rościszewa i sierpeckiego Leonium. 

Rywalizacja w każdej z ośmiu kategorii była niezwykle za-
cięta. Dla niektórych były to pierwsze zawody w życiu. Inni to 
już „weterani” biegów, którzy doskonale potrafili rozłożyć swo-
je siły. Dla najlepszej trójki były medale, dyplomy, nagrody rze-
czowe. Najlepsi otrzymali pamiątkowe statuetki, które wręczali 
radny powiatowy Wojciech Rychter i prezes Ogniska TKKF 
„Kubuś” Jakub Grodzicki. 

Bieg Krasnala
Ci którzy ukończyli bieg otrzymali słodycze. Kolejka ustawi-

ła się także przed stoiskiem z cukrową watą. Wśród uczestników 
rozlosowano także nagrody niespodzianki. Po zakończeniu rywa-
lizacji szkolnej na starcie stanęli najmłodsi. „Krasnale” dzielnie 

pokonywały trasę biegu. Na najlepszych czekały medale. Wszy-
scy otrzymali także dyplomy i upominki przygotowane przez 
przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Powiatu Mariusza 
Turalskiego.

Szansa na Życie
Tradycją Minimaratonu stały się biegi dla osób sprawnych 

inaczej, podopiecznych „Szansy na Życie”. W tym roku rywali-
zacja obywała się w sześciu kategoriach – wyścigi na wózkach, 
chód i bieg. Gorąco oklaskiwani i dopingowani uczestnicy bie-
gów docierali do mety. Wysiłek został nagrodzony. Były meda-
le, dyplomy i nagrody. 

W trakcie jednej z przerw zaprezentowała się grupa czirli-
derek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Układ przygoto-
wany pod kierunkiem Olgi Grzecznowskiej został nagrodzony 
gromkimi brawami. 

Bieg główny
Punktualnie o dwunastej starosta sierpecki Jan Laskowski dał 

sygnał startu biegu głównego. Na trasę ćwierćmaratonu (10548 
m) wyruszyło prawie 70 zawodników. Rolę pilota pełnił nieza-
wodny Krzysztof Janiszewski na oryginalnym trójkołowcu. Wiał 
silny wiatr. I chwilami padał deszcz. Okazało się jednak, że wa-
runki pogodowe nie wpłynęły ujemnie ma wyniki. Wiele osób 
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poprawiło swoje rekordy sprzed roku. Zwycięzcą biegu głów-
nego został Kamil Poczwardowski reprezentujący sierpecką 
Państwową Straż Pożarną. To już czwarte zwycięstwo Kamila 
w Minimaratonie. Najlepszą kobietą okazała się Aneta Turalska 
z TKKF „Kubuś”, która niedawno rozpoczęła swoją przygodę 
z biegami długodystansowymi, ale osiąga coraz lepsze wyniki. 
Niespodzianką dla zwycięzców była przejażdżka bryczką zaprzę-
żona w konie z sierpeckiego skansenu. Gratulacje biegaczom 
składał m.in. zastępca burmistrza Zbigniew Leszczyński. 

Nagrody najlepszej trójce w każdej kategorii wręczali: sta-
rosta Jan Laskowski, wicestarosta Marek Gąsiorowski, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński, radny 
miejski Wojciech Jaworowski oraz właściciel Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego Budomex Dariusz Rzeszotarski. 

Każdy biegacz na mecie otrzymał pamiątkową koszulkę i me-
dal. Przygotowano również niespodzianki. Za zajęcie piętnaste-
go miejsca w piętnastym Minimaratonie nagrodę otrzymał Jacek 
Ziółkowski z Cross Warszawa. Nagrody od Browaru Kasztelan 
otrzymali Katarzyna Woźniak, która zajęła czterdzieste miej-
sce (bo 40 lat ma w tym roku sierpecki browar) i Zbigniew Je-
ziórski, bo tradycją stało się już honorowanie zawodnika, który 
jako ostatni przekracza linię mety. Była także nagroda dla bie-
gacza, który przekroczył linię mety jako pięćdziesiąty, bowiem 
w 2012 roku Ognisko TKKF „Kubuś” obchodzi jubileusz 50–le-
cia powstania. Puchar z rąk prezesa odebrał Stanisław Karolak 
ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Najstarszym zawodnikiem 
Minimaratonu był Ryszard Wiśniewski, zaś najstarszą zawod-
niczką Krystyna Chojnacka. 

Po raz pierwszy w historii Minimaratonu przeprowadzono 
punktację drużynową w biegu głównym. Zwycięskim zespołem 
okazała się pierwsza drużyna TKKF „Kubuś”, która pobiegła 
w składzie – Dariusz Szałecki, Waldemar Goczyński, Marcin Ję-
drzewski, Mateusz Brzemiński. Nad bezpieczeństwem zawodni-
ków czuwał zespół medyczny NZOZ Asmed w Mochowie oraz 
policjanci, strażnicy miejscy i druhowie z Harcerskiego Klubu 
Ratowniczego w Sierpcu. 

Podziękowania dla sponsorów XIV Sierpeckiego 
Minimaratonu

• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
• Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 
• Burmistrz i Rada Miasta Sierpca,
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budomex Dariusz 

Rzeszotarski
• Browar Kasztelan Sierpc, 
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sierpc, 
• Zakład Przemysłu Odzieżowego Marjoss Maria i Józef 

Długokęccy Sierpc, 
• Firma Transport – Spedycja – Serwis Lipiński, 
• ZPC Wiepol Sierpc, 
• Audio Video Serwis Iwona i Paweł Żmijewscy
• PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń
• PKO BP Oddział w Sierpcu

Wyniki biegów na stronie www.tkkf-kubus.org.pl

Jakub Grodzicki

Takiej imprezy w Sierpcu jeszcze nie było. Burmistrz Miasta, 
Starosta Sierpecki, Ognisko TKKF „Kubuś”, Komenda Powia-
towa Policji, Straż Miejska, Centrum Kultury i Sztuki, Miejska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu zaprosili małych 
i dużych do przejechania ulicami miasta na pojazdach porusza-
nych mięśniami ludzkimi. Okazało się, że chętnych było bardzo 
dużo. Pierwsi chętni pokazali się pod CKiSz już dwie godziny 
przed rozpoczęciem Masy Krytycznej. Z czasem plac zaczynał 
się zapełniać coraz bardziej. Przybywali na deskorolkach, hulaj-
nogach, rolkach i przede wszystkim rowerach – dzieci, rodzi-
ce i dziadkowie. Na tarasie pojawiła się Miejska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP pod batutą Michała Głowackiego oraz gru-
pa Mażoretek prowadzonych przez Justynę Adamską. Muzyka 
przyciągała kolejnych chętnych. Uczestników powitali prezes 
Ogniska TKKF „Kubuś” Jakub Grodzicki, zastępca burmistrza 
Zbigniew Leszczyński i wicestarosta Marek Gąsiorowski. Nikt 
nie spodziewał się aż takiej frekwencji. Około dwustu osób 

MASA KRYTYCZNA CZYLI 
JAZDA NA BYLE CZYM – 2012.09.16
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JUBILEUSZ 50‑LECIA  
OGNISKA TKKF „KUBUŚ”

przybyło na masę krytyczną. Była także liczna grupa obserwato-
rów. Przerosło to oczekiwania organizatorów.

– Cieszę się, że tak dużo nas przyszło. Jest to dowód na to, że 
istnieje potrzeba organizowania w Sierpcu takich imprez – mó-
wił zastępca burmistrza.

Postanowiono wyróżnić najciekawsze pojazdy. Okazało 
się, że młodzież specjalnie przygotowywała się na tę imprezę. 
Największe zainteresowania wzbudzili Jarosław Tomaszewski 
i Artur Wilczak, którzy przyjechali… czołgiem. Rudy – to połą-
czenie dwóch rowerów, pokrytych pancerzem, z którego wysta-
wała krótka lufa. Na rowerze własnej konstrukcji przyjechał Piotr 
Szuflik, a na czwórkołowcu Radosław Głuchowski. Agnieszka 
Czermińska zademonstrowała swoją przynależność do organi-
zacji. W koszu na kierownicy siedział ogromny miś – „Kubuś” 
z polską flagą. Ostatnią nagrodę przyznano jednemu z najmłod-
szych uczestników poruszających się samodzielnie i to na rowe-
rze bez dodatkowych kółek 5-letniemi Wiktorowi Jarzyńskiemu. 
Specjalne wyróżnienie otrzymał Sławomir Malanowski, który od 
lat, niezważając na porę roku przemierza ulice miasta i okolicz-
nych gmin na składaku. Tym razem miał pecha i przed samym 

startem złapał gumę. Zanim wyruszono na trasę, o bezpiecznych 
zachowaniach na drodze przypomnieli policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Sierpcu – Krzysztof Kosiorek i Witkowski. 
Dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego najmłod-
si uczestnicy jazdy krytycznej otrzymali zestawy odblaskowe.

A później wszyscy, za pilotującym radiowozem, przejechali 
ulicami miasta (Świętokrzyską, Traugutta, Konstytucji 3 Maja, 
Polną, Okulickiego, Jana Pawła II, Braci Tułodzieckich, Wiosny 
Ludów, Świętokrzyską). 

– Pokazaliśmy, że w Sierpcu jeżdżą nie tylko samochody 
i motocykle. Posiadaczy pojazdów napędzanych mięśniami ludz-
kim jest dużo grono. Czas pomyśleć o ścieżkach rowerowych 
i specjalnych parkingach. Młodzi potrzebują miejsca, gdzie będą 
mogli uprawiać ekstremalne sporty – stwierdził prezes Ogniska.

Jazda na byle czym spotkała się z zainteresowaniem i sympa-
tią sierpczan, zyskała również przychylność władz. Są już plany, 
aby w przyszłym roku odbyła się podobna impreza, z większa 
liczbą atrakcji.

Jakub Grodzicki

W piątek, 23 listopada 2012 r., odbyły się uroczyste ob-
chody jubileuszu 50-lecia powstania Ogniska TKKF „Ku-
buś” w Sierpcu. Był to szczególny dzień dla organizacji, dzień 
przekazania sztandaru.

Do zajazdu Sonata przybyło ponad 150 osób. Wśród zapro-
szonych gości byli Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Twardy, 
dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Płocku, Mieczysław Borowy, prezes Zarzą-
du Głównego TKKF w Warszawie, Jacek Bączkowski, prezes 
Mazowieckiego TKKF, Mieczysław Moleda, prezes Miejskie-
go Ogniska TKKF „Promyk” Ciechanów, Witold Jakubik, pre-
zes Miejskiego TKKF w Siedlcach, przedstawiciele sierpeckich 
władz samorządowych – powiatowych, miejskich i gminnych, 
duchowni z księdzem dziekanem Andrzejem Więckowskim na 
czele, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych i zakła-
dów pracy, właściciele firm, którzy od lat wspierają działalność 
organizacji, przedstawiciele organizacji sportowych, członkowie 

i sympatycy Ogniska TKKF „Kubuś”.

Przekazanie sztandaru
Sztandar poświęcił ksiądz dziekan Andrzej Więckowski. Akt 

fundacji w imieniu społecznego komitetu odczytała Henryka Pie-
karska: Fundujemy ten sztandar, aby wyrazić uznanie dla tych, 
którzy przez minione 50 lat pracowali społecznie, tworząc pięk-
ną historię, a swoją wiedzę, doświadczenie i energię poświęca-
li dla krzewienia sportu i rekreacji w naszej „Małej Ojczyźnie”.

Trzydziestu głównych fundatorów sztandaru wbiło sym-
boliczne gwoździe z nazwami instytucji lub firm w drzewiec. 
Swój udział finansowy mieli również członkowie Ogniska, któ-
rzy w większości zdecydowali się na dobrowolne wpłaty. Przed-
stawiciele komitetu (Henryka Piekarska, Maria Sobczak i Adam 
Lipiński) przekazali sztandar w ręce prezesa Ogniska Jakuba 
Grodzickiego, a ten oddał go pocztowi sztandarowemu (Anna 
Nowakowska, Marianna Zielińska, Radosław Nowakowski), któ-
ry przyrzekł strzec honoru sztandaru.
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Sportowe życie
Z okazji 50-lecia Ogniska został wydany folder, który sta-

nowi uzupełnienie książki o historii organizacji, która ukazała 
się pięć lat temu. W okolicznościowym wystąpieniu prezes Ja-
kub Grodzicki mówił o ludziach, bez których zaangażowania, 
pasji i pomysłów Ognisko nie mogłoby istnieć. Podkreślał, że 
to instruktorzy TKKF pierwsi prowadzili zajęcia aerobiku, or-
ganizowali regaty i szkolenia żeglarskie, sekcje i pokazy kul-
turystyczne, popularyzowali narciarstwo biegowe czy nordic 
walking, a sierpeccy brydżyści, siatkarze, szachiści, kulturyści, 
koszykarze, badmintoniści, tenisiści, biegacze zdobywali wyróż-
nienia w regionalnych i ogólnopolskich zawodach, przynosząc 
zaszczyty Ziemi Sierpeckiej i Mazowszu.

Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli „na 
niebiańskie boiska”. Jakub Grodzicki podziękował członkom 
i sympatykom Ogniska za wieloletnią społeczną pracą, a tak-
że sponsorom, bez których wsparcia organizacja nie mogłaby 
istnieć.

Odznaczenia od władz
Działalność Ogniska została doceniona przez władze samo-

rządowe. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik 
nadał organizacji Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Jest to naj-
wyższe odznaczenie przyznawane przez władze województwa za 
wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Mazowsza. 
W imieniu marszałka medal przekazał Michał Twardy. 

Kolejne wyróżnienie wręczyli przewodniczący Rady Powiatu 
Juliusz Gorzkoś i starosta sierpecki Jan Laskowski. Był to tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”. Ognisko TKKF „Kubuś” 
jest pierwszą organizacją, której przyznano to wyróżnienie.

Także Rada Miejska w Sierpcu postanowiła uhonorować 
działalność stowarzyszenia. Przewodniczący Marek Chrzanow-
ski w imieniu radnych odczytał uchwałę Rady dotyczącą przy-
znania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”. Odznaczenie 
przekazano na ręce prezesa. Podczas uroczystości wręczono rów-
nież odznaki i medale dla członków Ogniska oraz osób współ-
pracujących z organizacją. Minister sportu i turystyki Joanna 
Mucha przyznała brązową odznakę „Za Zasługi Dla Sportu”, Za-
rząd Główny TKKF – Złotą odznakę 55-lecia Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej „Za zasługi”, Zarząd Mazowieckiego 
TKKF – medal „Za zasługi w rozwoju kultury fizycznej na tere-
nie Mazowsza”, a Walne zebranie członków Ogniska TKKF „Ku-
buś” w Sierpcu nadało godność Członka Honorowego Ogniska. 
Zarząd Ogniska wręczył również podziękowania za współpracę. 

Pół wieku razem
Nie zabrakło również podziękowania za społeczną pracę, za 

organizowane imprezy, za zdobywane medale. 
– Przez pięćdziesiąt lat wiele się zmieniło. My się zmienili-

śmy, ale zawsze pozostała w nas radość zabawy, radość bycia 

razem i radość pozytywnej konkurencji. Chciałbym podzięko-
wać za wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia, które Ognisko 
TKKF „Kubuś” przez tyle lat realizowało. Dziękuję, że myślicie 
też o osobach starszych. Dziękuję za wszystkie te inicjatywy, bo-
wiem z pewnością będą one inspiracją i zachętą dla innych osób 
i środowisk – powiedział minister Olgierd Dziekoński. 

Przedstawiciele samorządów, zakładów pracy, organizacji 
i stowarzyszeń składali życzenia, wręczali kwiaty, upominki i pa-
miątkowe statuetki.

O część artystyczną zadbała młodzież (uczniowie LO 
w Sierpcu) z Zespołu Emisji Głosu przy Ognisku Pracy Pozasz-
kolnej, przygotowani przez Dorotę Nawrocką i Agnieszkę Ma-
zurowską. Piosenki stanowiły przyjemne przerywniki pomiędzy 
kolejnymi punktami uroczystości. Wystrój sali, wystawę pucha-
rów i fotokronik pomogła przygotować instruktor plastyki Maria 
Jagodzińska z OPP.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowania uroczystości tym, którzy w niej uczestniczyli, 
a przede wszystkim tym, którzy przez 50 lat tworzyli, wspomaga-
li i uczestniczyli w zawodach i zajęciach organizowanych przez 
Ognisko TKKF „Kubuś” – powiedział prezes Jakub Grodzicki.

Podczas uroczystości nie zabrakło także akcentu sportowego. 
W rzucie lotką do tarczy mógł wziąć udział każdy. Najcelniejsze 
oko i najpewniejszą ręką mieli Maria Sobczak i Piotr Watem-
borski. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na toast 
i wspaniały tort. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

JAM

Sponsorzy gwoździ do Sztandaru Ogniska TKKF Kubuś
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, 
Minister Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Za-
rząd Główny TKKF, Mazowieckie TKKF, Starosta i Rada Powia-
tu w Sierpcu, Burmistrz i Rada Miejska w Sierpcu, Wójt i Rada 
Gminy Sierpc, Urząd Skarbowy w Sierpcu, Transport Lipiński 
Sierpc, MEGA Transport Sierpc, Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Sierpcu, MARJOSS M.J. Długokęccy, „WIEPOL” Ire-
neusz Wielimborek, P.H.U. „BUDOMEX” Dariusz Rzeszotarski, 
„EMPEGEK” Sp. z o.o. Sierpc, RTV Iwona i Paweł Żmijewscy, 
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o., Fermy Drobiu B.M. Krowiccy, B.S. 
Piórkowscy, „BUDWAL” Adam Słoma, NZOZ „MEDICAR” 
J.J. Maciejewscy, ZK „Granit” T. Zasadowski, Bank Spółdziel-
czy w Sierpcu, Związek Spółek Wodnych w Sierpcu, Notariusz 
Krzysztof Kuskowski, SML-W w Sierpcu, Cukiernia Piotr Tu-
łacz, RUSTIKAL Stanisław Kaczorowski.

Więcej informacji na stronie Ogniska TKKF „Kubuś”  
www.tkkf-kubus.org.pl
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W piękne, ozłocone promieniami jesiennego słońca popo-
łudnie 18 października pożegnaliśmy w Olsztynie zasłużoną 
bibliotekarkę Warmii i Mazur, sierpecką regionalistkę, Hali-
nę Giżyńską-Burakowską. W ostatniej drodze Pani Halinie to-
warzyszyło grono sierpeckich Przyjaciół. Msza pogrzebowa, 
koncelebrowana była przez księdza dziekana Andrzeja Więckow-
skiego oraz duchownego z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Olsztynie. Podczas nabożeństwa przy trumnie czuwał poczet 
sztandarowy z Sierpca. Sztandar Rady Miejskiej podtrzymywał 
wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Czermiński, w asyście re-
prezentantki sierpeckiego środowiska bibliotekarskiego Magda-
leny Staniszewskiej i członka Zarządu Oddziału Towarzystwa 
Naukowego Płockiego w Sierpcu Grzegorza Wąsiewskiego.

Kazanie podczas mszy wygłosił ksiądz z olsztyńskiej para-
fii zmarłej. Nawiązał w nim do jej drogi życiowej, osiągnięć na 
niwie zawodowej i pisarskiej. Ksiądz odniósł się też do cech 
charakteru Pani Haliny, podkreślając dobro i serdeczność, któ-
rymi emanowała. Duchowny podkreślił też, że w życiu Haliny 
Giżyńskiej-Burakowskiej widoczne były znaki wiary, którymi 
kierowała się w swoim postępowaniu. Jakże wzruszające były 
słowa pożegnania, skierowane do zmarłej, w których duchowny 
zapewnił Panią Halinę, że nadejdzie kiedyś moment, gdy wspól-
nie spotkamy się w wielkiej Bożej Bibliotece.

Halina Giżyńska-Burakowska spoczęła na cmentarzu ko-
munalnym przy ulicy Poprzecznej. Słowa ostatniego pożegna-
nia wypowiedziało nad trumną wielu Przyjaciół zmarłej. Ksiądz 
dziekan Andrzej Więckowski wspominał głęboką wiarę, otwarty 
umysł i serce Pani Haliny, którą bliżej poznał przy okazji współ-
tworzenia parafialnego miesięcznika „Sierpecka Fara”. 

O zmarłej opowiadał też jeden z autorytetów polskiego biblio-
tekarstwa, wieloletni dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Olsztynie, przyjaciel i bliski współpracownik, 
Marian Filipkowski. Nie krył wzruszenia, gdy przypominał dro-
gę zawodową Pani Haliny na gruncie bibliotekarstwa Warmii 
i Mazur, jej nowatorskie i profesjonalne podejście do spraw za-
wodowych, serdeczność i powszechnie znaną życzliwość.

Wyrazy smutku i współczucia z powodu śmierci, w imie-
niu swoim i władz miasta Sierpca, przekazał również 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński, któ-
ry zdobył się na piękny, symboliczny gest rozsypania nad trumną 
zmarłej sierpeckiej ziemi, wykopanej z ogrodu państwa Bura-
kowskich przy ulicy Konstytucji 3 Maja 15.

Zdzisław Dumowski zabrał głos w imieniu sierpeckiej inte-
ligencji, środowisk związanych z Biblioteką Miejską w Sierp-
cu, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej i sierpeckiego 
Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. Skupił się na 
ukazaniu sierpeckiego etapu życia Pani Haliny, jej osiągnięć na 
rzecz regionalizmu, intelektualnego wkładu dla lokalnej kultu-
ry i historii.

Najbardziej osobiste pożegnanie padło z ust Ryszarda Sutego, 
który ułożył dla Pani Haliny wiersz. I choć wzruszenie odbierało 
głos autorowi, chyba nie było wśród żałobników osoby, która nie 
uroniła łzy słysząc słowa: 
Nie będzie mi smutno, bo Twój uśmiech zobaczę każdej wiosny
w zakolach Sierpienicy, wśród dzikiej łąki kwiecia
[…] Bo to nieprawda, że Ciebie nie ma. Jestem pogodny,
bo Cię zobaczę na brzegu warmińskich jezior w wiotkiej, jak Ty 
trzcinie
i w lustrze Jeziórek obok domku gdzie żyją łabędzie,
usłyszę Cię w srebrzystym brzęku spadającej wody przy starym 
młynie […].

Nad grobem Pani Haliny szumią stare, potężne drzewa. Jest 
blisko przyrody, którą tak bardzo ukochała.

Magdalena Staniszewska 

Przemówienie pożegnalne wygłoszone przez wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej Kazimierza Czermińskiego w imie-
niu władz samorządowych miasta Sierpca.

Szanowni Państwo, 
Pogrążona w żałobie rodzino.

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ha-
liny Giżyńskiej-Burakowskiej. Trudno nam sierpczanom uwie-
rzyć, że już nigdy nie odwiedzi naszego miasta, które tak kochała. 
Będzie jej nam brakowało. 

OLSZTYŃSKIE 
POŻEGNANIE HALINY 

GIŻYŃSKIEJ‑BURAKOWSKIEJ, 
18.10.2012 R.

fot. maGdalena staniszewsKafot. maria wiśniewsKa
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Świętej pamięci Halina urodziła się w podsierpeckiej Wilczo-
górze. Życie zawodowe poświęciła Olsztynowi. Sercem jednak 
była zawsze w swoim ukochanym Sierpcu. Po przejściu na eme-
ryturę w 1992r. wróciła do Sierpca, gdzie jej mąż Jan pełnił funk-
cję dyrektora Biblioteki Miejskiej. Wróciła, ale nie żeby po latach 
pracy zawodowej odpoczywać. Z właściwą sobie pasją włączyła 
się w lokalne życie kulturalne. Była nie tylko jego uczestniczką 
ale i animatorką. Dużo pisała. Nie tylko do lokalnej prasy. Była 
także współautorką książek i publikacji – bezcennych dla sier-
peckich kultury i historii. Odznaczona Medalem zasłużona dla 
Miasta Sierpca – 2006 roku. 

W naszej wdzięcznej pamięci zachowamy Jej optymizm 
i życzliwości, którymi tak hojnie nas obdarzyła. 

Z upoważnienia Burmistrza I Rady Miejskiej Sierpca wyrazu 
szczerego współczucia pragnę przekazać mężowi Janowi i rodzi-
nie świętej pamięci Haliny. 

Niech spoczywa w pokoju Cześć jej pamięci. 

Podziękowanie rodziny
W imieniu rodziny zmarłej Śp. Haliny Giżyńskiej-Burakow-

skiej za liczny udział w pogrzebie delegacji z Sierpca – podzię-
kował maż Jan Burakowski. Poniżej skład delegacji: 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej: Zdzisław Du-
mowski, Ryszard Suty, Paweł Gąsiorowski, Tomasz Ko-
walski, Jerzy Babecki, Grzegorz Narodzonek.

• Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Sierpcu: Hen-
ryka Piekarska, Grzegorz Wąsiewski, Ewa Jeziórska.

• Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu: 
Maria Wiśniewska, Magdalena Staniszewska, Jadwiga 
Popko.

• Samorząd miasta Sierpca: Kazimierz Czermiński, Zdzi-
sław Dumowski, Przemysław Burzyński

• Przyjaciele i znajomi: ks. Dziekan Andrzej Więckow-
ski, Halina Szałecka-Nasiłowska, Hanna Kowalska. Wy-
stąpienia pożegnalne wygłosili: ks. Dziekan Andrzej 
Więckowski, Marian Filipkowski z Olsztyna, Kazimierz 
Czermiński, Zdzisław Dumowski, Ryszard Suty.

Poczet sztandarowy Rady Miejskiej w Sierpcu w składzie: 
chorąży wiceprzewodniczący RM Kazimierz Czermiński w asy-
ście Magdaleny Staniszewskiej, Grzegorza Wąsiewskiego. Mszę 
Świętą Żałobną w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki 
Boskiej Fatimskiej w Olsztynie koncelebrował ks. Andrzej Więc-
kowski – Dziekan Sierpecki. 

Kazimierz Czermiński

HALINA GIŻYŃSKA‑BURAKOWSKA 
1932–2012

Halina Giżyńska-Bu-
rakowska – cenio-
na regionalista, autorka 
i współautorka wielu sier-
peckich książek i arty-
kułów w prasie lokalnej, 
zmarła w czwartek 11 
października.

Urodziła się w podsier-
peckiej wsi Wilczogóra, 
życie zawodowe związa-
ła z Olsztynem, w 1992 
roku wróciła do Sierpca, 
gdzie wraz z mężem Ja-
nem – cenionym literatem 
i regionalistą, zamieszkała 
w domu jednorodzinnym. 
Była bywalczynią wszyst-

kich ważniejszych imprez kulturalnych. Szczególnie bliskie jej 
sercu były spotkania autorskie, prezentacje nowych książek. 
Swoje życie zawodowe związała z bibliotekarstwem, stąd za-
wsze w kręgu jej bliskich zainteresowań pozostawała sierpecka 
Biblioteka. 

Po przejściu na emeryturę i przeprowadzce do Sierpca, roz-
począł się nowy etap w Jej życiu, odnalazła pasję w utrwalaniu 
wspomnień sierpczan, w opisywaniu lokalnej historii, ocala-
niu dla kolejnych pokoleń naszego lokalnego dziedzictwa kul-
turowego i historycznego. Była propagatorką kultury słowa. 
Współpracowała z wieloma lokalnymi tytułami, współtworzy-
ła m.in. „Sierpeckie Rozmaitości”, „Sierpecką Farę”. W 2008 

roku nakładem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej uka-
zała się Jej autobiografia „Panna z Wilczogóry”. Była też współ-
autorką wielu innych, nieocenionych dziś dla sierpeckiej historii 
i kultury publikacji – słownika biograficznego „Sierpczanie ty-
siąclecia”, kompendium sierpeckich wydarzeń i ciekawostek – 
„Ziemia sierpecka znana i nieznana”, „Wspomnień sierpczan” 
i wielu innych. Za swą pracę wielokrotnie nagradzana. Docenia-
na przez lokalną społeczność.

Zawsze ciepła, serdeczna, optymistycznie patrząca na świat, 
stanowczo wypowiadająca swoje zdanie. Sierpeccy przyjacie-
le zapamiętają Panią Halinę jako osobę pełną empatii, potrafią-
cą pocieszyć w trudnych momentach, służącą radą. Rozmowy 
z Panią Haliną, zwłaszcza te w pięknym, sierpeckim ogrodzie 
Państwa Burakowskich, wśród pachnących kwiatów, to było coś 
oczyszczającego po dniu pełnym zmagań z rzeczywistością. Były 
to rozmowy o życiu, o książkach, o pisarzach, kwiatach, o sier-
peckim „środowisku”. 

W 2008 roku Państwo Burakowscy wyprowadzili się do 
Olsztyna, by w jesieni życia być bliżej dzieci. Pani Halina nadal 
pisała, pozostała w bliskim kontakcie z sierpeckimi przyjaciółmi. 
Pisała też listy, piękne, mądre, na ładnej papeterii.

Ostatni raz w Sierpcu była w grudniu 2011 roku. Przyjechała 
wraz z mężem Janem, by uczcić jubileusz 20-lecia „Sierpeckich 
Rozmaitości” – pisma, któremu wspólnie nadali renomę i kon-
tynuowaną po dziś dzień linię tematyczną. Pani Halina zmarła 
w Olsztynie po nagłej chorobie.

Magdalena Staniszewska 

Halina buraKowsKa.  
fot. maGdalena staniszewsKa
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SIERPCZANIE ŻEGNAJĄ.
PONOWNY POGRZEB PREZYDENTA

Bronił ojczyzny na froncie, a po-
tem pomagał jej w warunkach po-
koju. Tak ostatniego prezydenta na 
uchodźstwie wspominał metropoli-
ta warszawski kardynał Kazimierz 
Nycz. W świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie – Wilanowie odbyły się 
uroczystości ponownego pogrzebu 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskie-
go, który zginął w katastrofie smoleń-
skiej. W październiku br. okazało się, 
że w kwietniu 2010 roku Jego ciało 
zostało błędnie zidentyfikowane i po-

chowane w grobie innej ofiary katastrofy.
Trumna z ciałem prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zo-

stała w sobotę, w dniu 03 listopada 2012 złożona w Panteonie 
Wielkich Polaków w świątyni w stołecznym Wilanowie.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja 
z Sierpca. Nad trumną prezydenta czuwał sztandar Rady Miasta 
w asyście radnego Krzysztofa Rudowskiego – chorążego, Kazi-
mierza Czermińskiego – wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 
Bogdana Wierzbickiego – Przewodniczącego Zarządu Powiato-
wego Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego 
Oddział w Sierpcu, Andrzeja Cześnika – przedstawiciela sier-
peckiego PiS-u. W imieniu mieszkańców miasta Sierpca dele-
gacja złożyła wieniec upiększony biało-czerwonymi kwiatami 
– zapalono znicze.

Warto wiedzieć – wspomina Kazimierz Czermiński.
Pan Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej na Uchodźstwie uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 
lipca 2009 roku, w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski, 
otrzymał godność Honorowego Obywatela Miasta Sierpca. Po-
przez nadanie Honorowego Obywatelstwa Panu Prezydentowi 
Ryszardowi Kaczorowskiemu pragnęliśmy uhonorować związki 
z tradycją patriotyczną, jak również przywiązanie mieszkańców 
do tradycji niepodległościowych.

Ryszard Kaczorowski w liście do burmistrza Marka Kośmi-
dra napisał, że przyjmuje to wyróżnienie w dowód uznania dla 
całej imigracji niepodległościowej, która w wyniku dyktatu jał-
tańskiego pozostała po II wojnie światowej na obczyźnie, by 

walczyć dalej już bezorężnie o wolność i suwerenność Ojczyzny.
Prezydent Ryszard Kaczorowski gościł w Sierpcu 3 września 

1997 roku. W czasie swojej wizyty złożył wiązankę kwiatów 
pod pomnikiem Ofiar Katynia w Parku Solidarności. Spotkał się 
z mieszkańcami i władzami samorządowymi miasta oraz przed-
stawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Koła w Sierpcu, m.in. Henrykiem Gutowskim, Andrzejem Ole-
chowskim, Stefanem Kośmidrem. Prezydent był kilkakrotnie za-
praszany do Sierpca aby odebrać tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Sierpca. Niestety uprzednie zobowiązania a także i zdro-
wie nie pozwalały mu przyjechać do naszego miasta. 

Na zaproszenie Prezydenta delegacja z Sierpca w osobach: 
Bogdana Wierzbickiego, Kazimierza Czermińskiego – radny 
miejski, Andrzeja Gąsiorowskiego uczestniczyła w obchodach 
90-lecia urodzin. Z tej okazji odprawiona została Msza święta 
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z udziałem 
najwyższych władz państwowych na czele z ówczesnym mar-
szałkiem Sejmu – Bronisławem Komorowskim (obecnym Pre-
zydentem RP).

Uczestnicy spotkania urodzinowego wspominają rozmowę 
z jubilatem w czasie wydanego bankietu. W czasie przyjęcia 
śpiewaliśmy Panu Prezydentowi dwieście lat, dwieście lat, bo sto 
lat nie wypadało… Jubilat żartował, że tak naprawdę to życie za-
czyna się dopiero po dziewięćdziesiątce. Jednocześnie zapewniał 
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nas, że na pewno przyjedzie do Sierpca wiosną 2010 roku, z żoną 
Karoliną, która przysłuchując się rozmowie dodała – przyje-
dziemy razem do Sierpca, dopilnuję tego osobiście. Prezydent 
Kaczorowski miał przyjechać do Sierpca w dniu 12.04.2010r., 
poniedziałek, po zakończonej wizycie w Katyniu. 

W obchodach 90-lecia urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego uczestniczył również burmistrz Sierpca Marek Ko-
śmider. Spotkał się i przeprowadził rozmowę z jubilatem po 
koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie zapraszając do przy-
jazdu do Sierpca. Tragiczna śmierć pokrzyżowała te plany.

Delegacja z Sierpca uczestniczy w uroczystościach pogrzebo-
wych w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2010 roku. Nad trumną 
zmarłego Prezydenta w Belwederze – pochylają się sztandary: 
Rady Miejskiej w asyście Kazimierza Czermińskiego, Zdzisła-
wa Peszyńskiego, Wojciecha Rychtera oraz Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w asyście Bogdana Wierzbickiego, 
Andrzeja Cześnika, Grzegorza Pawlaka. Wymienione poczty 
sztandarowe uczestniczą w przemarszu konduktu pogrzebowe-
go ulicami Warszawy z Belwederu do Katedry pod wezwaniem 
Świętej Anny, gdzie odprawiona została msza żałobna w intencji 

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego a następnie trumna prze-
wieziona zostaje do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
– Wilanowie.

Opracował: Kazimierz Czermiński

DZIESIĘĆ MARATONÓW
Zbliżał się listopad 2012 roku. Nie miałam szczególnych pla-

nów biegowych. Zastanawiałam się – może dwumaraton w Byd-
goszczy??? Nagle dociera do mnie wiadomość – w Bydgoszczy 
będzie 10 maratonów przez 10 dni!!!

Oooo!!! – bardzo interesujące!!!
Przed laty byłam w Czechach na 7 maratonach przez 7 dni. 

10 maratonów przez 10 dni – to najnowsze wyzwanie do co-
dziennego pokonywania 42,195 km.

Zgłosiłam się. Wpłaciłam wpisowe (400 zł). Poprosiłam 
syna, żeby znalazł dla mnie tani hotel – znalazł. Po kilku dniach 
od zgłoszenia – telefon od dyrektora biegu i pytanie ile marato-
nów mam zamiar pokonać? Moja krótka odpowiedź: 10!!! Usły-
szałam w słuchawce – aha, do zobaczenia 2 listopada, impreza 
rozpocznie się o godzinie 11:00.

1 listopada 2012 roku zbierałam potrzebne rzeczy. Zastana-
wiałam się, czy wszystko razy dziesięć? Na wszelki wypadek 
umówiłam się z synem, że jak zajdzie potrzeba – to podjadę do 
niego i zrobię sobie pranie.

2 listopada 2012 roku raniutko – syn wiezie dwie sierpczan-
ki do Torunia, żeby pojechały do Bydgoszczy i żeby pokona-
ły po 10 maratonów przez 10 dni. Te sierpczanki – to Barbara 
Gil i Danuta Kozłowska. Z Torunia do Bydgoszczy autobusem, 
w Bydgoszczy do Klubu „Gwiazda” na Wilczak – tramwajem. 
Ogromny bagaż i wielka motywacja do szybkiego rozpoczęcia 
życiowej przygody. 

W klubie „Gwiazda” – ruch: zapisy, przygotowania do wyj-
ścia na trasę. Zapach maści rozgrzewającej – wdziera się do mo-
jego nosa.

Przed startem – udziela mi się gorączka przygotowań. Roz-
ważam, ile czasu zajmie mi pokonanie 42,195 km. Uważam, 
że około 7 godzin będę na trasie. Co założyć?: Kurtka, bluza, 
spodnie, jeszcze ten czerwony kapelusik na głowę.

Od 11:00 byłam na trasie prawie do 18:00. 
Po tym dystansie – pożywna zupa fasolowa, wyszycie nowe-

go numeru maratonu na koszulce i sen… Nie skorzystałam z ho-
telu. Mieszkałam z maratonkami i maratończykami na sali. Mój 
teren na 10 dni – to materac i pół metra przed nim. Pod głową ple-
cak, na krzesłach ubrania. Tu czuję atmosferę wysiłku i szalonej 

ilości maratonów.
Jestem w grupce bardziej rekreacyjnej – startuję od 7:00. Od 

5:00 czynności zgodnie z procedurami – jak mówią koledzy ma-
ratończycy. Cicho opuszczam salę, na której gości sen. Przy-
świecam sobie latarką, żeby nie zaczepić o porozkładane rzeczy. 
Dookoła cisza. Ja i kilka jeszcze osób, w dobrych nastrojach zja-
damy śniadanie (dwie godziny przed startem).

Oklejam stopy plastrami, zakładam ubrania. Kilka minut 
przed 7:00 stajemy na linii startu. Każdy doskonale zna trasę 
wokół Kanału Bydgoskiego. Krążymy!!! Trzeba zrobić 10 kó-
łek po około 4 km 200 m.

Od 9:00 na trasie pojawia się druga grupa. Na trasie krążą 24 
osoby – w tym 6 kobiet. Pozdrowienia, miłe słowa, pełna mobiliza-
cja do wysiłku. Nie myślę o czasie. Moim wielkim pragnieniem jest 
zaliczyć wszystkie maratony – 10 przez 10 dni. 10 razy 42,195 km.
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REFLEKSJE Z ZIMOWEGO 
KRÓLESTWA

Od 2. XI 2012 do 9. XI 2012 dni są takie same! Rano 42,195 
km, po południu przygotowania do następnego startu.

We wtorek (6. XI ) – zwiedzanie Bydgoszczy, 7. XI – Mu-
zeum Mydła i Historii Brudu.

Trochę zmian 10. i 11. XI, bo rozpoczyna się dwumaraton. 
Na 8. maratonie pojawił się straszliwy ból nad moimi kolanami 
– nie wróżyło to dobrze. Służba medyczna z pogotowia poradzi-
ła mi – nie wychodzić więcej na trasę maratonów!

Po tych zaleceniach myślę JAK TO NIE WYCHODZIĆ??? 
Kupiłam maści, nasmarowałam nogi i pomyślałam – jakoś to bę-
dzie! Przemordowałam 9. i 10. maraton.

Dwie mieszkanki Sierpca wiozły z Bydgoszczy jedyne 
w swoim rodzaju medale za 10 maratonów. Powrót do Sierpca 
był bardzo szybki – z kolegami, którzy przejeżdżali przez Sierpc.

Zmęczenie zaczęło wychodzić w poniedziałek, byłam mocno 
„zakręcona”!!! Aspargin i pomidory – działały kojąco. Z godziny 
na godzinę było lepiej. W nogach 10 maratonów, w głowie pew-
ność, że nogi są bardzo mocne i tylko trochę bolą. 

Na koszulce mam 297 – tyle mam pokonanych maratonów 
po 42,195 km lub dłuższe dystanse.

Myślę bardzo optymistycznie o pokonywaniu maratonów. 
Tyko 3 dzielą mnie od trzystu!!! Dam radę!!!

Barbara Gil

Spod tatrzańskich wierzchołków mieszkańcom Sierpca
Życzą górale rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku.
Przeżyjcie wspaniałe chwile.
Niech będzie pięknie i śnieżnie.

Zazwyczaj przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 
trwały dosyć długo. Związane były przede wszystkim z robotą. 
Gaździny porządkowały chałupę, a gazdowie pracowali w obo-
rze, w lesie, rąbali drewno na opał. Przekonani byli, że jak się 
dobrze i z ochotą coś pożytecznego wykonuje, szczególnie w Wi-
gilię, to tak będzie w następnym roku. Wierzono, iż w dzień wi-
gilijny nie wolno się z babą kłócić, bo nie będzie spokoju przez 
kolejny rok. Pierwszym gościem w domu musiał być koniecznie 
gazda, bo to też miało być zwiastunem pomyślności.

– „W podhalańskiej tradycji występuje zwyczaj tzw. podła-
zów czyli zalotów. Teraz stanowi on tylko zainteresowania etno-
grafów, a także folklorystycznych zespołów.” – wyjaśniają Hanna 
i Henryk Krzeptowscy Bohacze. – Po wigilijnej wieczerzy, dziew-
czyny wychodziły na podwórze i nasłuchiwały, z której strony psy 
szczekają. Odgłosy wyznaczały, że właśnie stamtąd nadejdzie po-
dłużnik – kawaler. Inne panny wierzyły w rachowanie sztachet 
w płocie. Licząc sztachety wymieniały imiona chłopców, którzy 
byli w nich zakochani. Imię wypowiedziane przy ostatniej szta-
checie oznaczało, iż ten młodzieniec jest najbliższy tej dziewczy-
ny sercu…”. 

Świetnym momentem na zaloty była droga powrotna z pa-
sterki. Starsi górale szli ze sobą, zaś młodzi wracali parami, 
śpiewali, pili gorzałkę i dowcipkowali, jak to zazwyczaj czynią 
zakochani. Dziewczyny do tej pory śpiewają jedną z frywolnych 
piosenek: „Nie będe jo piwa piła, bo by mi się rozchyliła. Napiję 
się gozołecki, zejdzie mi się do kupecki. Hej!…”. 

Właściwy czas podłużników następował jednak w drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy podłużnik przychodził 
do chaty swojej wybranej dziewczyny, sypał garść owsa na do-
mowników i śpiewał: „Na szczęście, na zdrowie Na to Boże Na-
rodzenie. Coby się Wom darzyło. Syćko dobrze rodziło. W oborze, 
w komorze, wsędek dobrze. Kury cubate, gęsi siedlate. Tele woł-
ków kielo w dachu kołków, telo cielicek co w lesie jedlicek…”. 
Później kawaler składał życzenia, zwłaszcza dziewczynie, której 
niekiedy mówił: „Abyś miała tyle frajirzy kielo w półce talerzy”. 
Gospodarze częstowali jedzeniem, wódką, zaczynała się biesia-
da. Podczas ucztowania podłużnik prosił o rękę ich córki. Jeśli 

się dogadano, to młodzi mieli przyzwolenie jeszcze tej nocy iść 
do białej izby… i zostać tam do rana.

„– Warto przypomnieć, że w starym domu, wybudowanym 
w stylu zakopiańskim na Małym Żywczańskim, w pobliżu końca 
Doliny Białego, Regli i Wielkiej Krokwi, przy góralskiej herba-
cie i świątecznych smakołykach, sabałowych nutach spotykali 
się artyści – mówi Marek Chrzanowski – Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sierpcu, z wykształcenia historyk. – Wspaniałą 
przeszłość stanowią czasy pobytu w Zakopanem między inny-
mi księdza Józefa Stolarczyka, Tytusa Chałubińskiego, Stanisła-
wa Witkiewicza, Mieczysława Karłowicza, Mariusza Zaruskiego, 
Kazimierza Dłuskiego, Wacława Kraszewskiego, a potem Karo-
la Szymanowskiego, Stefana Żeromskiego, Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Nie sposób zapomnieć w dziejach miasta pod Gie-
wontem wielkich dobroczyńców: Heleny Modrzejewskiej, Kor-
nela Makuszyńskiego, Marii Budziszowskiej, Klary Jeleńskiej, 
organizacji Gospody Włóczęgów. Można było spotkać Julia-
na Tuwima, Władysława Broniewskiego, Wisławę Szymborską, 
Jerzego Waldorfa, Wojciecha Młynarskiego, Daniela Olbrych-
skiego, Marylę Rodowicz. Wielu z nich miesiącami mieszkało 
w Zakopanem pracując nad kolejnymi dziełami. Teraz, niestety, 
znani artyści wprawdzie bywają w tym mieście, lecz znacznie kró-
cej. Czyżby prysł czar i klimat zakopiański? Analizą wyjaśniają-
cą powody zaprzestania dłuższych ich pobytów powinni zająć się 
socjolodzy, a także psycholodzy społeczni. W przeszłości Z Kru-
pówek na ulicę Grunwaldzką spacerował każdego dnia Tadeusz 
Brzozowski – wybitny malarz. Uśmiechał się, chętnie rozmawiał 
z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Natomiast ulicą Strążyską na 
ulicę Józefa Bogdańskiego często chodził Antoni Rząsa – znako-
mity rzeźbiarz. Ze swych domków na Małym Żywczańskim wę-
drowali Stanisław Marusarz – król skoków narciarskich i Adam 
Pach – wyśmienity gawędziarz i podhalański twórca. Ale perłą 
tej ulicy była Olga Małkowska – twórczyni polskiego harcerstwa, 
mieszkająca w maleńkim góralskim domu. Rozrywkowym wyda-
rzeniem był Zakopiański Karnawał na Krupówkach. Każdego 
dnia występowali młodzi górale, tańczyli i śpiewali, recytowa-
li wiersze, gawędy. Gdzie się podziały tamte czasy? Już nie ma 
atrakcyjnych zabaw na Krupówkach. Pozostały jedynie wspo-
mnienia, a także wspaniałe krajobrazy Giewontu, Kasprowego 
Wierchu, Nosala, Hali Gąsienicowej, Chochołowskiej oraz Pę-
kowy Brzyzek, który przypomina o znakomitej, artystycznej prze-
szłości Zakopanego.”. 

„– Nostalgię tę, w pewnym stopniu, rekompensuje coroczna 
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impreza w Bukowinie Tatrzańskiej – twierdzi Zbigniew Lesz-
czyński – Zastępca Burmistrza Sierpca. – Na początku lutego 
odbywa się bajecznie kolorowe, folklorystyczne widowisko. Inau-
guruje je barwny, żywiołowy, rozśpiewany kulig z góralskim we-
selem. Jest to czas zabawy, tańca i śpiewu góralskiego, konkursu 
tańca zbójnickiego, popisówindywidualnych par tanecznych, 
przeglądu grup kolędniczych. Swoje prace prezentują twórcy lu-
dowi. Niezwykłe widowisko sportowe stanowi wyścig kumote-
rek, fiakrów, skingu, ski skingu, przejazdy zaprzęgów paradnych. 
Podhalański karnawał kończy się wspaniałą, żywiołową zabawą 
górali i ceprów czyli osób pochodzących z terenów nizinnych. Na 
tę imprezę przybywa wielu gości – znanych artystów, sportow-
ców, polityków. Niektórzy przyjeżdżają specjalnie z zagranicy na 
kilka dni wspaniałej, wspólnej zabawy.”.

Niewątpliwie najatrakcyjniejszą zabawą jest sylwester sta-
nowiący rozmyślania nad przeszłością oraz rozważania zapla-
nowanych przedsięwzięć. Gaździny i gazdowie, bardzo mile 
wspominają pobyt sportowców i kibiców z Sierpca na IV Mi-
strzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej, które od-
bywały się w Zakopanem. Wielce sympatycznym mieszkańcom 
Sierpca przekazują świąteczny prezent – opowieść o dawnym 
wydarzeniu spod Giewontu. „– Wirujące, jakby uczestniczące 
w tańcu z wiatrem płatki śniegu, zmieniają drewniane, góralskie 
chaty w piękny widok. Gąsienica, który od wielu lat wozi gości 
starymi saniami ciągniętymi przez Franka – dorodnego konia, 
syna włoskiego ogiera, sprowadzonego na Podhale przez żoł-
nierzy austriackich pod koniec pierwszej wojny światowej, je-
dzie w kierunku stacji kolejowej. Przejeżdżając obok zabudowań 
Walczaków woźnica podnosi rękę i pozdrawia Hankę Krzeptow-
ską, wnuczkę legendarnego Sabały – pierwszego wśród wolnych 
górali. Mimo, że wielki Sabała od dawna już gra góralskie nuty 
Stwórcy, to czasami kiedy Gąsienica wraca do swojej chałupy 
na Starych Krzeptówkach, ma wrażenie, iż ten niedościgniony 
muzykant i bajarz wskakuje mu do sań umilając powrotną dro-
gę swoimi opowiadaniami i muzykowaniem, jako tylko on po-
trafił – komentuje Dariusz Orszulik. – Gąsienica wie, że w noc 
sylwestrową, jak dzisiejsza, znowu spotka go idącego wśród pól 
i opłotków Zakopanego, smętnie grającego na gęślach i dumnie 
patrzącego przed siebie w nieodgadnioną dal rozpływającą się 
w padającym śniegu. 

Mijając stary kościółek na Kościeliskiej opodal Pęksowego 
Brzyzku, woźnica z wielką pobożnością, cechującą starych gó-
rali, zdejmuje z głowy kapelusz i żegna się, rozgląda z lękiem, 
czy aby duch pierwszego proboszcza Zakopanego, księdza Józefa 
Stolarczyka nie patrzy na niego karcąco, znając grzechy ciążą-
ce na jego sumieniu. Zostawił wprawdzie kilka dni temu na pa-
sterce suty datek, ale wie, iż z księdzem Józefem Stolarczykiem 
żartów nie było. 

Wiele razy, jak wspominają starzy ludzie, ksiądz sękatym ki-
jem wybijał pogaństwo z góralskich dusz. Niejednego chłopa 
ręką w gębę trzasnął, gdy się dowiedział, że babę i dzieci bije. 
Chłop z niego był dwumetrowy. Rękę miał jak bochenek chleba. 
Księdza uderzenie góral długo pamiętał. 

Fiakier zatrzymał się na ulicy Nowotarskiej, obok dawnego 
domu księdza Józefa Stolarczyka i zobaczył roześmiana twarz 
Egona Petri – światowej sławy pianisty, który pomimo, iż kon-
certował na całym świecie, ukochał Zakopane i zawsze chętnie 
tu przyjeżdżał. Egon Petri przywitawszy się z Gąsienicą, wrzucił 
narty na tylne siedzenie i kazał się wieźć na Kalatówki, bo tam 
w sylwestrowe popołudnie ścigali się na nartach sławni artyści, 
politycy i bogaci wczasowicze świętujący nowy rok pod Giewon-
tem. Stary góral strzelił z bata i Franek przez Krupówki ruszył 
w stronę Kuźnic. Woźnica musiał się śpieszyć, za godzinę miał 
przyjechać pociąg z Krakowa, który na zabawę sylwestrową miał 
przywieźć Stefana Żeromskiego, ukochanego pisarza wielu Po-
laków, zaś dla miejscowych górali Prezydenta Rzeczpospolitej 
Zakopiańskiej, istniejącej zaraz po pierwszej wojnie światowej. 

Na tę noc do Zakopanego zjechali popularni aktorzy i muzy-
cy, znakomici malarze, politycy i wojskowi, bogaci kupcy, fabry-
kanci, właściciele ziemscy z kresów – jednym słowem śmietanka 
towarzyska – dodaje Dariusz Orszulik. – Egon Petri radośnie 
wszystkich pozdrawiał, będąc dumnym z tego, że jest muzykiem 
tak popularnym i rozpoznawalnym. 

Nagle wśród panów w płaszczach z wielbłądziej wełny i pań 
w futrach z norek i szynszyli, pojawiło się dwóch jegomości 
w mocno sfatygowanych paltach, którzy wprawdzie nieco chwiej-
nym, ale pewnym krokiem podeszli i wskoczyli do sań, w których 
siedział Egon Petri. W niespodziewanych gościach Egon Petri 
rozpoznał Stanisława Ignacego Witkiewicza i Karola Szymanow-
skiego. Nieco wcześniej Karol Szymanowski skończył swój sylwe-
strowy koncert w restauracji Morskie Oko, a Stanisław Ignacy 
Witkiewicz wyszedł z próby swojego Teatru Formistycznego. Po 
wypiciu kilku szybkich litworówek – wódki ziołowej, postanowi-
li wsiąść do sań, gdzie siedział ich przyjaciel i podwieźć się do 
domu Władysława Reymonta.

Koń starego Gąsienicy, wiozący teraz czterech mężczyzn 
znacznie zwolnił, ku radości spacerujących sylwestrowych go-
ści, którzy wyciągając ręce witali się ze słynnymi artystami, 
wyglądającymi niczym wędrowna trupa aktorska reklamująca 
swoje przedstawienie. Karol Szymanowski wraz ze Stanisławem 
Ignacym Witkiewiczem dotarli do domu Władysława Reymonta 
z niewielkim spóźnieniem. Gdy wysiedli z sań wpadli w ramio-
na Kornela Makuszyńskiego. Zaprosił ich na tradycyjną partię 
brydża uzupełnioną dobrym koniakiem do swojego mieszkania 
w willi Opolanka. Czwartym do partii był Ludwik Solski, który 
właśnie wracał ze spaceru z Doliny Białego. 

Fiakier wielce uradował się takim obrotem sprawy. Teraz 
mógł szybciej zawieźć Egona Petriego na Kalatówki i pojechać 
na dworzec po Stefana Żeromskiego. Jego zadowolenie jeszcze 
wzrosło na Rondzie Kuźnickim, gdzie Antoni Słonimski – szalony 
miłośnik motoryzacji, wziął na swój bicykl pianistę i ku uciesze 
gapiów, wzbijając tumany śniegu, z wystającymi nartami Egona 
Petriego i nim samym wymachującym z przerażenia rękami, ru-
szył na Kalatówki. 

Wszędzie wokół, na oświetlonych pochodniami stokach, wśród 
rozpalonych watr – ognisk zjeżdżali narciarze. Panie w szerokich 
spódnicach, norweskich swetrach i czapkach o szwajcarskim fa-
sonie. Panowie w długich bufiastych spodniach, wkładanych 
do butów, fantazyjnie kolorowych wiatrówkach, otuleni długi-
mi wzorzystymi szalami. Obok dzieci lepiły bałwany i przeróż-
ne śnieżne stwory, natomiast dorastająca młodzież oświetlona 
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ogniem z rozpalonych ognisk przekomarzała się, śpiewała i tań-
czyła czekając na tej magicznej, jedynej w całym roku nocy. 

Gąsienica dotarł wreszcie na dworzec. Od razu zorientował 
się, iż jego klient już przyjechał, albowiem spora grupa wielbi-
cieli jego powieści i opowiadań otaczała pisarza. 

Pozwolił, aby tłum odprowadził go do czekających sań. 
Wśród wiwatujących ludzi odjechał w kierunku willi Pod Jedlami 
na Kozińcu. Zacnego gościa przywitała kapela góralska grając 
skoczne nuty Bartusia Obrochty, a przed przepiękną willę zapro-
jektowaną w stylu zakopiańskim przez Stanisława Witkiewicza, 
wybiegło rozbawione towarzystwo: Magdalena Samozwaniec, 
Helena Modrzejewska, Ignacy Paderewski, Kazimierz Przerwa 
Tetmajer, generał Mariusz Zaruski i Józef Oppenheim. 

Woźnica przywiązawszy Frankowi do łba worek z sianem 
usiadł wraz z muzykantami na szerokich schodach popijając go-
rące wino, przegryzając świątecznym ciastem, słuchał grających 
i patrzył hen ku bliskim Tatrom. Spoglądał na Świnicę, Kozie 
Wierchy, Żółte Turnie, Kasprowy Wierch i Giewont. Na szczy-
ty, które zdobywał w młodości oprowadzając gości. Po wypiciu 
kilku kubków wina stary Gąsienica oddał się czarowi sylwestro-
wej nocy, przesyconej wibracjami tego magicznego miejsca na 
Kozińcu, pamiętającego czasy króla Tatr Tytua Chałubińskiego 
i jego wiernego przyjaciela Sabały. Zobaczył oczami wyobraźni 
dawne zabawy sylwestrowe, kiedy górale w Dolinie Kościeliskiej 
rozpalali ogniska, piekli owce, tańczyli, śpiewali i bawili się do 
rana rozgrzewając się winem z beczek. 

O północy goście willi Pod Jedlami wyszli na dwór i skupi-
li się wokół wielkiego ogniska. Składali sobie życzenia i wspól-
nie odśpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Gąsienica z łezką 
w oku śpiewał polski hymn, pamiętając o niedawnych czasach, 
kiedy było to zabronione – opowiada Dariusz Orszulik. – W noc 
sylwestrową można było co najwyżej wypić zdrowie miłościwie 
panującego cesarza Monarchii Austro-Węgierskiej.

Gdy utrudzony sylwestrowym balem Gąsienica wracał nad 
ranem do swojej chałupy, Sabała znowu wsiadł do jego sań i nic 

nie mówiąc cicho i smętnie zagrał. Jakby przeczuwał, iż nadcho-
dzące lata oprócz szalonych sylwestrowych zbaw pod Giewontem 
niosą ze sobą mrok codziennej rzeczywistości z istotnymi proble-
mami, które bywają niemożliwe do przezwyciężenia.”.

– Zapraszamy na następne spotkanie w Zakopanem. Z tra-
dycyjną góralską radością i serdecznością znowu Was powita-
my – oznajmia Stanisław Kałamacki. – Prosimy, aby sierpczanie 
podczas sylwestrowej zabawy i witania Nowego Roku przypo-
mnieli sobie legendę „O starym gaździe i synach”. Oto jej frag-
ment: – „Dziadek zapragnął zobaczyć jak się powodzi synom, 
czy żyją uczciwie i serce dla ludzkiej krzywdy mają. Przebrał się 
za żebraka i wszedł do chałupy starszego syna. – Wspomożesz 
ubogiego starca? A syn na to: – Zabieraj się stąd dziadu, nic 
nie dostaniesz, psami cię poszczuję! Odszedł dziadek z niczym 
z domu bogatego syna, oddalił się na pobliskie wzgórze, wzniósł 
ręce do góry, spojrzał na gospodarstwo starszego syna i wszyst-
ko w jednej chwili zapadło się pod ziemię. Na miejscu domu zo-
stał tylko syn wraz z żoną. – Powędrował dziadek do młodszego 
syna. Przychodzi, poznaje chatę, widzi, że żyje szczęśliwie z żoną. 
W izbie czyściutko, na piecu gotuje się obiad, a w kołysce gawo-
rzy ich dziecko. – Dobrzy ludzie, dajcie biednemu wędrowcowi 
wody i chleba! Odpowiada na to syn: – Wejdź do chaty dziadku, 
nakarmimy cię, możesz nawet odpocząć przed dalszą wędrówką, 
bo noc się zbliża. Żona syna spojrzała na łachmany dziadka. Po-
szła do komory. Przyniosła czystą koszulę i spodnie i kazała mu 
się przebrać. Żegnając się z gościnną rodziną – powiedział stary 
góral – Dziękuję wam za dobre serce. Poszedł na sąsiednie wzgó-
rze, wzniósł ręce ku górze. Nagle skromna chata młodszego syna 
przemieniła się w bogaty dom, a koło niego był młyn i tartak.”.

Teraz możemy pożegnać się z czytelnikami czasopisma 
„Nasz Sierpc” wyznając zasadę, iż całe życie upływa na żegna-
niu siebie, jakimi byliśmy i witaniu, jakimi pragniemy być.

Maria Szklarska
Bogusław Buraczyński

30 LAT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY 
MUZYCZNEJ I ST. IM. MARCINA 

KAMIŃSKIEGO W SIERPCU
Długie miesiące przygotowań, setki wysłanych zaproszeń, 

trud i wysiłek wielu osób oraz szereg koncertów uczniów, ab-
solwentów i pedagogów poprzedziły uroczysty koncert jubile-
uszowy, który odbył się 22.09.2012r, o godz.17.00, w Centrum 
Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.

Do organizacji obchodów jubileuszu 30-lecia PSM I st. 
w Sierpcu powołany został Komitet Organizacyjny, którego 
działaniami kierowała dyrektor Barbara Bońkowska. W przygo-
towania zaangażowała się cała społeczność Szkoły Muzycznej – 
nauczyciele, pracownicy i uczniowie. W obchodach wzięli udział 
także przedstawiciele Zakladnych Umeleckich Szkół ze Zlatych 
Moravców na Słowacji i z Hulina w Czechach, których mieliśmy 
przyjemność gościć w Sierpcu w dniach od 20 do 23.09.2012r. Po 
serdecznym powitaniu przez Dyrektor, goście udali się na kolację 
i spoczynek w zajeździe „Kasztelan”. Następnego dnia Czechów 
i Słowaków oficjalnie przywitał Starosta Powiatu Sierpeckiego 
–Jan Laskowski. Po spotkaniu w starostwie, goście pojechali do 

Płocka, gdzie oprócz zwiedzania miasta złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze na grobach: patrona PSM I st. w Sierpcu Marcina 
Kamińskiego oraz Bożeny Jankowskiej wieloletniej nauczy-
cielki szkoły. Tego samego dnia o godzinie 17.00 w Centrum 
Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się koncert trzech zaprzyjaź-
nionych szkół. Młodzi artyści zachwycili publiczność nie tyl-
ko swoimi umiejętnościami technicznymi, ale przede wszystkim 
swoją niezwykłą artystyczną dojrzałością i wrażliwością na mu-
zykę. W XXI wieku taka wrażliwość jest rzadkością, zjawiskiem 
niespotykanym, przez co zasługuje na szczególne uznanie i sza-
cunek. W sobotę 22.09.2012 r., goście zgodnie z planem wizy-
ty zwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej, a o godz.15.00 wzięli 
udział w otwarciu wystawy o Marcinie Kamińskim. Punktem 
kulminacyjnym był koncert z okazji 30-lecia powstania PSM 
I st. w Sierpcu. Koncert zainaugurowała Barbara Bońkowska, 
dyrektor PSM I st. w Sierpcu, witając wszystkich zebranych, na-
stępnie historię powstania szkoły i 30 lat jej działalności w kilku 
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słowach przedstawił pan Grzegorz Domański. Kolejnym punk-
tem programu były wystąpienia gości. Ogromną niespodziankę 
sprawił pracownikom i uczniom Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego – pan Adam Struzik, przyznając Szkole Jubilatce 
pamiątkowy medal „PRO MAZOVIA”.

Następnie dyrektor PSM I st. w Sierpcu, w imieniu całej spo-
łeczności szkolnej, podziękowała za długoletnią współpracę oraz 
życzliwe wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć mają-
cych na celu upowszechnianie i rozwój kultury muzycznej na 
Ziemi Sierpeckiej:

• Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Adamowi 
Struzikowi,

• Staroście Powiatu Sierpeckiego – Janowi Laskowskiemu,
• Burmistrzowi Miasta Sierpca – Markowi Kośmidrowi,
• Dyrektorowi Muzeum Wsi Mazowieckiej – Janowi 

Rzeszotarskiemu,
• Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Ewie Wysockiej,
• Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej – Wiesławie 

Bińkowskiej.
Podziękowano również:
• Irenie Trojanek-Gago oraz jej małżonkowi, Tadeuszowi 

Gago za przekazanie PSM I st. w Sierpcu cennych pamią-
tek po patronie szkoły – dr Marcinie Kamińskim. 

• Wioletcie Boguckiej za wspaniałą współpracę i wsparcie 
swoim talentem oraz umiejętnościami plastycznymi wy-
stawy o Marcinie Kamińskim, a także przygotowań ob-
chodów jubileuszu 30-lecia działalności Szkoły.

Koncert jubileuszowy poprowadziła Małgorzata Kaźmier-
czak. Tego wieczoru salę koncertową Centrum Kultury i Sztu-
ki wypełniła muzyka w wykonaniu absolwentów, nauczycieli 
PSM w Sierpcu, a także muzyków z Czech i Słowacji. Artyści 

zachwycili wirtuozerią gry i doborem repertuaru. Poprzez swoją 
muzykę dostarczyli wszystkim słuchaczom nieopisanych wrażeń 
i doznań artystycznych. Siła przekazu była tak ogromna, że wielu 
słuchaczy nie kryło swych wzruszeń. Bankiet, który odbył się po 
koncercie był wspaniałą okazją, by po latach absolwenci, nauczy-
ciele i zaproszeni goście mogli już na spokojnie powspominać 
minione lata. Na zakończenie obchodów 30-lecia Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu od-
prawiona została w sierpeckiej farze msza św. w intencji pra-
cowników i uczniów Szkoły. Oprawę mszy św. przygotował chór 
i orkiestra szkolna pod kierunkiem Konrada Mazurowskiego.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu serdecznie dziękuje za 
obecność podczas obchodów 30-lecia działalności Szkoły, a tak-
że za nadesłane życzenia i listy gratulacyjne.

Barbara Bońkowska

X FESTIWAL ZESPOŁÓW SZKÓŁ 
MUZYCZNYCH I I II ST. REGIONU 
MAZOWIECKIEGO – SIERPC 2012

W dniach 21 – 23 października 2012 r. odbywał się w Sierpcu 
X Festiwal Zespołów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Ma-
zowieckiego. Organizatorami Festiwalu byli: Państwowa Szko-
ła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu, Rada 
Rodziców PSM I st. w Sierpcu, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Centrum Kultury i Sztuki im. J. Piłsudskiego w Sierpcu. Hono-
rowy patronat nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta Sierpecki – Jan La-
skowski, Burmistrz Miasta Sierpca – Marek Kośmider.

Jubileuszowy X Festiwal, zwany „Sierpeckim Dniami Muzy-
ki” rozpoczął się dn. 21.10.2012 r. mszą św. w sierpeckiej Farze 
w intencji organizatorów i uczestników Festiwalu. Oprawę mszy 
św. przygotował chór PSM I st. w Sierpcu pod kierunkiem Kon-
rada Mazurowskiego. Następnie w sali widowiskowej CKiSz od-
był się koncert inaugurujący Festiwal, na którym wystąpił zespół 
„NEW ART CHAMBER SOLOISTS” wykonując, między inny-
mi, kompozycje patrona sierpeckiej szkoły muzycznej – Marcina 
Kamińskiego. Koncert poprowadziła Lidia Maria Trojanowska – 
uczennica i wychowanka dr Marcina Kamińskiego.

Dnia 22.10.2012 r. od godz. 9:00 w CKiSz rozpoczęły się fe-
stiwalowe przesłuchania, które oceniało Jury w składzie: prof. 

Andrzej Zieliński – przewodniczący, prof. Magdalena Szczepa-
nowska, prof. Krystyna Borucińska, dr hab. Romuald Gołębiow-
ski, st. wykł. Ryszard Bałauszko. Sekretarzem Jury była Barbara 
Bońkowska – dyr. PSM I st. w Sierpcu.

naGroda PrzewodnicząceGo rady miasta sierPca,  
łuKasz Piotr GawłowsKi – trąbKa, wiKtor Hoffman – fortePian



71

WYDARZENIA

DZIŚ I JUTRO 
– SIERPECKIEGO HARCERSTWA

W Festiwalu wzięło udział ogółem 25 zespołów ze szkół 
muzycznych I oraz II st., które prezentowały swoje programy 
w Centrum Kultury i Sztuki w dniach: 22 i 23 października. Dwa 
Duety z sierpeckich szkół muzycznych: PSM I st. oraz SSM II st., 
otrzymały w swoich grupach III nagrody. Duet Instrumentalny 
w składzie: Łukasz Piotr Gawłowski – trąbka i Wiktor Hoffman 
– fortepian z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina 
Kamińskiego w Sierpcu otrzymał ponadto Nagrodę Przewod-
niczącego Rady Miasta Sierpca. Zespół przygotowali: Rafał 
Gzella i Sławomir Żórawski. Nagrodę Grand Prix X Festiwa-
lu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. Regio-
nu Mazowieckiego za największą liczbę uzyskanych punktów 
spośród wszystkich zespołów zdobył zespół „Tico Tico” z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego 
w Warszawie. Nagrodę ufundowali i wręczyli Alicja i Edmund 
Szpanowscy. 

Wręczenie wyróżnień i nagród poprzedziło Koncert Laure-
atów, który odbył się w sali widowiskowej sierpeckiego Centrum 
Kultury i Sztuki dn. 23.10.2012 r., o godz. 17:00.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom 
i fundatorom nagród X Festiwalu:

• Marszałkowi województwa mazowieckiego
• Staroście sierpeckiemu
• Burmistrzowi miasta sierpca
• Prrzewodniczącemu rady miasta sierpca
• Okręgowej spółdzielni mleczarskiej w sierpcu
• Wójtom gmin: Mochowo, Sierpc, Gozdowo, Rościsze-

wo, Szczutowo 
• Alicji i Edmundowi Szpanowskim z Sierpca

i miejsce ex aequo Gr. a – zestove trio – jaKub zaPletal,  
jaroslav voriseK, zdeneK janu z zus w Hulinie (czecHy)

• NZOZ „Med–lux” Sierpc
• Annie Jadwidze Smykowskiej z Sierpca
• Zakładowi gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu
• Firmie transportowej – Mariusz i Jarosław Zimnawoda 

z Sierpca
• Z.P.C. I a.C „Wiepol” – Ireneusz Wielimborek z Sierpca
• Firmie „Compan” – Wojciech Watkowski z Sierpca
• Sklepowi muzycznemu – Jacek Kamiński z Płocka
• P.H-u. It. „Marter” z Sierpca
• Kwiaciarni – Agnieszka Brodzińska z Sierpca

Barbara Bońkowska

DZIŚ sierpeckiego harcerstwa, to liczne przedsięwzięcia koń-
czące Rok Janusza Korczaka połączone z całym szeregiem dzia-
łań programowych, obejmujących „START 2012”czyli początek 
pracy w nowym roku szkolnym.

HUFCOWE DZIŚ to przede wszystkim troska o powiększe-
nie stanu liczbowego i dokonanie właściwego naboru nowych 
członków. Od dobrze przeprowadzonej akcji pozyskania „no-
wych” oraz wyboru na członków rad drużyn przeszkolonych za-
stępowych, przybocznych i innych funkcyjnych – będzie zależeć 
śródroczna działalność całej drużyny. Jednym z rozlicznych za-
dań, ukazujących atrakcyjność harcerskiego wychowania, są 
wycieczki tematyczne. Najaktywniejszym funkcyjnym drużyn, 
Komendantka Hufca wraz z Zastępczynią, zaproponowała jedno-
dniową wycieczkę do Warszawy Śladami Korczaka i Bohaterów 
Września. Uczestnicy wycieczki na cmentarzu powązkowskim 
oddali hołd bohaterom Szarych Szeregów, zapalili znicze na mo-
giłach ofiar katastrofy smoleńskiej, złożyli kwiaty przy pomniku 
Janusza Korczaka, byli w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
a na zakończenie owego maratonu zwiedzili jeszcze Zamek Kró-
lewski. Znaczną część kosztów wycieczki pokrył Krąg Przyjaciół 
Sierpeckiego Harcerstwa z funduszy pozyskanych od Sponsorów.

ZUCHOWE DZIŚ – to Jesienna Wyprawa Zuchów do Ble-
dzewa w dniu 29.09.br, na której stawiło się aż 170 członków 
gromad! Wszyscy stali się dzielnymi „Janosikami”, bowiem 
organizatorka imprezy, pwd. Anita Witkowska, zaplanowała 
wspólna zabawę i zdobywanie nowej sprawności.

HARCERSKIE DZIŚ – to jesienny rajd przygotowany przez 
dwie instruktorki: phm. Zuzannę Bońkowską i phm. Danutę Pa-
procką z Gójska. Trasa rajdu wiodła z Sierpca przez Mieszczk, 
Karolewo, Mościska do Gójska. Uczestnicy dwudniowego raj-
du, (5–6.10.) bardzo starannie przygotowanego przez wyżej wy-
mienione instruktorki, w którym brało udział 210 uczestników, 
na całej trasie mieli do wykonania różne zadania związane z Ro-
kiem Janusza Korczaka. Pierwszy dzień wędrówki zakończo-
no konkursem recytatorskim i oczywiście wspólną zabawą przy 
ognisku. W drugim dniu rajdu liczna reprezentacja drużyn wzięła 
udział w Światowym Dniu Marszu, którego organizatorem był 
prezes TKKF „Kubuś”, Jakub Grodzicki, a który to marsz odby-
wał się na terenie Stanicy w Słupi. Po podsumowaniu rajdowych 
zmagań w pionie harcerskim, I miejsce niespodziewanie zdoby-
ła 14 DH z Gozdowa, II miejsce wywalczyła 16 DH „Przyjacie-
le” z Lelic, III miejscem musiała się zadowolić 9 DH im Armii 
Krajowej z Rościszewa. W pionie harcerzy starszych I miejsce 
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zdobyła 8 WDSH „Wagabunda” z Mochowa, II miejsce wywal-
czyła 11 DSH „Sami Swoi” z Gimnazjum w Sierpcu, III miejsce 
przypadło 7 WDH z Gójska. Końcowym akcentem wszystkich 
startowych zadań był VII Konkurs Recytatorski „W Hołdzie 
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II” adresowany do uczniów 
szkół pionu gimnazjalnego i licealnego. Jury przesłuchał 14 recy-
tatorów, którzy godnie reprezentowali swoje szkoły i właściwie 
przygotowali się do tej uroczystej imprezy. Spośród 9 repre-
zentantów szkól pionu gimnazjalnego I miejsce zajęła Aneta 
Piotrowska z Gimnazjum w Mochowie. II miejsce przyznano 
Magdalenie Krasińskiej z Gimnazjum w Gozdowie III miejsce 
zdobył Szymon Bońkowski też z Mochowa. Uczniów przygoto-
wali poloniści Dariusz Rybacki (z Mochowa) i Anna Dąbrowska 

(z Gozdowa). W pionie ponadgimnazjalnym wystąpiły uczenni-
ce z LO, ZS nr1 i ZSZ nr 2, łącznie 5 przedstawicielek. I miej-
sce zajęły: Aleksandra Peszyńska i Aleksandra Kopycińska z LO, 
które przygotowała Joanna Kloc. II miejsce zdobyła Joanna Jan-
kowska z ZS nr 1.Jej polonistka to Anna Markowska. III miejsce 
przypadło Weronice Stachowicz z ZSZ nr 2, której przygotowa-
niami kierowała Edyta Telesiewicz. Wszyscy uczestnicy konkur-
su, nad którym objęli protektorat Starosta Sierpecki i Burmistrz 
Sierpca, otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez 
Protektorów oraz Zarząd Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcer-
stwa, księdza dziekana Andrzeja Więckowskiego, ks. Stanisława 
Zarosę i Niezawodnych Przyjaciół ZHP – Krystynę i Huberta 
Szczepków.

Popisom konkursowym przysłuchiwał się komendant Cho-
rągwi Mazowieckiej hm. Michał Bagiński i uczniowie Gimna-
zjum „Leonium”.

W PAŹDZIERNIKU, konkretnie od 12 do 22.10.br., zuchy, 
harcerze, harcerze starsi i instruktorzy oraz uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich brali udział w ogólnopolskiej akcji cha-
rytatywnej na rzecz zdolnej niezamożnej młodzieży. Około 30 
wolontariuszy poświęciło swój wolny czas, aby zebrać jak naj-
więcej pieniążków, które zostały wpłacone na konto Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Najlepiej spisali się wolontariusze 
z gromad zuchowych i drużyn harcerskich z następujących śro-
dowisk: zuchy i harcerze z obydwu Szkół Podstawowych nr 2 i nr 
3 z Sierpca, zuchy i harcerze z ZSO w Gójska, zuchy z harcerze 
ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie, zuchy z Ligowa i z Sudrag. 
W skali całego Hufca czyli z Sierpca i z terenu Powiatu Sierpec-
kiego zebraliśmy 3.889,72 zł. Wielkie brawa dla wolontariuszy 
i ofiarodawców.

JUTRO SIERPECKIEGO HARCERSTWA to cały szereg 
zadań związanych z Dniem Wszystkich Świętych, środowisko-
wymi imprezami dotyczącymi kolejnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości oraz z okresem Świąt Bożego Narodzenia i har-
cerskimi zwyczajami, takimi jak: Turniejada Mikołajkowa, Be-
tlejemskie Światło Pokoju i Kolędowanie. Później część z nas 
zaangażuje się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Początek ferii zimowych to biwaki, wycieczki, może 
zimowisko w Białym Dunajcu i inne gry oraz zabawy na śnie-
gu i lodzie. Zaraz po feriach będziemy przesyłać skautowe po-
zdrowienia do wszystkich przyjaciół, bowiem 22 lutego każdego 
roku obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Jest to wielkie święto 
ruchu skautowego na całym świecie. U nas w tym dniu zapla-
nowaliśmy konferencję instruktorską z udziałem wszystkich na-
szych partnerów, a więc dyrektorów szkół, przedstawicieli władz 
samorządowych, sponsorów, rodziców, Straży, Policji i innych 
organizacji pozarządowych.

Tematyka konferencji będzie skupiać się na „Dniu dzisiej-
szym i jutrze sierpeckiego harcerstwa” Będzie więc okazja do 
zaprezentowania ostatnich osiągnięć Sierpeckiego Hufca, jak 
i okazja do wspólnego zaplanowania jutra i najważniejszych 
wydarzeń w życiu Sierpeckiego Harcerstwa, a więc Jubileuszu 
30-lecia istnienia Stanicy „Nasz Dom” w Słupi oraz 100-leciu 
powstawania – w roku 1913 – na terenach Powiatu Sierpeckiego 
pierwszych zastępów skautowych.

Hm. Hanna Kowalska

Goście i członKowie jury KonKursu
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późnojesiennym i zimowym. Kontrole prowadzone będą na 
podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza 
SIerpca funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Kontrolujący są 
uprawnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, 
na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00 
– 22.00 na pozostały teren.

Podczas każdej interwencji, dotyczącej podejrzenia spalania 
odpadów w piecach grzewczych na terenie firm i prywatnych 
posesji, funkcjonariusze Straży Miejskiej, są upoważnieni bez 
wcześniejszej zapowiedzi do przeprowadzenia kontroli wskaza-
nych obiektów. W ramach kontroli szczególną uwagę będziemy 
zwracać na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. 
Właściciele posesji będą informowani o obowiązującym zakazie 
spalania odpadów w piecach i o szkodliwości takiego działania.

Informujemy również, że w trakcie podejmowania interwen-
cji mogą być pobierane (jeżeli zajdzie taka konieczność) 

próby popiołu z pieców które zostaną poddane 
analizie w specjalistycznym laboratorium

 III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
KARNA

W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości, w stosunku do 
osób odpowiedzialnych, stosowa-
ne będą sankcje karne, wynikają-
ce z art. 71 ustawy o odpadach 
(„Kto wbrew zakazowi, ter-
micznie przekształca odpa-
dy poza spalarniami odpadów 
lub współspalarniami odpadów 
podlega karze aresztu lub karze 

grzywny”). 
Postępowanie o ukaranie 

sprawcy, w przypadku nieprzestrze-
gania przepisów prawa, może być 

również prowadzone na wniosek Stra-
ży Miejskiej przez Sąd Rejonowy, w try-

bie określonym w Kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia.

W przypadku kwestionowania obecności Strażni-
ka Miejskiego na posesji podczas prowadzonej interwencji lub 
utrudniania wykonywania czynności służbowych, funkcjonariu-
szowi publicznemu (a takim jest Strażnik Miejski) przysługuje 
ochrona prawna.

Sierpc, wrzesień 2012 r. 
Opracowano na podstawie informacji Fundacji Arka

źródło: www.fundacjaarka.pl
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I. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA 
ODPADÓW

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest 
spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach. Najczęściej 
spalaniu ulegają: papier, kartony, mieszane materiały z opako-
wań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po na-
pojach), stare, zużyte meble.

Emitowane przez domowe kominy zanieczyszczenia, stano-
wią szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, niosą 
tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tle-
nek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali 
ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emi-
towane z niskich kominów domostw lub ewentualnie małych 
lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje 
wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich roz-
proszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny 
wzrost substancji zanieczyszczających w po-
wietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się 
w okresie jesienno-zimowym, za-
równo ze względu na sezon 
grzewczy, jak i niesprzyjające roz-
przestrzenianiu się zanieczysz-
czeń czynniki, głównie są to: 
niska temperatura oraz duża wil-
gotność względna powietrza.

Oddziaływanie zanieczysz-
czeń SO2 u ludzi powoduje:

1. Trudności w oddycha-
niu, a u roślin zanik chlo-
rofilu, czego widocznym 
efektem jest zamieranie 
blaszek liściowych. 

2. Prowadzi do suchych i mo-
krych opadów kwaśnych 
deszczy. 

3. Kumulując się w glebie, powoduje jej 
zakwaszenie i zasolenie. 

4. Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.
5. Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia 

płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do 
śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów 
NO2/m3 do bronchitu. 

6. Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czer-
wone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje 
także na centralny układ nerwowy. 

7. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdro-
wia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężki-
mi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), 
który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną 
aerozol kwasu siarkowego.

II. ZASADY KONTROLI
W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zja-

wiskom Straż Miejska w Sierpcu począwszy od października 
2012 r. rozpoczyna kontrole posesji na terenie miasta, ukierun-
kowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłow-
niach. Największe natężenie tych działań nastąpi w okresie 

NIE SPALAJ ODPADÓW!!!

Straż Miejska w Sierpcu
tel. (24) 275 20 66 
e-mail: strazmiejska@um.sierpc.pl
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Odgłosy rozrywających się petard 
na terenie miasta to zwiastun nad-
chodzącego nowego roku. Najczę-
ściej bawiącymi się petardami, w tym 
okresie, są nasi najmłodsi mieszkań-
cy, których wyobraźnia w tym zakre-
sie jest nieograniczona a pomysły na 
dobrą zabawę, czasami przerażają-
ce, np. umieszczenie petardy w pu-
stej butelce, która po odpaleniu daje 
dodatkowy efekt akustyczny oraz wi-
zualny w postaci lecących odłamków 
szkła. 

Głównym problemem jest nabywanie przez dzieci materia-
łów pirotechnicznych.

Dlatego bardzo proszę rodziców, by zwracali uwagę na to, 
w jaki sposób i czym bawią się dzieci, a także na co wydają swo-
je kieszonkowe.

Apeluję do osób, które sprzedają materiały pirotechnicz-
ne, o uniemożliwienie nabywania tych środków dzieciom – by 
chęć osiągnięcia zysku, nie stała się przyczyną nieszczęścia albo 
tragedii.

Jednocześnie informuje, że;
• używanie petard w okresie innym, niż 31 grudnia 

i 1 stycznia, jest zabronione a niestosowanie się do tego 
zakazu jest wykroczeniem, niosącym za sobą konsekwen-
cje finansowe w postaci wysokiej grzywny.

• sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych jest 
przestępstwem, zagrożonym nie tylko bardzo wysoka 
karą grzywny, ale również karą wolnościową. 

Bardzo proszę Wszystkich, którzy będą świadkami naby-
wania przez dzieci materiałów pirotechnicznych, zabawy przy 
użyciu tych środków a także innych zdarzeń z tym związanych, 
o reagowanie oraz powiadamianie Straży Miejskie i Policji. Nikt 
lepiej nie dba o swoje bezpieczeństwo, niż my sami. 

Z poważaniem 
Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu

Jarosław Krydziński

APEL

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA
Zgodnie z postanowieniami 

§6 pkt 2 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie mia-
sta Sierpc (Uchwała RM Nr 227/
XVI/2005 z dnia 30.11.2005 r.) wła-
ściciele, użytkownicy wieczyści, 
jednostki organizacyjne, osoby posia-
dające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu a także inne podmioty 
władające nieruchomością, zobowią-
zanie są do usuwania błota śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości i zlokalizo-
wanych bezpośrednio przy jej granicy. 

Odgarnięty śnieg winien być gromadzony (składowany) 
w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych 
i pojazdów. Wskazanym jest gromadzenie śniegu na skraju 

chodnika od strony jezdni, jednocześnie umożliwiając odpływ 
wody do kanalizacji deszczowej. Z uwagi na to, że zgodnie 
z §4 ww. Regulaminu zakazane jest stosowanie popiołu i żuż-
lu do posypywania chodników, na terenie miasta zostało usta-
wionych kilkadziesiąt skrzynek z piaskiem, z którego prosimy 
korzystać.

Jednocześnie, bardzo prosimy o informacje, dotyczące nie-
prawidłowości w zakresie właściwego zimowego utrzymania 
ulic (jezdni), przejść, chodników i innych miejsc, gdzie utrud-
niony jest ruch pieszych lub pojazdów jak również, konieczności 
dostawienia skrzynek z piaskiem jak i jego uzupełnienia.

Telefon Straży Miejskiej w Sierpcu (24) 275 20 66 (można 
zostawić informację na skrzynce zgłoszeniowej).

Z poważaniem 
Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu

Jarosław Krydziński

zarząd osiedla nr 4
zaprasza dzieci na „SIERPECKĄ LIGĘ ORLIKA 2013”

w okresie od 09 kwietnia do 25 czerwca 2013 r., 
w każdy wtorek, godz.16.00,

na kompleksie sportowym „Orlik2012”. 
Więcej informacji: tel. 723497085

Przewodniczący Zarządu – Bogdan Bartnicki
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Imprezą inaugurującą nowy sezon imprez kulturalnych Bi-
blioteki Miejskiej była promocja sierpeckiej nowości wydawni-
czej, wspomnień dawnego mieszkańca Sierpca i ziemi sierpeckiej 
Eugena Kleistera. Jak pokazała frekwencja spotkania w dniu 
30 sierpnia, zainteresowanie tego typu publikacją jest w Sierp-
cu bardzo duże. To pierwsze rodzime wydawnictwo, w którym 
udokumentowane zostało życie Niemców, dla których Sierpc był 
ojczyzną.

Promocję książki prowadzili: Magdalena Staniszewska, 
w zastępstwie dyrektor Biblioteki oraz wydawca książki, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej Zdzisław Dumowski. 
Gościem honorowym i bohaterem uroczystości był oczywiście 
sam autor wspomnień Eugen Kleister, który przybył do Bibliote-
ki w towarzystwie tłumaczki Grażyny Danik i psa Tiny.

Eugen Kleister urodził się w Kolonii Studzieniec, niedaleko 
Sierpca, w 1932 roku. Polskę opuścił wraz z rodziną 18 stycz-
nia 1945 roku, na dwa dni przed wkroczeniem do Sierpca wojsk 
sowieckich pod dowództwem generała Batowa. Po raz pierw-
szy od tamtego czasu, odwiedził Sierpc w latach 70. XX wieku. 
Przyjeżdżał nie tylko zwiedzać miejsca swego dzieciństwa, ale 
dręczony niepokojem o przeszłość swego ojca, poszukiwał osób, 
które pomogłyby mu wyjaśnić rolę, jaką pełnił czasie II wojny 
światowej w Sierpcu. Dopiero w 2006 roku udało się Eugenowi 
Kleisterowi nawiązać kontakt z prawdziwymi pasjonatami lokal-
nych dziejów, którzy po dziś dzień służą mu pomocą. Podczas 
wielu pobytów w Sierpcu miejscem spotkań przyjaciół Eugena 
Kleistera była Biblioteka Miejska. Właśnie o tych wizytach, ma-
jących charakter wspomnieniowy oraz polegających na poszu-
kiwaniu historycznych dokumentów na temat Sierpca mówiła 
podczas spotkania Magdalena Staniszewska.

Z kolei Zdzisław Dumowski w swojej rzeczowej przemowie 
przybliżył gościom historię niemieckiej społeczności w Sierpcu. 
Dla przodków Autora wspomnień Sierpc i ziemia sierpecka była 
ojczyzną. Przybyli na nasze tereny przed dwoma wiekami i tak-
że wnieśli istotny wkład w rozwój ziemi sierpeckiej. Wydaw-
ca podkreślał, że wśród dotychczasowych sierpeckich publikacji 
brakowało relacji niemieckiej. Jeśli mamy mówić o prawdziwej 
historii naszej ziemi, to musimy mieć na uwadze zarówno rela-
cje żydowskie, rosyjskie jak i niemieckie, bo właśnie te społecz-
ności wpływały na nasze dzieje. Zdzisław Dumowski zdradził 
też, co czytelnik odnaleźć może w książce. Oprócz autobiografii 
Eugena Kleistera, znalazły się w niej zapiski dotyczące sierpec-
kich wspomnień, zdarzeń, historii dotyczących przedwojennych 

mieszkańców miasta. Autor zamieścił też w publikacji wywia-
dy z członkami swojej rodziny. Jest w niej również sporo archi-
walnych zdjęć oraz relacje z poszczególnych wizyt w Sierpcu. 

Zdzisław Dumowski podkreślił, że Eugen Kleister pragnął 
przekazać za pomocą słowa pisanego to, że jest stąd. Dla niego 
granice w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieją, bo jest jed-
nym z nas. Wyciąga rękę do Polaków i tu właśnie szuka przyja-
ciół. Ważnym momentem uroczystości była mowa, którą Eugen 
Kleister przygotował dla gości swojego pierwszego w życiu spo-
tkania autorskiego. Opowiadał o życiu w Sierpcu, przeprowadz-
ce do babci do wsi Osiek, wspominał czasy, gdy uczęszczał do 
polskiej szkoły. Mówił też o trudnych chwilach, gdy m.in. srogo 
został ukarany za fakt pójścia do kina z polskim kolegą. W jego 
pamięci zachował się również przejmujący widok zabitych i le-
żących na ulicach Sierpca Żydów. Eugen Kleister nie ukrywał 
faktu, że część jego rodziny została silnie zindoktrynizowana, 
stąd też wynika ich negatywny stosunek do Polaków. Dawny 
mieszkaniec Sierpca bardzo nad tym faktem ubolewał. Podkre-
ślał, że do Sierpca zaczął przyjeżdżać po to, by odbudować przy-
jaźń, którą znalazł tu w dzieciństwie.

Ważną częścią spotkania były głosy zgromadzonej w Czytel-
ni publiczności na temat meandrów historii. Chyba najlepszym 
podsumowaniem wszystkich opinii były słowa Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Sierpca Kazimierza Czermińskiego, 
który powiedział, że dawne tragiczne zdarzenia i poczynania 
Niemców na naszych ziemiach to rzecz, którą prawdziwy hu-
manista może wybaczyć, ale nigdy zapomnieć. 

Dla obchodzącego w czerwcu tego roku 80. urodziny Eugena 
Kleistera, wydawca jego książki przygotował niespodziankę – 
urodzinowy tort. Nie zabrakło także toastu, no a skoro urodziny, 
to i prezenty od przyjaciół. Jako pierwszy pakiet upominków na 
czele z pięknym obrazem przedstawiającym sierpecki dworzec 
kolejowy, wręczył jubilatowi burmistrz miasta Marek Kośmider. 
Burmistrz nie krył wielkiej zażyłości i przyjaźni z bohaterem uro-
czystości. Dużą torbę prezentów z logo miasta przygotował też 
dla Eugena Kleistera Kazimierz Czermiński. Pamiątkowy upo-
minek w postaci bibliotecznych wydawnictw dotyczących Sierp-
ca wręczyła też gościowi Magdalena Staniszewska. Pozostali 
goście pragnęli wręczyć Autorowi kwiaty czy choćby uścisnąć 
jego dłoń. Eugen Kleister nie krył swego wzruszenia, zwłaszcza 
w momencie, gdy cała sala gości odśpiewała na jego cześć „100 
lat”. Było to potwierdzenie, że odnalazł w naszym mieście tak 
długo poszukiwane uznanie i przyjaźń.

Po oficjalnej części uroczystej promocji książki, rozpoczęła 
się część towarzyska. Była także możliwość zdobycia autografu 
w egzemplarzu książki, która tego dnia była towarem deficyto-
wym. Zainteresowanie publikacją było na tyle duże, że organiza-
torzy imprezy zdecydowali się na jej sprzedaż także następnego 
dnia w Bibliotece. Nazwisko Kleister, to w tłumaczeniu na język 
polski – klej. Spotkanie w Bibliotece stało się takim symbolicz-
nym zespoleniem, czy jak niektórzy mówią „zaklajstrowaniem” 
przyjaźni sierpczan z dawnym mieszkańcem naszych ziem, sierp-
czaninem niemieckiego pochodzenia, który gdyby nie zawiłości 
losów, nadal żyłby wśród nas.

Magdalena Staniszewska
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