ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W RACHOCINIE
3 grudnia 2011r. odbyła się uroczystość przekazania
do eksploatacji Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami
w Rachocinie. Zakład ten, obok rozbudowy i modernizacji
Domu Kultury, był dla samorządu miejskiego największym
wyzwanie inwestycyjnym ostatnich lat. W uroczystości,
poza Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem
Struzikiem i dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Płocku - Michałem Twardym, wzięli udział radni miejscy,
starosta i wicestarosta sierpecki, a także wójtowie gmin
– sygnatariusze porozumienia na rzecz wspólnego użytkowania
oddawanej inwestycji, szefowie miejskich i powiatowych
jednostek gospodarczych i instytucji, osoby pracujące
i współpracujące przy realizacji tej inwestycji.
Zabierający głos, po wystąpieniu burmistrza Marka
Kośmidra, marszałek Adam Struzik pogratulował samorządowi
miejskiemu podjęcia się i zrealizowania tak ważnego
dla ochrony środowiska przedsięwzięcia i zachęcał do dalszych
działań w tym kierunku, deklarując jednocześnie swoją pomoc
i wsparcie.

Wystąpienie burmistrza wygłoszone w trakcie uroczystości
oddania RZGO w Rachocinie
Szanowni Państwo.
Inwestycja, którą dzisiaj w sposób uroczysty
przekazujemy społeczności Północno-Zachodniego Mazowsza,
stanowiła dla samorządu miejskiego duże wyzwanie. Podjęliśmy
ją mimo świadomości problemów, z którymi przyjdzie nam się
zmierzyć. Podjęliśmy przede wszystkim dlatego, że, w przyjętej
w latach dziewięćdziesiątych strategii rozwojowej, ochronę
środowiska uznaliśmy za zadanie priorytetowe, warunkujące
realizację celu nadrzędnego, którym jest uczynienie z Sierpca
i jego otoczenia regionu turystycznego.
To te przesłanki motywowały nas także do rozbudowy
i modernizacji oczyszczalni ścieków. Oddana w 2005 roku
do eksploatacji, spełnia dziś wszelkie wymogi unijne,
przewidziane dla tego typu obiektów.
Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że nasze
wieloletnie starania i działania, zmierzające do utworzenia
na tym terenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami
zakończyły się sukcesem. Powstał Regionalny Zakład

Gospodarki Odpadami, który, dzięki nowoczesnym instalacjom
i rozwiązaniom, pozwoli wdrożyć system selekcji odpadów,
wpłynie na ochronę środowiska i poprawi jakość życia
mieszkańców tego regionu.
Realizacji tego celu służyć będą, znajdująca się przed
nami linia sortownicza, dwie kwatery do odpadów inertnych,
wiaty do przyjmowania oraz magazynowania odpadów
surowcowych, dwa bezodpływowe zbiorniki odcieków, zbiornik
wód deszczowych, a także niezbędna infrastruktura techniczna.
W tym kompleksie znajduje się również, wybudowana jako
pierwszy etap całego przedsięwzięcia, kwatera do
unieszkodliwiania azbestu. Wielu z Państwa, obecnych dzisiaj,
uczestniczyło w przekazaniu tego obiektu 12 grudnia 2008 roku.
Nie ulega wątpliwości, ze oddawany dziś Regionalny
Zakład Gospodarki Odpadami, przekracza, z założenia, potrzeby
miasta i powiatu sierpeckiego. Dlatego doprowadziliśmy
do zawarcia międzygminnego porozumienia z gminami
północno-zachodniego Mazowsza, w celu wspólnego
użytkowania wybudowanego składowiska. Jego sygnatariuszami
są burmistrzowie i wójtowie trzynastu jednostek terytorialnych.
Uważamy, że jest to rozwiązanie, z ekonomicznego i społecznego
punktu widzenia, w pełni zasadne, racjonalne oraz
dla wszystkich korzystne.
Szanowni Państwo.
Tak dużej, jak na nasze możliwości, inwestycji,
o wartości ponad szesnastu milionów złotych, nie udałoby się
zrealizować bez, wynoszącej ponad dziesięć milionów unijnej
dotacji oraz okazywanej nam, na wszystkich etapach realizacji
projektu pomocy i życzliwości. I za to chciałbym podziękować:
• Panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego, za życzliwy stosunek nie tylko do tego
projektu, ale wszystkich naszych inwestycyjnych inicjatyw.
• Bardzo cenimy sobie współpracę z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
• Słowa podziękowania skierować pragnę do radnych
obecnej i poprzednich kadencji za odwagę wykazywaną
przy
podejmowaniu
decyzji
inwestycyjnych,
przekraczających realizacyjnie ramy jednej kadencji.
• Słowa uznania należą się także wykonawcom
tej inwestycji – Budexpolowi i Melbudowi. To nasze
sierpeckie firmy. Niełatwe realizacyjnie zadanie wykonali
wzorowo i przed terminem. Pierwszy etap tego
przedsięwzięcia - budowę kwatery do unieszkodliwiania
azbestu – zrealizowali w rekordowym czasie, pół roku.
Szefom tych firm, panom; Krzysztofowi Kośmidrowi
i Lechowi Stasiakowi - serdecznie dziękuję.
Szanowni Państwo.
Mamy świadomość, że dzisiejsza uroczystość nie zamyka
potrzeby inwestowania na tym terenie. Czeka nas, między
innymi, rekultywacja eksploatowanych obecnie kwater. Jednak
za najważniejsze zadanie uznajemy teraz proekologiczną
edukację społeczeństwa i to już na poziomie przedszkolnym.
Bez tego efekty tej inwestycji będą dalekie od oczekiwanych.
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SIERPECKI PIKNIK NAUKOWY
Tak dużej dawki nauki, jak w sobotę, 15 października
2011 roku. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2,
nigdy w Sierpcu nie było. A wszystko za sprawą realizacji przez
samorząd miejski, - Sierpeckiego Pikniku Naukowego.
Ten interesujący projekt był możliwy dzięki pozyskanym
środkom unijnym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to już
siódme unijne wsparcie samorządowych przedsięwzięć.
Jego wartość, wynosząca 50 000 zł, na pewno nie szokuje,
ale, co istotne, nie wymagała miejskiej partycypacji.

Gwiazdami tej niecodziennej imprezy naukowej byli
niewątpliwie: Wiktor Niedzicki i prof. dr hab. Magdalena Fikus,
która znacząco pomogła na etapie aplikacyjnym projektu.

To, na wysokim poziomie przedsięwzięcie, mogło
zadowolić wszystkich jego uczestników. W foyer, dorośli
uczestnicy Pikniku mogli u ekspertów zasięgnąć informacji
na temat prawnych aspektów zakładania stowarzyszeń,
organizacji inicjatyw edukacyjnych oraz pozyskiwania środków
zewnętrznych na zamierzane cele. Mogli też, na wskazane wyżej
tematy, zaopatrzyć się w niezbędną literaturę.
Wiktor Niedzicki to znany powszechnie telewizyjny
prezenter i popularyzator osiągnięć i nowinek naukowych.
W
trakcie
sobotniego
pikniku,
przy
współudziale
zaangażowanych w nauce firm i Wydziału Inżynierii
Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zaprezentował pokazy
nowoczesnych technik elektronicznych oraz zaawansowane
technologicznie nanomateriały.

Jednak najwięcej atrakcji było dla dzieci i młodzieży.
To dla nich zajęcia warsztatowe, na kilkunastu stanowiskach,
przygotowali doktoranci i studenci z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Spośród wielu, warto wymienić
takie, jak: Chemiczny Ogród,Bar Chemiczny, Kwiatki
Kobaltowe, Chemiczne Tornado, Superlepka Ciecz i inne.
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W sali lustrzanej przy hali, wspomniana wyżej profesor
Magdalena Fikus, mówiła o roli genów w kształtowaniu ludzkiej
osobowości. Temat jej wykładu - Gen nie wyrok, implikował
pytanie o nieodwołalność zapisu genetycznego i czy geny
decydują o całym naszym życiu.

Na Pikniku nie zabrakło też atrakcji dla amatorów silnych
wrażeń. A takich mógł dostarczyć symulator „dachowania
samochodu”. Ci, którzy z niego skorzystali, mówili, że doznania
są niesamowite.
Program Sierpeckiego Pikniku Naukowego adresowany
był do różnej widowni, najwięcej, niewątpliwie, skorzystali
najmłodsi.
Stanisław Majchrzak

Z PRAC BURMISTRZA MIASTA
INWESTYCJE
1. Ze spółką Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C.
z Sierpca zawarto umowy na:
1) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy
Tysiąclecia w Sierpcu, działka nr ewid. 1555, za kwotę
65 190,00zł brutto,
2) wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni
ulepszonej, będących w zarządzie Gminy Miasta Sierpc.
Szacunkowe wynagrodzenie obmiarowe ustalono
w kwocie 14 165,91zł brutto.
2. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej zlecono:
- przebudowę ul. Długosza w Sierpcu – I etap chodnik
- za kwotę 63 029,51zł brutto,
- remont chodnika w ul. Mickiewicza, na odcinku od ulicy
Płockiej do ulicy Słowackiego – II etap- prawa strona,
za kwotę 89 123,22zł brutto,
- roboty remontowe chodnika w ul. Narutowicza
– uzupełnienie kostką betonową powierzchni po wcześniej
wyciętych drzewach; roboty remontowe chodnika w ul.
Braci Tułodzieckich – naprawa zapadnięcia na skrzyżowaniu z ul. Wiosny Ludów, za kwotę 1 336,20zł brutto,
- remont uszkodzonego chodnika przy ulicy Reymonta,
w rejonie skrzyżowania z ulicą E. Plater oraz
uszkodzonego chodnika na ulicy Grota Roweckiego,
w rejonie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, za kwotę
404,99 zł,
- ulepszenie nawierzchni gruntowej tłuczniem o grubości
20 cm, na podsypce żwirowej o grubości 10 cm,
na ul. Armii Ludowej, za kwotę 50 000,00 zł,
- remont chodnika - lewa strona od ul. Płockiej przy sklepie
GRAM, za kwotę 32 718,00 zł.
3. Ewie Marii Dobek powierzono nadzór archeologiczny,
opracowanie
wyników
prac
archeologicznych
i przygotowanie sprawozdania do realizacji inwestycji

pn. „Budowa oświetlenia terenu mieszczącego się między
ul. Farną i Benedyktyńską”, za kwotę 2 000 zł.
4. Przedsiębiorstwu
Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu
EL-WODKAN Grażyna Łacheta zlecono:
- budowę oświetlenia terenu, mieszczącego się między
ulicami Farną i Benedyktyńską, za kwotę 63 960,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicy bez nazwy od ul. Piastowskiej,
za kwotę 25 675,02 zł.
5. Firmie LUMEN Franciszek Chojnacki z Sierpca zlecono:
- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa
oświetlenia terenu mieszczącego się między ul. Farną
i Benedyktyńską, za kwotę1 500,00zł + VAT.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa
oświetlenia ulicy bez nazwy od ul. Piastowskiej, za kwotę
700,00zł + VAT.

BURMISTRZ WZIĄŁ UDZIAŁ
W SPOTKANIACH:
- z prezesem Bud-Inventu, w sprawie negocjacji umowy
na zastępstwo inwestycyjne,
- z pracownikami Urzędu, w sprawie zarządzania Projektami
Unijnymi,
- z wójtami gmin ościennych, w sprawie porozumienia
międzygminnego, w ramach projektu „Stworzenie Regionalnego
Zakładu Odpadami”,
- z przedstawicielami sportu oraz radnymi, w sprawie
planowanego remontu stadionu miejskiego,
- ze starostą, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej
na realizacje projektu „Wspieranie przedsiębiorczości
dla pomyślności Ziemi Sierpeckiej”,
- z parą dziennikarzy, Anną Dziewit-Meller i Marcinem
Mellerem, autorami książki „Gaumardżos: opowieści z Gruzji”,
- z nowo wybraną Komendant Hufca ZHP Sierpc,
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- z kierownikiem Krytej Pływalni, w sprawie dofinansowania
I Andrzejkowych Zawodów Pływackich Miasta i Powiatu
Sierpeckiego,
- z przedstawicielami MKS Kasztelan, w sprawie finansowania
działalności klubu,
- z dyrektorem Romanem Koncą z Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w W-wie, w sprawie podpisania
porozumienia dotyczącego gospodarki mieszkaniowej, czynszu
za lokale i kanalizacji sanitarnej,
- z przedstawicielami Sierpeckiego Stowarzyszenia Motocyklistów
w sprawie akcji MOTO-SERCE,
- w posiedzeniu Komitetu Obchodów 690 Rocznicy Lokacji
Miasta Sierpca,
- z Komendantem WKU, w sprawie współpracy,
- z dyrektorem Kępińskim, z firmy MATPOL, w sprawie
podłączenia nowo budowanego obiektu na Pl. Chopina
do kanalizacji deszczowej,
- z zawodnikami, biorącymi udział w III Mistrzostwach Polski
Samorządowców w piłce nożnej,
- w konferencji CEGO subregionalnej, rozpoczynającej proces
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
oraz Planu Zagospodarowania,
- w konsultacjach społecznych, w sprawie nowego odcinka
drogi woj. nr 541,

- w konferencji, na temat wytwarzania produktów tradycyjnych
i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach
rolników indywidualnych,
- w spotkaniu w Parzniewie, w sprawie organizacji Regionalnej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w 2012r.

BURMISTRZ WZIĄŁ UDZIAŁ
W UROCZYSTOŚCIACH:
- wręczaniu nagród szczególnie wyróżniającym się nauczycielom
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- w jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
- w inauguracji roku akademickiego Sierpeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
- w ślubowaniu klas pierwszych Liceów oraz Gimnazjum
Płockiego Uniwersytetu Ludowego,
- Sierpeckim Pikniku Naukowym, finansowanym ze środków
unijnych,
- w uroczystości przekazania do użytkowania sprzętu medycznego
w SP ZOZ w Sierpcu,
- 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- w zakończeniu IX Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół
Muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego.

KOLEJNA KADENCJA
DYREKTOR DOMU KULTURY W SIERPCU
Z dniem 2 listopada 2011r. Burmistrz Miasta Sierpca
po raz trzeci powierzył pani Ewie Wysockiej stanowisko
dyrektora Domu Kultury. Kadencja będzie trwała cztery lata. Pani
Wysocka z sierpeckim Domem Kultury pozostaje związana od
ponad trzech dekad. W latach 1977-92 pracowała w charakterze
instruktora kulturalno-wychowawczego, przez kolejne trzy lata
pełniła funkcję kierownika artystycznego, w okresie od 1995
do 2003r. była starszym instruktorem ds. teatru, wreszcie
- z dniem 3 listopada 2003r. objęła stanowisko dyrektora.
W 1984 r. założyła zespół dziecięcy „Bąble”, natomiast w 2001 r.
- grupę teatralną „Antrakt”. Jest inicjatorem i organizatorem
„Dziecięcego Festiwalu Teatru, Piosenki i Tańca - Kwiecień
- Plecień”, Pleneru Plastycznego „Mała Sztaluga”, Kawiarnianych
Spotkań
Artystycznych
oraz
Pracowni
OperatorskoDziennikarskiej. Dzięki jej staraniom została wznowiona
działalność wystawiennicza Domu Kultury, której przejawem były
m.in. wernisaże w Kaliningradzie (2007 r.) i Warszawie (2008 r.),
natomiast od października 2007 r. zaczął funkcjonować Sierpecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku wywołując niezwykle pozytywny
oddźwięk w środowisku lokalnym. Od 2004 r. pani Wysocka
zajmuje się całokształtem organizacji utożsamianego od lat
z Sierpcem przedsięwzięcia - tj. Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego „Kasztelania”, który w bieżącym roku odbył
się po raz szesnasty. Wspólnie z dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej efektywnie koordynowała realizację projektu „Sierpc
Kulturalną Stolicą Mazowsza '2007”, organizując Sierpeckie
Spotkania Muzyczne, koncerty organowe oraz seanse letniego kina
plenerowego. Skutecznie promuje Sierpc w kraju i zagranicą,
czego dowodzi udział zespołu „Antrakt” m.in. w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim w Płocku i Płośnickim Lecie
Teatralnym, natomiast Ludowego Zespołu Artystycznego
„Kasztelanka” m.in. w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych
w Płońsku i Cork Folk Festival w Irlandii. Z okazji 50-lecia
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istnienia
placówki
opracowała
„Kalendarz
Wydarzeń
Kulturalnych Domu Kultury (1956-2006)”. Od lat, współpracując
z Fundacją „Sierpc '2000”, skutecznie pozyskuje z Urzędu
Marszałkowskiego środki na dofinansowanie czterech ważnych
imprez - Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego, Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Kasztelania”, Konkursu
Plastycznego „Kapliczki w pejzażu mazowieckim” i Konkursu
„Kwiecień – Plecień”. W październiku 2007 r. ponownie wygrała
konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury. Za swoje
osiągnięcia, na wniosek Burmistrza, postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 28 kwietnia 2008 r. została odznaczona
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Marek Z. Zdrojewski

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
– NAGRODY BURMISTRZA DLA NAUCZYCIELI
Dzień 14 października upłynął Burmistrzowi Sierpca pod
znakiem odwiedzin w miejskich przedszkolach i szkołach.
Marek Kośmider w otoczeniu pracowników Urzędu Miejskiego
odpowiedzialnych za oświatę uhonorował pięć nauczycielek
oraz dyrektora z placówek edukacyjnych prowadzonych przez
Miasto Sierpc, prestiżową Nagrodą Burmistrza. W każdym
przypadku wręczanie odbywało się w trakcie uroczystości
zorganizowanych w związku z Dniem Edukacji Narodowej,
w obecności dyrekcji, rad pedagogicznych, zaproszonych gości
oraz uczniów. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 Słoneczna
Jedyneczka wyróżniona została Danuta Borowska – nauczyciel
pedagogiki wczesnej edukacji, w Miejskim Przedszkolu Nr 2
– jego dyrektor –Jolanta Golatowska oraz Anna Pniewska
– nauczyciel pedagogiki o kierunku nauczanie przedszkolne,
natomiast w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana
Twardowskiego – Małgorzata Sajewska – nauczyciel nauczania
przedszkolnego. Z kolei do Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja
Kopernika trafiły dwie nagrody przeznaczone odpowiednio
dla Anny Makowskiej – nauczyciela historii oraz Aleksandry
Dołasińskiej – nauczyciela muzyki i plastyki.

Urzędu Miejskiego w Sierpcu, wizytator płockiej delegatury
Kuratorium Oświaty w Warszawie i po jednym reprezentancie
zarządów oddziałów związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli. Przedmiotowemu gremium przewodniczy Zastępca
Burmistrza. Przyznając nagrody Zespół opiera się o zasady
określone w regulaminie Kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Sierpc przyjętym Uchwałą
Nr 130/XVI/2008 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2008 r.

W bieżącym roku, w wyznaczonym terminie, tj.
do 20 września, wpłynęło osiem wniosków, spośród których
Zespół ds. Nagród i Odznaczeń, uwzględniając możliwości
funduszu nagród, ostatecznie zarekomendował sześć nagród
w wysokości 2 850 złotych brutto każda.

Nagroda Burmistrza Miasta Sierpc jest przyznawana
corocznie, od 1997 r., uzyskującym szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
nauczycielom zatrudnionym w miejskich placówkach
oświatowych. Złożone przez dyrektorów szkół i przedszkoli
wnioski o przyznanie przedmiotowego wyróżnienia nauczycielom
(o przyznanie Nagrody Burmistrza dyrektorowi wnioskuje
Wydział Oświaty) są rozpatrywane przez Zespół ds. Nagród
i Odznaczeń powoływany zarządzeniem Burmistrza. W skład
Zespołu wchodzą: dwaj członkowie Komisji Społecznej Rady
Miejskiej, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia

Marek Z. Zdrojewski

JESIEŃ POD ZNAKIEM BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
W oparciu o porozumienia zawarte przez burmistrza
– Marka Kośmidra z dyrektorem warszawskiego Centrum
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz
z Dyrektorem NZOZ Medica w Łodzi w Sierpcu w dniach

10-12 oraz 17-21 października 2011 r. zostały przeprowadzone
po raz kolejny bezpłatne badania profilaktyczne. Ich realizacja
odbywa się w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz
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Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
W omawianym okresie wykonano 133 badania cytologiczne
oraz 438 badań mammograficznych. Należy jednocześnie
zaznaczyć, że bezpłatnymi badaniami cytologicznymi zostały
objęte panie w wieku 25-59 lat, natomiast mammografię
wykonywano u kobiet od 50 do 69 roku życia, które
na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie korzystały z badań
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Tym samym - w rezultacie podjętych na przestrzeni
ostatniego roku działań profilaktycznych – 133 sierpczanki
wykonało cytologię, zaś 503 – mammografię.
Marek Z. Zdrojewski

UTYLIZACJA AZBESTU
W trosce o środowisko naturalne Burmistrz Miasta
Sierpca w roku 2011 pozyskał środki finansowe
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 49 957,23 zł na zadanie
pn „Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających
azbest z terenu miasta Sierpc”. O dotację do kosztów
związanych z wymianą pokryć dachowych, wykonanych
z azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, mogły
ubiegać się osoby fizyczne, mieszkające na terenie miasta
Sierpca, nie prowadzące działalności gospodarczej.
Z dotacji na usunięcie, transport i utylizację płyt
azbestowo-cementowych, bądź transport i utylizację, skorzystało
27 osób, zamieszkujących na terenie miasta Sierpca. W sumie
zutylizowano 50,16 ton płyt azbestowo-cementowych. Podobne
przedsięwzięcie planowane jest również w roku 2012.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SIERPCA:
• 78-WAG-2011, z dnia 21.09.2011 r., w sprawie sprzedaży
w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
• 79-WOK-2011, z dnia 21.09.2011 r., w sprawie powołania
Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń
• 80-WF-2011, z dnia 27.09.2011 r., w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011 r.
• 81-WAG-2011, z dnia 28.09.2011 r., umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Sierpc z tytułu opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej
w Sierpcu przy ul. Płockiej 50 A za zaległe lata wraz
z należnymi odsetkami
• 82-WF-2011, z dnia 28.09.2011 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania dokumentacji
• 83-WO-2011, z dnia 03.10.2011 r., w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 77-WO-2011 Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 19.09.2011 r., w sprawie powołania składów
Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Sierpc
• 84-WF-2011, z dnia 27.09.2011 r., w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011 r.
• 85-WAG-2011, z dnia 05.10.2011 r., w sprawie sprzedaży,
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej
• 86-WAG-2011, z dnia 05.10.2011 r., w sprawie sprzedaży,
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej
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• 87-WO-2011, z dnia 10.10.2011 r., w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej, w celu powołania kandydata
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sierpcu
• 88-WO-2011, z dnia 11.10.2011 r., w sprawie zmiany
zarządzenia nr 62-WO-2009 Burmistrza Miasta Sierpca,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników
Urzędu Miejskiego w Sierpcu
• 89-WAG-2011, z dnia 13.10.2011 r., w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
• 90-WSK-2011, z dnia 14.10.2011 r., w sprawie zatwierdzenia
nowej struktury organizacyjnej Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Sierpcu
• 91-WO-2011, z dnia 31.10.2011 r., w sprawie zmiany
zarządzenia nr 8-WO-2009 Burmistrza Miasta Sierpca,
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Sierpcu
• 92-WF-2011, z dnia 31.10.2011 r., w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011 r.
• 93-WOK-2011, z dnia 02.11.2011 r., w sprawie organizacji
w roku szkolnym 2011/2012 V edycji Konkursu Wiedzy
Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
i o Ziemi Sierpeckiej

• 94-WAG-2011, z dnia 07.11.2011 r., w sprawie sprzedaży,
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej

• 103-WAG-2011, z dnia 21.11.2011 r., w sprawie rozpatrzenia
wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca

• 95-WAG-2011, z dnia 07.11.2011 r., w sprawie oddania
w wieczyste użytkowanie, na okres 99 lat, nieruchomości
w drodze bezprzetargowej

• 104-WSO-2011, z dnia 21.11.2011 r., w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
sprzętu
i
oprogramowania
przekazanego w użytkowanie na wyposażenie stanowisk
w systemie wydawania dowodów osobistych /SOO/

• 96-WAG-2011, z dnia 07.11.2011 r., w sprawie przyznania
nieruchomości zamiennych
• 97-WOK-2011, z dnia 09.11.2011 r., w sprawie kontroli
w Miejskim Przedszkolu Nr 4 Czerwonego Kapturka
• 98-WSK-2011, z dnia 09.11.2011 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Sierpcu
• 99-WOK-2011, z dnia 14.11.2011 r., w spawie kontroli
w Miejskim Przedszkolu nr 2
• 100-WF-2011, z dnia 14.11.2011 r., w sprawie projektu
uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2012 rok oraz
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Sierpca na lata 2012-2021
• 101-SM-2011, z dnia 15.11.2011 r., w spawie okresów
użytkowania poszczególnych sortów mundurowych używanych przez Straż Miejską w Sierpcu oraz numeracji znaków
identyfikacji strażników
• 102-WF-2011, z dnia 16.11.2011 r., w sprawie przeprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2011 r.

• 105-WAG-2011, z dnia 21.11.2011 r., w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres 29 lat
• 106-WOK-2011, z dnia 25.11.2011 r., w sprawie przeprowadzenia oględzin stanu budynków i otoczenia szkół
i przedszkoli przeprowadzonych przez samorząd miasta Sierpc
• 107-WAG-2011, z dnia 01.12.2011 r., w sprawie sprzedaży
w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
• 108-WO-2011, z dnia 05.12.2011 r., w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej, w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Sierpcu
• 109-WAG-2011, z dnia 07.12.2011 r., w sprawie sprzedaży
lokalu usługowego wraz z udziałem w nieruchomości
zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej – bip.sierpc.pl

PO SESJACH RADY MIEJSKIEJ
W październiku i listopadzie odbyły się dwie Sesji Rady
Miejskiej. Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych
- stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
lub klubów dziecięcych
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
i dziennymi opiekunami
- uchylenia uchwały Nr 28/III/2010 z dnia 20.12.2010r.
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miejskim
w latach 20a1l2012 na realizację projektu, „Wspieranie
przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi
Sierpeckiej'”, współfinansowanego z Regionalnego Programu
operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza.
- przyznania nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
- wyłączenia nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości
- wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
- wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres 29 lat
- organizacji w 2012 roku obchodów 690 rocznicy lokacji
Miasta Sierpca
- opłaty od posiadania psów na 2012 rok

- przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do realizacji projektu
„Sierpeccy badacze” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
- zmiany uchwały Nr 94/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
6 lipca 20l1r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Sierpcu
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
- uregulowania nazewnictwa ulic w Sierpcu
- przejęcia nieruchomości niezbędnej dla realizacji zadań
własnych gminy
- sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w Sierpcu przy ul. Przemysłowej
- sprzedaży lokalu usługowego wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna,
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego
na 2012 r.
- obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku
rolnego na 20l2 r.
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca
na lata 2011-2021
- przyjęcia zasad redagowania i wydawania biuletynu Rady
i Burmistrza ,,NASZ SIERPC”
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WIEŚCI Z DWÓJKI
Po udanych wakacjach, wypoczęci i w dobrych
nastrojach, wkroczyliśmy w nowy rok szkolny. Postanowiliśmy
wspólnie, że będzie on pełen sukcesów i niezapomnianych
przygód. Jak do tej pory słowa dotrzymujemy. Mamy za sobą
liczne wyróżnienia, a nie brakuje nam też cudownych
wspomnień z naszych wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.
Zaczniemy od konkursów, w których braliśmy udział
i znamy już ich wyniki. Jest się czym chwalić.
W tym roku szkolnym, w ósmej już edycji konkursu Test
Biologia Oxford Plus, wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły.
Ponad połowa uczestników otrzymała tytuł laureata konkursu,
a dwoje z nich uzyskało tytuł laureata z wyróżnieniem
za maksymalną liczbę punktów.
Oto nasze osiągnięcia:
laureaci I stopnia z wyróżnieniem: Aleksandra Sławińska
(kl. 6a), Damian Lewandowski (kl. 6a), laureaci I stopnia: Dawid
Chiliński (kl. 4c), Daria Cichewicz (kl. 5a), Aleksandra Peszyńska
(kl. 6a), laureaci III stopnia: Angelika Dolacka (kl. 5d), Marcelina
Balcerowska (kl. 6a), Maja Peszyńska (kl. 6 a), laureaci
IV stopnia: Natalia Jankowska (kl. 5a), Nina Jabłonowska (kl. 6b),
Patryk Wilkanowski (kl. 6a), laureaci V stopnia: Seweryn
Krasiński (kl. 5b), Maciej Jabłoński (kl. 6b). Zgodnie
z regulaminem konkursu, laureaci z maksymalną liczbą punktów
uczestniczą w losowaniu 4 nagród. Jedną z tych nagród (IPAD2)
otrzymała Aleksandra Sławińska. Uczniowie przygotowywani
byli przez nauczycieli przyrody.
18 października w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony
Przyrody. Podsumowano konkurs na najlepiej pracujące szkolne
koło oraz wręczono nagrody. Nasza szkoła otrzymała
wyróżnienie i nagrodę, którą odebrała uczennica klasy Va, Daria
Cichewicz. Zarząd Okręgu podziękował za wieloletnią
współpracę także opiekunowi koła, Katarzynie Pawłowskiej.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się ze ścieżką
edukacyjną wytyczoną na terenie Skansenu.
W związku z obchodami trzydziestolecia istnienia parafii
Św. Maksymiliana Marii Kolbego został zorganizowany
w naszej szkole konkurs wiedzy o życiu, działalności
i męczeńskiej śmierci tego świętego. Konkurs ten poprzedzony
był katechezami o patronie i o historii parafii. Mogli w nim brać
udział chętni uczniowie z klas IV-VI. Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Mateusz Okraszewski z klasy IVb, II miejsce
– Marcelina Balcerowska z klasy Via, III miejsce – Zuzanna
Dołasińska z klasy VIb
Przyznajemy, iż konkursów w których braliśmy udział
jest więcej, lecz nie znamy jeszcze ich wyników. Czekamy
na nie z niecierpliwością i nadzieją, że będą to kolejne sukcesy
naszych zdolnych uczniów.
Zadbaliśmy również o to, by nauka była ciekawą
przygodą dla naszych podopiecznych. Dlatego w tym roku
szkolnym zorganizowaliśmy już kilka wycieczek.
Pod koniec września członkowie LOP z klas młodszych
wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do lasu oraz
nad jezioro. Najpierw było grzybobranie, a przy okazji
wzbogacenie wiedzy o roślinach i zwierzętach spotkanych w lesie.
Po spacerze czekały na dzieci kiełbaski upieczone przez mamy.
Apetyty na świeżym powietrzu dopisywały. Dzieci bardzo chętnie
brały udział w zabawach sportowych. Zmęczeni ale bardzo
szczęśliwi powróciliśmy do domu podzielić się wrażeniami
z naszymi rodzinami.
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W dniu 26 października 2011 roku wybraliśmy się
do Torunia. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od odwiedzenia
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. To urokliwe
muzeum umiejscowione zostało w średniowiecznym kościółku
założonym przez Krzyżaków. Jest to zabytek klasy zerowej.
Mogliśmy tam wziąć udział w warsztatach papierniczodrukarskich, gdzie odbyliśmy lekcję kaligrafii, wypisując nasze
imiona za pomocą gęsich piór i atramentu z kałamarza.
Największą radość sprawiło nam czerpanie papieru. Dokładnie
poznaliśmy zabytki związane z historią piśmiennictwa,
papiernictwa światowego i polskiego oraz techniką i technologią
drukarstwa. Z bliska przyjrzeliśmy się też replice prasy
Gutenberga. Po tej wspaniałej lekcji historii udaliśmy się
do Muzeum Piernika, gdzie poznaliśmy tajniki wypieku
smacznych łakoci. Wzięliśmy aktywny udział w procesie
przyrządzania ciasta według starych receptur oraz formowania
różnych piernikowych kształtów, które po wypieczeniu
zabraliśmy ze sobą. Na koniec udaliśmy się do Planetarium
na seans pt. „Makrokosmos”. Była to cudowna podróż do
krańców czasu i przestrzeni. W czasie tego niesamowitego lotu,
oddalając się coraz bardziej od Ziemi, napotkaliśmy planety,
gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć Wszechświat
w największej skali. Odbyliśmy też niezwykłą podróż w czasie.
Zobaczyliśmy narodziny i schyłek galaktyk, powstanie
naszego układu planetarnego. Poznaliśmy ewolucję kosmosu
na przestrzeni biliardów lat, jego początek i możliwy koniec,
stawiając pytanie o przyszłość i cel naszej cywilizacji.

Nie obyło się także bez pamiątkowego zdjęcia na Starym
Rynku przy pomniku Mikołaja Kopernika. Ta wycieczka
dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć i już
dziś planujemy kolejną. Opiekunami wycieczki byli: Agata
Warczachowska, Joanna Jabłonowska, Małgorzata Wiśniewska
i Magdalena Szmigielska
15 listopada uczniowie klas młodszych z wychowawcami
wybrali się do Płocka do galerii Wisła na budowanie Miasta
Marzeń z klocków LEGO. Wszyscy włożyli wiele wysiłku
w swoje budowle, które prezentowały się rewelacyjnie. Byłyśmy
bardzo zaskoczeni wyobraźnią i zręcznością naszych podopiecznych. Warto było! Powstało wspaniałe dzieło małych projektantów!
W ostatnich miesiącach mieliśmy wiele powodów
do świętowania.
Zaczęło się już 1 września, gdy w naszej szkole odbyły
się dwie uroczystości: rozpoczęcie roku szkolnego oraz jubileusz
20-lecia pełnienia funkcji dyrektora przez Panią Hannę Kurtę.
Pracownicy „dwójki” przygotowali z tej okazji liczne
niespodzianki. Uroczystość miała bardzo sympatyczny przebieg
i była obficie zroszona łzami przez zupełnie zaskoczoną
Jubilatkę.
Kolejną okazją do świętowania był Dzień Edukacji
Narodowej. Główną jej część stanowiło wręczenie nagród
wyróżniającym się pracownikom. W tym roku nagrodą
Dyrektora
Szkoły
uhonorowani
zostali
nauczyciele:
Hanna Dołkowska, Joanna Gąsiorowska, Katarzyna Pawłowska,
Beata Okraszewska, Elżbieta Olszewska - Lamka, Małgorzata
Wiśniewska oraz pracownicy obsługi i administracji: Grażyna
Czermińska, Marek Gadziński, Teresa Jankowska, Grażyna
Korzeb, Anita Landoch, Krystyna Ostrowska i Janusz
Wiśniewski. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne
zasługi dla oświaty otrzymała pani Elżbieta Olszewska-Lamka.
Uroczystość zakończyło humorystyczne przedstawienie oraz
koncert utworów zadedykowanych pedagogom. Przygotowali je
uczniowie klasy VI wraz z zespołem „"Wesołe Nutki” wspierani
przez nauczycielki E. Doliwę, I. Radomską, E. Olszewską
- Lamkę, A. Warczachowską i K. Pawłowską.
Bardzo ważnym dniem dla nas był 11 listopada. Tego
dnia, odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele
Farnym, następnie miała miejsce uroczystość przy pomniku ofiar
Katynia, gdzie odmówiono modlitwę za poległych. W imieniu
naszej szkoły kwiaty na pomniku złożyła reprezentacja
składająca się z naszej gromady zuchowej oraz harcerzy.
Aby wszyscy nasi uczniowie posiadali wiedzę o niepodległości
oraz znaczeniu jej odzyskania, zorganizowano w szkole apel,
w którym uczniowie podjęli tę ciekawą, choć trudną tematykę.
Pluszowe misie - są ulubieńcami wszystkich dzieci.
Od ponad 100 lat towarzyszą dzieciom na całym świecie.
Pocieszają, dodają otuchy i są nieodzowną przytulanką przy
zasypianiu. Autorzy książek dla dzieci piszą o nich opowiadania
i wiersze. Już po raz czwarty 25 i 28 listopada 2011 roku
uczniowie z klas I-III oraz oddziału przedszkolnego A i B uczcili
Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej. O tym
miłym dniu przypomniała uczniom gazetka przed biblioteką,
prezentująca najbardziej znane niedźwiadki z książek i filmów
dla dzieci. Celem uroczystości było zapoznanie dzieci z historią
powstania Dnia Pluszowego Misia, przedstawienie sylwetek
misiów - bohaterów literackich, ukazanie, że miś jest najlepszym
przyjacielem dziecka, zapoznanie uczniów z przygodami
Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, zachęcenie dzieci do
wypożyczenia i przeczytania książek. W bibliotece można było
obejrzeć wystawkę książek o misiach i niedźwiedziach. Z okazji
tego święta bibliotekarki przygotowały zabawy dla uczniów klas

„O” i I - III. W wyścigach misiów dmuchali na papierowego
misia wprawiając go w ruch. Wygrywał ten miś, który pierwszy
pojawił się na mecie. Dzieci zainteresowała zgaduj - zgadula
„Co wiesz o niedźwiedziach?”- zabawa o tematyce
przyrodniczej. Kolejna konkurencja polegała na narysowaniu
misia z zamkniętymi oczami.

Zabawy było przy tym co niemiara. Uczniowie
naśladowali misie i zbierali patyczki w wielkiej „misiowej”
rękawicy. Rozdano również nagrody w konkursie plastycznym
pt. „Mój przyjaciel miś”. Uczniowie klas II i III odebrali nagrody
konkursie literackim, polegającym na napisaniu wierszy
i opowiadań o tematyce „misiowej”. Na zakończenie uroczystości tańczyli wspólnie z wychowawcami w rytm piosenki „Jadą,
jadą misie”. Tradycyjnie każdy uczestnik zabawy otrzymał
„małe conieco”, czyli słodki poczęstunek. A oto wybrane prace
literackie naszych uczniów, których tematem jest MIŚ:
Mój misio jest malutki,
ale nie za mały.
Kocham go serduszkiem swoim,
on z moich misiów na pierwszym miejscu stoi.
Kiedy jest mi smutno, gdy misia przytulę,
to mi milej zawsze jest.
Choć niewielki jest mój miś to i tak kocham go.
Z nim mogę bawić się w co tylko chcę,
Koloru jest białego i piękną kokardę na sobie ma.
Ma oczy czarne jak błyszczące węgielki, a nosek brązowy.
Piękny, piękny biały miś.
Izabela Babecka IIa
Mój mis kochany – zawsze roześmiany.
Jest ładny i słodki – pachnie jak stokrotki.
Zawsze piękny jak kwiat, lubi poznawać świat.
Ten miś ma na imię Ryś.
Julia Szulczewska IId
Mój misiaczek, mój malutki,
on jest piękny, okrąglutki.
Kiedy dzień rano wstaje,
on wraz ze mną je śniadanie.
Ma czapeczkę różowiutką
i kurteczkę czerwoniutką.
Oczka małe jak węgielki
i noseczek ma niewielki.
Mój misiaczek jest kochany,
piękny, miły i zadbany.
Alicja Kłobukowska II d
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Dbając o bezpieczeństwo naszych najmłodszych uczniów
zorganizowaliśmy spotkanie z policjantami, w którym
wzięły udział klasy 1a i 1c. Tematem tej wyjątkowej lekcji,
przygotowanej przez Annę Długosińska i Marię Urbańską, było
bezpieczeństwo podczas poruszania się pieszo w mieście
oraz poza nim, a zwłaszcza w drodze do szkoły. Dzieci
z wielkim zainteresowaniem słuchały wypowiedzi swoich gości,
a następnie zadawały ciekawe pytania dotyczące nie tylko
ich bezpieczeństwa na drogach. To było bardzo udane spotkanie.

III miejsca, a także dużo wyróżnień. Uczestnicy zostali również
uhonorowani wspaniałymi upominkami. Chwilę później
wszyscy bawili się razem, a dyrektor Leonora Brudnicka
częstowała wszystkie dzieci cukierkami. Wspaniała atmosfera,
która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do bliższego poznania
się i miłego spędzenia czasu.Pani Beata Karkusz pragnie
serdecznie podziękować za zaproszenie i piękną lekcję
integracji, która pozwoliła naszym uczniom zrozumieć
że „wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata”
Ponieważ jesteśmy szkołą, w której aktywnie działa
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, zorganizowana została
uroczystość przyjęcia do grona jego członków naszych małych
ekologów z klas Ia, Ib, Ic oraz IIb. Aby zostać pełnoprawnym
członkiem LOP-u dzieci przeszły test sprawnościowy, związany
z treściami ekologiczno-przyrodniczymi. Wszyscy wywiązali się
z zadań doskonale. Następnie odbyło się ślubowanie młodych
ekologów i pasowanie zielonym listkiem. Na koniec dzieci
otrzymały legitymacje członków Ligi Ochrony Przyrody
i poczęstowani zostali zdrową i smaczną przekąską – rumianym
jabłuszkiem. Spotkanie przygotowane było przez opiekunki
Szkolnego Koła LOP.

Współczesne czasy rodzą potrzebę weryfikacji prymatu
człowieka, dziecka, prymatu moralności przed egoizmem.
Bardzo istotne jest poszanowanie wartości ludzkich, budowanie
postaw akceptacji „inności” drugiego człowieka. Integracja to
proces mający na celu stworzenie warunków, w których dzieci
niepełnosprawne i pełnosprawne będą mogły wspólnie żyć,
uczyć się i współpracować. Proces ten nie musi opierać się
na umieszczeniu dzieci w tej samej placówce, ale na nawiązaniu
wzajemnych relacji między dzieckiem niepełnosprawnym
i pełnosprawnym. W tym celu 16 listopada 2011 roku uczniowie
klasy IIb z naszej szkoły zostali zaproszeni do Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na uroczystość związaną
z obecną porą roku, przygotowaną przez Marzannę Dąbrowską
i Agnieszkę Maraszek-Maciuszkiewicz, pod hasłem „Jesienny
koncert”. Uczniowie obydwu szkół pięknie recytowali wiersze
i śpiewali piosenki o tematyce jesiennej, a jury miało duże
trudności we wskazaniu najlepszych artystów. Przyznano I, II,

Anna Ostrowska

SPORTOWA JESIEŃ W „DWÓJCE”
Po długich wakacjach uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sierpcu rozpoczęli przygotowania do sportowego roku
2011/2012.
Już we wrześniu uczestniczyliśmy w miłej uroczystości,
jaką było podsumowanie sportowego roku szkolnego 2010/2011
i ogłoszenie zwycięzców. Nasza szkoła po raz kolejny
wywalczyła tytuł na „Najbardziej Usportowioną Szkołę”,
zdobywając w łącznej klasyfikacji 492 punkty. Pokonaliśmy
21 szkół podstawowych z powiatu sierpeckiego.
Pierwszym sprawdzianem umiejętności były III Biegi
Pamięci Narodowej, współorganizowane przez naszą szkolę.
Odbyły się one w Parku im. Gen. W. Andersa w rocznicę
napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Wzięła w nich udział
liczna reprezentacja uczniów szkoły. Reprezentanci naszej
szkoły zwyciężyli w 6 z 8 biegów. Bezkonkurencyjni w swoich
kategoriach wiekowych okazali się: Julia Manista, Anna
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Gadzińska, Katarzyna Kokoszczyńska, Konrad Skorłutowski,
Izabela Babecka, Natalia Bugaj, Julia Pacek, Filip Sawicki,
Joanna Malanowska, Natalia Sujkowska, Zbigniew Stocki,
Jakub Kanikowski, Aleksandra Peszyńska, Dominik Cielicki
i Paweł Żółtowski. Po raz kolejny liczna reprezentacja naszej
szkoły stawiła się na starcie biegów młodzieży towarzyszących
XIV Minimaratonowi Sierpeckiemu. Uczniowie rywalizowali
w 8 biegach i aż siedmiokrotnie stawali na podium.
Następnym sprawdzianem możliwości i umiejętności
naszych uczniów był Memoriał Lekkoatletyczny im.
T. Wiśniewskiego, który po przerwie wrócił na nowy stadion
do Goleszyna. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach
lekkoatletycznych: skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg
sprinterski na 60 m. oraz bieg długi na 600 m i 1000 m.
Nasi uczniowie chcąc podtrzymać tradycje z poprzednich lat
i wygrać kolejny raz memoriał musieli stanąć na wyżynach

swoich możliwości. Tradycyjnie okazali się niepokonani i wygrali
klasyfikację drużynową szkół podstawowych. Na ten sukces
złożyły się następujące miejsca medalowe: w biegu na 60 m.
bezkonkurencyjne były nasze bliźniaczki które zajęły dwa
pierwsze miejsca, odpowiednio I m. Maja Peszyńska, II m.
Aleksandra Peszyńska. Nie był to jedyny medal zdobyty przez
Maję, gdyż zwyciężyła ona także w skoku w dal. Również
bezkonkurencyjne okazały się nasze zawodniczki w rzucie
piłeczką palantowa plasując się na I i II miejscu, była to
odpowiednio Natalia Pilichowska i Marcelina Balcerowska.
W tej samej konkurencji wśród chłopców na podium stanął
Radosław Gadziński zajmując III m. Rywalizacja kategorii
chłopców kończyła się biegiem długim tzn. biegiem na 1000 m.
w tej konkurencji bez większych kłopotów zwyciężył Dominik
Cielicki przypieczętowując kolejne zwycięstwo SP Nr 2
w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych.

liczące się miejsca: Joanna Malanowska, Zbigniew Stocki, Jakub
Frydrychowicz, Radosław Lamka, Martyna Trzonkowska,
Paweł Żółtowski, Bartosz Kwiecień, Maja Peszyńska i Dominik
Cielicki byli bezkonkurencyjni w swoich kategoriach
wiekowych zarówno w Skrwilnie, jak i w Sierpcu.

Puchar za I miejsce w kat. szkół podstawowych odbierają
Maja Peszyńska i Dominik Cielicki

I miejsce Zbigniew Stocki – kat. klas IV-tych

Imprezą o wysokiej randze powiatowej i rejonowej
dla wszystkich szkół podstawowych są Sztafetowe Biegi
Przełajowe. To zawody drużynowe, w których każda szkoła
wystawia 10 – osobową reprezentację, walczącą na dystansie
10 X 800 m.
W tym roku zawody powiatowe odbyły się na boisku
osiedla Niepodległości i nasi uczniowie dwukrotnie stawali
na podium – chłopcy zajmując I miejsce, dziewczęta
– II miejsce. Tym samym uzyskując awans na zawody rejonowe
odbywające się w Podgórzu koło Płocka. Tam bezkonkurencyjni
okazali się nasi reprezentanci. Mimo, że przez osiem zmian
sztafetowych chłopcy zajmowali miejsce od czwartego
do szóstego, to na dziewiątej zmianie Dominik Cielicki – nasz
najlepszy zawodnik, wyprowadził sztafetę na pierwsze miejsce
uzyskując jednocześnie nad drugą drużyną z Płocka dużą
przewagą, którą utrzymaliśmy do końca. Chłopcy zajmując
pierwsze miejsce uzyskali po raz kolejny awans na zawody
mazowieckie odbywające się w maju 2012 roku, a dziewczęta
wywalczyły medale zdobywając III miejsce.

Memoriał im. Tadeusza Wiśniewskiego Goleszyn
– I miejsce w kat. szkół podstawowych

Szczególnie dużym zainteresowaniem naszych uczniów
cieszą się zawody w Skrwilnie. Jeździmy tam od dziesięciu lat
i zawsze nasi sportowcy zajmują czołowe lokaty indywidualnie
i drużynowo. Również i w tym roku stanęliśmy na podium
w klasyfikacji drużynowej zajmując pierwsze miejsce. Równie
popularną imprezą biegową wśród naszych sportowców stały się
Biegi Sierpienicy, podczas których reprezentanci szkoły zajęli

Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Podgórzu
I miejsce – chłopcy, III miejsce – dziewczęta
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Tak dobry wynik w zawodach podsumowujących lekkoatletyczna jesień, możliwy był dzięki wielkiemu zaangażowaniu
oraz sumiennej pracy uczniów i ich nauczycieli. Dzięki tak
dobrym wynikom w poszczególnych zawodach nasza
szkoła pracuje na kolejny sukces w klasyfikacji
na Najbardziej Usportowiona Szkołę, gdzie na dzień dzisiejszy

zdobyliśmy już 84 pkt. wyprzedzając druga w klasyfikacji szkołę
o prawie 54 pkt.
Agata Urbańska
Dariusz Malanowski
Marcin Nowakowski

Z ŻYCIA „TRÓJKI”
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2011/2012
5 września 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im.
ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu, rozpoczęła się kampania
wyborcza dotycząca wyborów przewodniczącego samorządu
uczniowskiego. Spośród uczniów klas szóstych zarejestrowało
się 11 kandydatów, którzy zebrali co najmniej 40 podpisów,
popierających ich kandydaturę. Trwająca trzy tygodnie
kampania wyborcza zakończyła się 27 września. Potem do dnia
wyborów tj. 29.09.2011 r., panowała cisza wyborcza. Powołana
została komisja wyborcza, w której skład weszli:
Przewodnicząca – p. Alina Stawiska, Członkowie: - Julia
Rokitowska - klasa IVd, Julia Chmielewska – klasa Vb, Kinga
Bartkowska - klasa VIc.

Spośród 304 oddanych głosów, 2 głosy były nieważne.
Największą ilość głosów uzyskała Ewa Wiśniewska.
Jolanta Chyżyńska
Joanna Guzowska

Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego
2011/2012
6 października 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego zakończyła się kampania wyborcza
dotycząca wyborów do Małego Samorządu Uczniowskiego.
Przez dwa tygodnie 9 kandydatów spośród klas trzecich starało
się pozyskać wyborców prezentując swoje plakaty. W dniu
wyborów uczniowie klas II i III mieli okazję jeszcze bliżej
poznać kandydatów, którzy najpierw zaprezentowali się
zebranym, następnie odpowiadali na wylosowane przez siebie
pytania. Kulminacją były demokratyczne wybory. Głosowało
139 uczniów i 10 nauczycieli. Przewodniczącym Małego
Samorządu Uczniowskiego został – Dominik Paciuszkiewicz,
I zastępcą MSU – Bartosz Obczyński, II zastępcą MSU
– Malwina Mikołajczuk

Ewa Chyżyńska
Alina Jakubowska

Dzień Edukacji Narodowej
29 września, w lokalu wyborczym, zorganizowanym
w sali gimnastycznej, odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Były to w pełni demokratyczne wybory,
w których cała społeczność uczniowska klas IV – VI oraz grono
pedagogiczne mogło wybierać spośród 11 kandydatów
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Każdy uczeń
oddał swój głos na karcie wyborczej. Po trzech godzinach
głosowania nastąpiło otwarcie urny i komisja podliczyła głosy.
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14 października 2011 r. o godz.14.00, w naszej Trójce
odbyła się podniosła uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Przybyli znakomici goście: burmistrz Marek
Kośmider, naczelnik wydziału oświaty Joanna Bilska
oraz inspektor tegoż wydziału Marek Zdrojewski, a także
przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji. Po wprowadzeniu
pocztu sztandarowego, dyrektor Grażyna Krawczyńska
przywitała serdecznie zebranych: gości, nauczycieli - emerytów,
członków Rady Pedagogicznej, pozostałych pracowników

szkoły oraz uczniów. Złożyła wszystkim gorące życzenia.
Następnie głos zabrał pan burmistrz, który podziękował
pedagogom za codzienny trud nauczania. W krótkim
wystąpieniu przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Piotrowska
w imieniu rodziców podkreśliła blaski i cienie pracy z dziećmi
oraz życzyła cierpliwości i wytrwałości na co dzień.
Wyjątkowe powody do zadowolenia miała tego dnia
Małgorzata Sajewska, nauczycielka klas I-III, która otrzymała
nagrodę Burmistrza Miasta Sierpca. Marek Zdrojewski
zaprezentował dorobek pani Małgorzaty. W szczególności
podkreślał jej zaangażowanie w pracę z zuchami, wolontariat,
znaczące osiągnięcia jej podopiecznych w licznych konkursach
W dalszej kolejności wręczone zostały Nagrody
Dyrektora Szkoły nauczycielom oraz pracownikom obsługi.
Nauczyciele nagrodzeni to: Alina Stawiska, Barbara Woźnicka,
Jolanta Chyżyńska, Barbara Agacińska-Łukasiak, Grażyna
Fydrychowicz, Zofia Hołubicka, Elżbieta Kamińska,
Jarosław Kinecki, Elżbieta Szczepańska, Dariusz Szymański,
Ewa Zdziemborska, Nagrodzeni pracownicy obsługi to: Iwona
Pietrzykowska, Bogusław Zalewski, Agnieszka Kluczewska,
Elżbieta Maszerowska, Renata Witczak, Małgorzata Żuchowska,
Agnieszka Klinikowska.
Po tym wyjątkowo oficjalnym fragmencie uroczystości,
nadszedł czas na część artystyczną, w której wystąpili
członkowie koła teatralno-recytatorskiego „Figielek”, zespół
wokalny i zespół cheerleaders. Uczniowie bardzo wiarygodnie
wcielili się w role nauczycieli różnych specjalności, ilustrując
w ten sposób różne aspekty pracy pedagogów. Nie obyło się
oczywiście bez odpowiedniej dawki dobrego humoru.
Po występach uczniów, zebrani udali się na poczęstunek
do stołówki szkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje
bardzo liczny udział nauczycieli – emerytów w uroczystości.
Wspomnieniom i rozmowom nie było końca.

Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 26 października 2011 roku odbyła się uroczystość
pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.
W poczet ,,Trójki” zostało przyjętych 70 dzieci. Po odśpiewaniu
hymnu odbyła się część artystyczna w wykonaniu pierwszaków,
a następnie ślubowanie. W obecności licznie zebranych
rodziców dyrektor Barbara Woźnicka dokonała symbolicznym
ołówkiem pasowania na ucznia. Po ślubowaniu wręczyła
dzieciom na ręce wychowawców pamiątkowe dyplomy,
legitymacje szkolne, ołówki, długopisy i kroniki. Dla wszystkich
zebranych była to niezwykle podniosła i wzruszająca
uroczystość. Pierwszakom życzymy powodzenia!
Wychowawcy klas pierwszych:
Mirosława Fierka
Alina Jakubowska
Ewa Konarzewska - Połeć

Dni profilaktyczne w szkole
W dniach 8-9 listopada 2011 roku w naszej szkole odbyły
się dni profilaktyczne. W tym czasie uczniowie klas VI
uczestniczyli w spotkaniu z kuratorem dla nieletnich, podczas
którego poruszony został temat „Odpowiedzialność nieletnich
za czyny karalne”. Dla uczniów klas V zostało zorganizowane
spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu
na temat „Obowiązek reagowania na demoralizację
i przestępczość wśród nieletnich”. Podczas prelekcji został
wykorzystany film edukacyjny pt. „Masz jedno życie - to nie gra”.
Uczniowie klas IV i V obejrzeli spektakl profilaktyczny
prezentowany przez aktorów teatru „Atelier” z Krakowa pt.
„Zakazany owoc”. Główny wątek spektaklu to historia przyjaźni,
która jest poddawana dramatycznym próbom. Ada i Evan znają
się od zawsze, gdyż wychowywali się razem w jednym
z wielkomiejskich blokowisk. Razem z nimi wzrastała jabłoń,
którą posadzili na podwórku, gdy byli jeszcze dziećmi. Pewnego
letniego popołudnia drzewo wydaje plon – piękne i kuszące
jabłka. Jest to metaforyczne odniesienie do wyboru pomiędzy
dobrem a złem, między szczęściem a używkami. W swoim
dorastającym życiu Ada i Evan nie zawsze dokonali właściwych
wyborów, często zawiedli samych siebie i najbliższych. Dzięki
swoim doświadczeniom teraz przestrzegają innych młodych
ludzi przed niewłaściwymi wyborami, które prowadzą do zguby.
Najważniejsze jest to, że w porę zauważyli swoje złe
postępowanie i zeszli z drogi prowadzącej do nieszczęścia.
Mogli liczyć na swoją wzajemną pomoc i przyjaźń.
Spektakl ukazał negatywne konsekwencje ulegania
używkom, takim jak alkohol, nikotyna i narkotyki. Aktorzy
pokazali, jak budować właściwy system wartości, by wyjść
z trudnych sytuacji obronną ręką i dokonywać mądrych,
prospołecznych wyborów.
Jolanta Wojda

Spotkanie z panem Tomaszem Krukowskim
Świadomość miejsca, w którym się mieszka, znajomość
jego historii to ważne elementy wychowania patriotycznego
i obywatelskiego. Mając tego świadomość po raz kolejny
w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 zorganizowano
spotkanie z panem Tomaszem Krukowskim, dyrektorem
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.
W dniach 15-17 listopada 2011 r. poprowadził on cykl
arcyciekawych prelekcji poświęconych historii Sierpca. W tym
roku opowieść pana Tomasza Krukowskiego dotyczyła głównie
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wielokulturowości XIX – wiecznego Sierpca. Uczniowie poznali
historię miasta, którą tworzyli Polacy, Rosjanie, Żydzi i Niemcy.
Dowiedzieli się także o losach tych społeczności w czasie I i II
wojny światowej. Pan Tomasz Krukowski z wielką pasją
opowiadał o przeszłości naszego grodu. Udowodnił, że historia
to nie tylko zbiór dat i suchych faktów, ale przede wszystkim

zaklęta w kamieniach, budynkach i miejscach opowieść
o minionych czasach i dawnych mieszkańcach miasta. Atutem
prelekcji były liczne zdjęcia, szkice, plany.
Uczniowie klas IV, V i VI z zainteresowaniem słuchali
opowieści, odbyli fascynującą podróż w czasie.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU
Otrzęsinki 2011
W czwartek, 6 października 2011 roku, przyjęliśmy
pierwszaków do braci gimnazjalnej. Zgodnie ze szkolną tradycją
imprezę zorganizowała klasa druga. W tym roku była to IIh
z wychowawcą Jolantą Fronczak – Cyl. Wymowną dekorację
otrzęsinkową wykonała Elżbieta Gąsiorowska z uczennicami
klasy IIh, a o oprawę muzyczną zadbała Aleksandra Dołasińska
z zespołem „Bez nazwy”. Po odśpiewaniu piosenki
„Najtrudniejszy pierwszy krok”, pierwszoklasiści musieli przejść
przez „gąszcz” intelektualnych, fizycznych i logicznych
konkurencji. I tak, zadaniem ich było, np. zaprezentowanie logo
klasy, wykazanie się wiedzą ogólną o świecie i naszym
gimnazjum, wypicie wody z miseczki bez użycia rąk, zjedzenie
kisielu z zasłoniętymi oczami, taniec z miotłą w rytm „Jeziora
łabędziego” Piotra Czajkowskiego. Zmagania uczestników
oceniało jury w składzie: dyrektor Edmund Sigiel, wicedyrektor
Dorota Cendrowska, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
– Kamil Frątczak.
Wszystkie klasy szczęśliwie ukończyły konkurencje,
najlepsza okazała się klasa If, która w nagrodę dostała puchar,
a pozostałe klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Na koniec
imprezy głos zabrała wicedyrektor Dorota Cendrowska
i zaprosiła pierwszaków do uroczystego pasowania
na gimnazjalistę, którego dokonał dyrektor Edmund Sigiel.
Myślę, że „chrzest” uczniowie będą mile wspominać.
J. Fronczak – Cyl

Dzień Edukacji Narodowej
Tegoroczne święto edukacji w Gimnazjum Miejskim
im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu miało wyjątkowy charakter.
Uroczystość odbyła się 14 października 2011 r. w sali
gimnastycznej. Z tej okazji zaszczycili nas swoją obecnością
przedstawiciele Urzędu Miasta – burmistrz Marek Kośmider
oraz Joanna Bilska i Marek Zdrojewski z Wydziału Oświaty.
Miło nam było gościć przedstawicieli związków zawodowych
– Teresę Domagalską i Józefa Mroza oraz przewodniczącą
Rady Rodziców – Ewę Meller. Były kwiaty, życzenia
i podziękowania od uczniów, rodziców, władz samorządowych
i oświatowych. Dzień Edukacji Narodowej to czas nagród
dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznowychowawczej. W tym dniu Medale Komisji Edukacji
Narodowej otrzymali: Grażyna Sulińska, Alina Dumowska,
Józef Urbański, Brązowy Krzyż Zasługi: Barbara Kuskowska.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej: Bożena Watemborska,
nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Elżbieta Jóźwiak,
nagrody Burmistrza Miasta Sierpca: Anna Makowska,
Aleksandra Dołasińska, nagrody Dyrektora Szkoły: Barbara
Kuskowska, Joanna Ciesielka, Joanna Marlęga, Marta Turalska,
Katarzyna Wysocka, Aneta Chmielewska, Witold Nawrocki,
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Małgorzata Murawska, Jolanta Fronczak – Cyl, Elżbieta
Gąsiorowska, Katarzyna Kordulasińska. Każda grupa
uhonorowanych pedagogów wysłuchała muzycznej dedykacji
przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem Małgorzaty
Trojanowskiej. Wyróżnieni Nagrodami Dyrektora Szkoły
pracownicy administracji i obsługi: Anna Wiśniewska, Aneta
Kasperska, Hanna Kunda, Mariola Kordulasińska, Marzanna
Sujkowska, Edyta Wojciechowska, Dorota Marcinkowska.

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego przygotowali rewelacyjną inscenizację - prezentację różnorodnych typów „edukatorów”. Młodzi aktorzy wcielili się w role nauczycieli i z lekkim
przymrużeniem oka doskonale naśladowali swych nauczycieli.
Nie zabrakło także momentów romantycznych i lirycznych życzeń
dla Rady Pedagogicznej. Program został przygotowany
pod kierunkiem nauczycieli - Małgorzaty Murawskiej i Edyty
Paciuszkiewicz, o stronę muzyczną zadbała Małgorzata
Trojanowska, a dekoracje wykonała Elżbieta Gąsiorowska.

Rajd Integracyjny
W październiku uczniowie klas pierwszych, wraz
z wychowawcami, wzięli udział w rajdzie integracyjnym
zorganizowanym przez Katarzynę Kordulasińską oraz 11 DSH
Sami Swoi i Elżbietę Gąsiorowską. Trasa obejmowała Sierpc
i okolice miasta. W rajdowej rywalizacji zwyciężyła klasa Ib
z wychowawcą Moniką Nowak. Wszyscy uczestnicy na trasie
zaliczali kolejne punkty, sprawdzając swoją wiedzę z różnych
dziedzin. Pierwszy z nich był zorganizowany na terenie KPSP
w Sierpcu, gdzie pierwszoklasiści pod opieką strażaków
– Wojciecha Witkowskiego i Przemysława Wysockiego
pokonywali tor przeszkód z wykorzystaniem sprzętu
przeciwpożarowego. Następnie przechodzili sprawdzian
symulacji samarytańskiej, sprawnościowy tor przeszkód,
rozwiązywali kalambury i rozbijali namiot na czas. Zadanie
dodatkowe polegało na uzupełnianiu brakujących fragmentów

Pieśni Szkoły. Bardzo ciekawa okazała się konkurencja, w której
uczniowie malowali karykatury swoich wychowawców
i wizytówki klasy. Działaniem w grupie uczestnicy rajdu mogli
się wykazać podczas odszukiwania ukrytych zadań,
odczytywania
szyfrów
i
wykonywania
bukietów
dla wychowawcy. Uczniowie PUL przygotowali konkurencję
polegającą na strzelaniu z wiatrówki. Rajd integracyjny to
świetna zabawa i okazja do lepszego poznania się.

Spośród ponad 70 zespołów z regionu płockiego,
reprezentujących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
rozbrzmiewały utwory opowiadające o trudnej historii naszego
kraju. Piosenki stanu wojennego były również doskonałą lekcją
historii dla młodego pokolenia.
Występ uczennic z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja
Kopernika w Sierpcu został doceniony nie tylko przez
publiczność, która długimi brawami nagrodziła uczennice,
jak również przez jury. Trio,w składzie Kinga Trojanowska,
Sylwia Wójcik i Lena Hadi przygotowane przez Aleksandrę
Dołasińską wyśpiewało I nagrodę, wykonując utwór z repertuaru
Krystyny Prońko „Psalm stojących w kolejce”. Uczennice
uhonorowane zostały indywidualnymi nagrodami i dyplomami.
Całość uroczystości zakończył koncert laureatów oraz wspólne
wykonanie piosenki „Żeby Polska była Polską”. Organizatorem
konkursu była Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Regionu Płockiego, Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Wydział
w Płocku oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola
Szymanowskiego w Płocku.

K. Kordulasińska
E. Piątkowska

Święto Niepodległości
Uczniowie naszego gimnazjum uczcili 93 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę uroczystą akademią,
która odbyła się z tej okazji 15 listopada. Część artystyczną
zaprezentowała młodzież przygotowana przez wicedyrektor
Dorotę Cendrowską, Annę Kuncewicz i Małgorzatę Trojanowską.
Mówiła ona o szeroko pojętej wolności jako wartości narodowej
i ludzkiej. Takie potraktowanie tematu wolności w różnych
wymiarach i znaczeniach bardzo podobało się uczniom
i nauczycielom. Aktorzy przedstawili to zagadnienie „pod
maskami” zwierząt prezentujących różne poglądy na temat
niezależności i niepodległości. Następnie zebrani w sali
gimnastycznej obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą historię utraty wolności przez Polskę, dążenia Polaków
do niepodległej ojczyzny i radość z jej odzyskania. Bardzo
sugestywną scenerię tego niezwykłego spektaklu przygotowała
Elżbieta Gąsiorowska.
Uczniowie Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja
Kopernika uczestniczyli też w uroczystościach miejskich
z okazji Święta Niepodległości, obecny był poczet sztandarowy
szkoły. Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod
Pomnikiem Katyńskim.
E. Piątkowska

Konkurs piosenki Stanu Wojennego
Dnia 29 listopada 2011 roku w murach Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego
w Płocku odbył się konkurs: Piosenki Stanu Wojennego.
Honorowy patronat nad festiwalem objął Biskup Płocki,
Mazowiecki Kurator Oświaty, Przewodniczący Zarządu
Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, Starosta Płocki
oraz Prezydent Miasta Płocka.

W poszukiwaniu talentów
„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością
wykonawczą. Ze wszystkiego może też uczynić rzecz piękną.”
Wspaniałą ucztę dla ducha sprawili słuchaczom
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu
sierpeckiego 1 grudnia 2011 roku, podczas pierwszego konkursu
piosenki polskiej „W poszukiwaniu talentów”, zorganizowanego
przez Gimnazjum Miejskie w Sierpcu pod patronatem
Burmistrza Miasta. Inicjatorem przedsięwzięcia była Aleksandra
Dołasińska – nauczyciel sztuki. W skromnych progach naszej
szkoły gościliśmy dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów,
sponsorów, fundatorów, opiekunów, nauczycieli, rodziców oraz
utalentowaną młodzież.
Wykonawców oceniało jury w składzie:
Barbara Bońkowska – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Marcina Kamińskiego
Dorota Nawrocka – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Konrad Mazurowski – nauczyciel chóru, dyrygent orkiestry
Szkoły Muzycznej
Agnieszka Kadłubowska – nauczyciel wychowania wokalnego
Artur Tyndorf – nauczyciel muzyki
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dyrektor
Edmund Sigiel, a na wędrówkę w poszukiwaniu talentów
zaprosili zebranych uczniowie – konferansjerzy: Patrycja
Sołdańska i Kamil Frątczak.

17

Podobno nasze życie przypomina piosenkę. Na początku
jest tajemnica, na końcu – potwierdzenie, ale to w środku kryją
się wszystkie emocje, dla których warto żyć.

I tak wielu wspaniałych wrażeń dostarczyła nam tego
dnia niezwykle utalentowana młodzież. Wszyscy wykonawcy
prezentowali bardzo wysoki poziom. Niektórzy zwrócili
na siebie szczególną uwagę publiczności i otrzymali gromkie
brawa, a to przecież dowód najwyższego uznania.
Chociaż na chwilę mogliśmy wsiąść do pociągu jadącego
gdzieś w nieznane i spełnić niezwykłe marzenia z piosenką
,,Kolejowy sen” zaśpiewaną przez Filipa Kwiatkowskiego
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Do łamania męskich serc zachęcała
mała kobietka – Tatiana Waśko, uczennica Szkoły Podstawowej
nr 3, o wspaniałym, subtelnym głosie, która zaprezentowała
utwór Alicji Majewskiej „Być kobietą”. W nostalgiczny nastrój
wprowadził słuchaczy Michał Król z Goleszyna z piosenką
„Cichosza”. Gimnazjalistka z Suska – Kinga Kowalkowska
urzekła silnym głosem, wykonując trudny przebój z repertuaru
Czesława Niemena – „Dziwny jest ten świat”.
W już niecodzienny klimat ludowej piosenki przeniósł
słuchaczy zespół „Zawidzanie” występujący w barwnych
strojach swojego regionu i prezentujący utwór nieznanego
twórcy „Jest drożyna, jest”.
Równie odległą kolejkową rzeczywistość z czasów
PRL-u wyśpiewało nasze gimnazjalne trio w piosence Krystyny
Prońko „Psalm stojących w kolejce”.
Podczas długich dyskusji jury, zaproszeni goście
i młodzież udali się na słodki poczęstunek, a następnie

wysłuchali koncertu zespołu „Bez nazwy”, który zaprezentował
fragment projektu edukacyjnego „Muzyka łączy pokolenia”
przygotowanego pod kierunkiem Małgorzaty Trojanowskiej.
Po owocnych obradach komisji konkursowej, przewodnicząca, Dorota Nawrocka, przedstawiła werdykt. Zwyciężyli:
W kategorii szkoły podstawowe
Soliści – I miejsce – Tatiana Waśko Szkoła Podstawowa nr 3
Sierpc, Natalia Pniewska Szkoła Podstawowa Osiek,
II miejsce – Filip Kwiatkowski Szkoła Podstawowa nr 2
Sierpc, III miejsce – Michał Król Szkoła Podstawowa
Goleszyn
Zespoły - I miejsce – Szkoła Podstawowa Szczutowo
W kategorii gimnazja
Soliści – I miejsce – nie przyznano, II miejsce – Kinga
Kowalkowska Gimnazjum Susk, Sylwia Białczewska
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Sierpc, III miejsce – Julia
Domańska Gimnazjum Mochowo, Agnieszka Kolczyńska
Gimnazjum Gozdowo
Zespoły - I miejsce – Trio Gimnazjum Miejskie Sierpc,
II miejsce – „Zawidzanie” Gimnazjum Zawidz, III miejsce
– Gimnazjum Szczutowo
Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika festiwalu
przyznano Filipowi Kwiatkowskiemu ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sierpcu, a Grand Prix otrzymał zespół z Gimnazjum
Miejskiego.
W każdym z nas drzemią jakieś talenty. Dlatego ważne
jest, by w porę je dostrzec. Duża w tym rola zarówno
nauczycieli, jak i rodziców. Sądzimy, że pierwszy konkurs
piosenki „W poszukiwaniu talentów” już się do tego przyczynił.
Serdecznie dziękujemy naszym sierpeckim sponsorom:
Burmistrzowi Miasta – panu Markowi Kośmiderowi, Barbarze
i Krzysztofowi Kuskowskim, Krystynie i Hubertowi Szczepek,
Margocie i Piotrowi Zimerman, Firmie komputerowej „Comp
– art.”, Cukierni „Tułacz”.
Inicjatywę Aleksandry Dołasińskiej wsparła też:
Dyrekcja Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu oraz nauczyciele:
Jolanta Fronczak - Cyl, Renata Gębska, Małgorzata Trojanowska,
Elżbieta Gąsiorowska, Małgorzata Narodzonek, Marzanna
Jabłońska.
Jolanta Fronczak - Cyl
Renata Gębska

NOWINKI ZE SŁONECZNEJ JEDYNKI
Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w „Słonecznej
Jedyneczce” z nowymi przedszkolakami, a co za tym idzie
z nowymi spostrzeżeniami, wrażeniami i nadzieją na kolejne
refleksje.
Dnia 1 września 2011 r. powitaliśmy wszystkie przedszkolaki, a szczególnie ciepło najmłodsze dzieci 2,5-3-4 letnie,
które rozpoczęły nowy i niełatwy etap w swoim życiu. Przed
nimi nowa sytuacja - zaadoptowanie się w nowym środowisku.
Pierwsze rozstania z rodzicami były dość trudne ale „maluszki”
szybko zaadaptowały się w naszej „Jedyneczce” Zarówno panie
w przedszkolu jak i starsze koleżanki i koledzy starały się
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wspierać maluchy, służyć im pomocą i podejmować wspólnie
różnego rodzaju gry i zabawy.
Kalendarz przedszkolnych imprez i spotkań jest bardzo
bogaty i urozmaicony. Prezentujemy fragment tego, co działo się
w naszym przedszkolu od września 2011 r.

III Bieg Pamięci Narodowej
Dnia 14 września br. 5-6-latki ze „Słonecznej Jedyneczki”
uczestniczyły w III Biegu Pamięci Narodowej, którego celem było
m. in. uczczenie pamięci generała Władysława Andersa oraz
popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

O godz. 11.30 przedszkolaki stawiły się na starcie w parku
im. Władysława Andersa. Konkurencje dla przedszkolaków
podzielone zostały na biegi dziewcząt i chłopców na dystansie
200 m. Wśród nagrodzonych na III miejscu znalazł się nasz
wychowanek Filipek Żółtowski, który z rąk organizatorów
otrzymał medal i pamiątkowy dyplom. Cieszymy się bardzo
i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Dzień Edukacji Narodowej
„Ten, co kształci serca i umysły młode
ten, co ścieżki życia pokoleń toruje …”.
Czy widzimy, ile cierpliwości, ile wytrwałości
i naprawdę ciężkiej pracy wymaga przeprowadzenie naszych
pociech przez lata edukacji? Dobry nauczyciel to człowiek
z pasją, to ktoś kto w swoją pracę wkłada serce i duszę. Praca
z dzieckiem to odkrywanie tajemnic, kreowanie umysłów,
to dzielenie się wiedzą.
Dzień Edukacji Narodowej w naszej „Słonecznej
Jedyneczce” był bardzo uroczysty. Dnia 14 października br.
z udziałem władz naszego miasta, rodziców, grona nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi rozpoczęła się
uroczystość. Dzieci z grupy 5-6-letniej przygotowały
program artystyczny złożony z wierszy, piosenek oraz tańca
dyskotekowego. Wychowankowie dziękowali za trud, cierpliwość
i poświęcenie.
Następnie zastępca burmistrza Zbigniew Leszczyński
wręczył Nagrodę Burmistrza Danucie Borowskiej za jej
osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i sumienną pracę
z dziećmi. Wszyscy z wielkim entuzjazmem i olbrzymią
satysfakcją gratulowali i składali życzenia.
Dyrektor Alicja Ewa Pawlak wręczyła nagrody
dyrektora,
nauczycielowi
mianowanemu
Agnieszce
Kożuchowskiej oraz Elżbiecie Czajkowskiej, pracownikowi
obsługi, podziękowała za zaangażowanie i sumiennie
wykonywaną pracę. Wszyscy pedagodzy i pracownicy
przedszkola otrzymali również życzenia od Rady Rodziców,
które złożyła przewodnicząca tej Rady Dorota Żbikowska.
Uroczystości towarzyszyła miła i radosna atmosfera.

Międzygrupowy Konkurs Kącików Przyrody
Kącik przyrody to wyznaczone miejsce w sali, w którym
dzieci gromadzą obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej.
Stanowią one tworzywo w kształtowaniu procesów
poznawczych: obserwacji, porównywania, badania oraz
w rozwijaniu umiejętności pielęgnacyjnych, estetycznych
i manualnych. W kąciku przyrody, wychowankowie
między innymi prowadzą stałe i okresowe hodowle roślin
doniczkowych, zakładają mini - ogródki, które są okazją
do poznawania cyklu rozwojowego roślin, sposobów ich
rozwoju oraz warunków potrzebnych do życia.
W kąciku przyrody dzieci mogą eksperymentować
i przeprowadzać różne doświadczenia. Osobiste zaangażowanie
pozwala dziecku zrozumieć potrzebę pielęgnacji i ochrony
przyrody. Już od września, kiedy dzieci po wakacjach znowu
spotykają się w przedszkolu zaczynają zagospodarowywać
kąciki. Nasza piękna polska jesień obdarza nas takimi darami,
że po każdym jesiennym spacerze wracamy do przedszkola
przynosząc je do naszych kącików: kolorowe liście, kasztany,
żołędzie, jarzębinę. Dzieci mają wówczas doskonałą okazję, aby
obserwować zmiany w przyrodzie, która z miesiąca na miesiąc
nas zaskakuje. Nasze przedszkolne kąciki przyrody znajdują się
w każdej z sal. Wyglądają przepięknie niezależnie od pory roku,

w związku z tym Dorota Dudzińska i Beata Gąsewicz
zorganizowały konkurs na „Najładniejszy Kącik Przyrody”.
Do oceny kącików została powołana Komisja składająca się z:
dyrektor Alicji Ewy Pawlak, referent Aliny Szpakowskiej oraz
dzieci - przedstawicieli grup. Nasza komisja udała się do każdej
z sal, aby ocenić jesienne kąciki przyrody. Wybór tego
najładniejszego był niezwykle trudny, ponieważ wszystkie były
bardzo kolorowe i bogato wyposażone w jesienne dary przyrody
z lasu, parku, sadu o ogrodu. Dlatego też komisja nagrodziła
wszystkie grupy dyplomami oraz wręczone zostały doniczki
z wrzoścami, którymi dzieci będą opiekować się do wiosny
a później wysadzą na rabatki. Na zakończenie przedszkolaki
zostały poczęstowane pysznymi owocami i warzywami: darami
jesieni, które chrupały z wielkim apetytem.

Wycieczka do teatru
Kształtując kulturę językową naszych wychowanków,
wprowadzamy ich w świat teatru i sztuki poprzez uczestnictwo
w różnego rodzaju spektaklach teatralnych, które odbywały się
w przedszkolu jak np. „Słówek parę o jeżyku samochwale” czy
„Galimatias czyli kosmiczna pomyłka” a dnia 20 października
br. grupa średniaków i starszaków wybrała się do Teatru
Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na
spektakl pt. „Pinokio”. Była to dla dzieci niemała atrakcja.
Wszyscy pamiętali jak należy zachować się w teatrze. Aktorzy
wywarli na dzieciach ogromne wrażenie. Sztuka wywołała
wśród dzieci duże emocje, od radości po głęboki smutek.
Wyjazd do teatru dla większości dzieci był ogromnym
przeżyciem i pozostawił miłe wspomnienia wśród naszych
przedszkolaków.

„La, La La Przedszkolakiem Jestem Ja”
Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym etapem
okresu adaptacji dziecka 3-4 letniego do nowych warunków.
Od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu było wiele
starań, by pokonać stres i zapobiec negatywnym przeżyciom
małego dziecka. W dniu 09.11.2011 r. o godz. 9.30 w naszej
„Słonecznej Jedyneczce” odbyła się ważna, zwłaszcza
dla najmłodszych przedszkolaków uroczystość „Pasowania
na Przedszkolaka”. Z tej okazji przybyli zaproszeni goście oraz
Pani Jesień która chciała sprawdzić zdobyte umiejętności dzieci.
Grupa przedstawiła się słowami wiersza:
„Trzy i czterolatki to dzieciaki z tej gromadki,
co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują
skaczą pięknie jak piłeczki
buzie mają jak laleczki
ładnie prace wykonują
wydzierają i malują.”
Pani Jesień na swych kolorowych listkach przygotowała
trudne zadania. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
matematyczne przeliczając owoce: jabłka, gruszki, co nie
sprawiło im najmniejszego kłopotu. Aby troszeczkę odpocząć
po intensywnym myśleniu zatańczyliśmy taniec „Małe czerwone
jabłuszko”. Okazało się, że nie tak łatwo zostaje się prawdziwym
przedszkolakiem, trzeba było wykazać się umiejętnościami
recytatorskimi i wokalnymi z odrobiną uśmiechu oraz siłą
fizyczną. Było to ważne zadanie dla dzieci które po raz pierwszy
prezentowały się przed zgromadzoną widownią. Bohaterowie
całej uroczystości stanęli na wysokości zadania, byli bardzo
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dzielni, pięknie tańczyli i śpiewali. Przybyli goście nagradzali
ich gromkimi brawami, co dodawało dzieciom odwagi.
Pani dyrektor doceniła wysiłek dzieci i postanowiła
zaczarować nasze maluszki i niektóre średniaki w prawdziwych
przedszkolaków. Nastąpiła wyjątkowa chwila, która wzbudziła
wiele emocji. Dzieci z przejęciem wyrecytowały tekst
przyrzeczenia i obiecały, że „będą słuchać pani, grzecznie się
bawić i żyć w zgodzie ze wszystkimi”, a dotknięcie
czarodziejskim ołówkiem sprawiło, że stały się przedszkolakami. Dzieci otrzymały piękne pamiątkowe dyplomy
oraz znaczki „Słonecznej Jedyneczki” a pani dyrektor pożegnała
dzieci słodką niespodzianką. Dla naszych nowych
„promyczków" był to dzień wyjątkowy, być może taki, który
zapamiętają na całe życie.
Pasowanie na przedszkolaka uświadomiło rodzicom jak
ważne dla dziecka jest przekroczenie progu przedszkola
i wejście w nową role - rolę przedszkolaka.

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości
W tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych,
11 listopada nasze 6 latki aktywnie uczestniczyły w obchodach
93 rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości.
W samo południe, przedstawiciele przedszkolaków ze „Słonecznej
Jedyneczki” będąc wśród innych zgromadzonych delegacji,
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Katyńskim
w Parku im. Solidarności. Dzieci udekorowane biało-czerwonymi
kotylionami w skupieniu uczestniczyły w uroczystości.
Ten szczególny dzień skłaniał wszystkich do refleksji, uczył
najmłodszych pamięci o przodkach, zainteresowania rodzinną
kulturą, historią i teraźniejszością.

Pani Jesień zaprasza na bal
Ale bal, ale bal,
Dla samotnych i dla par.
Tu papryka, tam buraczek
Wkoło tańczy przedszkolaczek.
Szumią drzewa gra muzyka
Wszyscy tańczą w rytm walczyka!
Dzień 15 listopada 2011 r. był w „Słonecznej
Jedyneczce” dniem niezwykle uroczystym. O godz. 9.30
z wielka pompą otworzyliśmy coroczny „Bal jesiennych liści”.

Przyszła do nas Jesień w złocie i czerwieni, co lasy
maluje i sady przemienia. W koszu swym przyniosła mnóstwo
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darów dla nas. Były tam jabłuszka i gruszki – wszystko to
dla małych łakomczuszków. Wraz z nią przybyły: Drzewa
pięknie przystrojone, Muchomor na nóżce i Chmurka
w deszczowej pelerynie. Wszyscy uczestnicy balu wesoło
tańczyli i wspólnie śpiewali, ciekawe zagadki też odgadywali.
Był quiz jesienny i smaczny konkursik.
Na koniec balu goście się żegnali, za wspólną zabawę
wszystkim dziękowali. Chmurka deszczykiem ciepłym pokropiła,
Drzewa liśćmi zaszumiały, a Muchomor i Jesień wszystkim
pomachali. Co to był za bal!!! Taki super, mówię Wam!

Mądre dzieci chcą być bezpieczne
Realizując zadania z Edukacji Komunikacyjno-Drogowej
przedszkolaki pogłębiały wiedzę o bezpieczeństwie a posumowaniem zdobytych wiadomości był udział dzieci w spotkaniu
edukacyjnym z przedstawicielami Policji.
Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od dawna
podczas zajęć i zabaw w przedszkolu. Wszystkie przedszkolaki
doskonale wiedzą, jak bezpiecznie poruszać się w mieście i poza
nim, wiedzą co oznaczają światła sygnalizatora, znają
podstawowe znaki drogowe oraz numery alarmowe.
Wyposażone w taką wiedzę, dnia 23 listopada br.,
z radością spotkały się z policjantami, którzy opowiedzieli
o swojej pracy. Szczególną uwagę panowie zwrócili na
przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z pieszego ruchu
drogowego. Przypomnieli również o konieczności korzystania
przez dzieci z fotelików podczas jazdy samochodem oraz
zaprezentowali podręczny sprzęt każdego policjanta. Największe
zainteresowanie wywołała policyjna czapka, lizak i kajdanki.
Przedszkolaki dumnie pozowały do zdjęć w czapce policjanta.
Dla utrwalenia wcześniej zdobytych wiadomości o ruchu
drogowym wszyscy wspólnie obejrzeliśmy film pt. „Bezpieczny
przedszkolak”. Spotkanie to cieszyło się wielkim powodzeniem.
Na zakończenie przedszkolaki podziękowały za wizytę miłym
gościom i wręczyły samodzielnie przygotowane upominki.

Warsztaty dla rodziców i dzieci
„Ozdoby choinkowe”
23 listopada br. w naszym przedszkolu, w dwóch grupach
4-5 i 5-6-latków, zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne
z udziałem rodziców i dzieci. Tematem przewodnim były
ozdoby na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Wiemy doskonale, że najpiękniejsze i najoryginalniejsze
ozdoby świąteczne, zarówno do powieszenia na choinkę jak

i do ofiarowania najbliższym pod choinkę są wykonane
własnoręcznie.
Rodzice z entuzjazmem podeszli do zadania. Wspólnie
z dziećmi wykonywali ciekawe bombki, „pawie oczka”, aniołki,
łańcuchy. Prace te częściowo były przeznaczone na konkurs
rodzinny ogłoszony przez Burmistrza Miasta oraz Dom Kultury
w Sierpcu oraz jako prezenty.
Spotkanie odbyło się w wyjątkowo miłej atmosferze przy
dźwiękach dobrze znanych kolęd i okazało się atrakcyjne
zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
ze Stowarzyszeniem „Mama”
„Na świecie mieszka wiele różnych misiów.
Są misie brunatne i polarne, misie szmaciane i pluszowe.
A każdy z nich jest kochany i wyjątkowy.”
Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy
prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc
na polowaniu nie pozwolił na zabicie młodego niedźwiadka.
Wydarzeniu temu przyglądał się Clifford Berryman,
który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ukazał się
w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton,
właściciel sklepu z zabawkami. Wpadł na pomysł, aby wykonać
kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą
sprzedawały. Jak można się domyślać, pluszowe misie
sprzedawały się znakomicie. Producent zwrócił się z prośbą
do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy

i nazywa się je tak do tej pory. Od stu lat misie towarzyszą
dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą
lęk przed samotnością. Teddy ma nawet swój dzień - 25 listopada
obchodzony jest jako „Światowy Dzień Pluszowego Misia.”
Właśnie tego dnia Stowarzyszenie „Mama”, z którym
współpracuje nasze przedszkole było organizatorem wspólnej
zabawy dla dzieci z naszego miasta. Nauczycielki ze
„Słonecznej Jedyneczki” poprowadziły gry, zabawy i ciekawe
konkursy. Dzieci bawiły się doskonale. Przy wesołej muzyce
świętowały urodziny misia. Główną atrakcją spotkania było
wykonanie przez uczestników dużego pluszowego niedźwiadka,
który zostanie przekazany na aukcję Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Miś wciąż pozostaje najważniejszą zabawką naszego
dziecka i miejmy nadzieję, że już wkrótce nie będzie ani jednego
dziecka na świecie, które nie miałoby swojego pluszowego
misia.
Wiele się dzieje w „Słonecznej Jedyneczce”, każdy dzień
przynosi wiele nowych zabaw i atrakcji. Prowadzimy również
dodatkowe zajęcia rozwijające indywidualne kompetencje
przedszkolaków z zakresu: tańca, teatru, plastyki, ekologii,
spotkania z bajką oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
z elementami logopedii. W swojej pracy dążymy do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola Nr1
„Słoneczna Jedyneczka”
w Sierpcu

Miejskie Przedszkole Nr 1
„Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu
serdecznie zaprasza
przyszłe przedszkolaki

dnia 14 stycznia 2012r. o godz. 10.00
na spotkanie adaptacyjne.
Zapewniamy wesołą zabawę dzieci z rodzicami
oraz poznanie personelu sal zabaw i wyposażenia przedszkola.
Udzielimy informacji na temat rekrutacji dzieci.

Kontakt: Sierpc, ul. Kwiatowa 4 tel. 24 275 13 11

CO SŁYCHAĆ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3
Początki w roli Przedszkolaka
W bieżącym roku szkolnym do Miejskiego Przedszkola
Nr 3 uczęszcza 104 dzieci. Te, które znają przedszkole
z poprzednich lat, chętnie wróciły po wakacjach
do przedszkolnych obowiązków. Trudniej było dzieciom
najmłodszym. Rozstanie z rodzicami bywało czasami bolesne,
pomimo wcześniejszego „oswajania z przedszkolem” podczas
spotkań adaptacyjnych. Na początku poranne rozstania z ukochaną
mamą lub tatą były dłuższe. Także częstsze były pobyty
na kolanach Pań, by chociaż na chwilę przytulić się jak do mamy
i usłyszeć zapewnienie, że „rodzice na pewno odbiorą dziecko
z przedszkola”. Troskliwa opieka personelu przedszkola oraz
wsparcie ze strony rodziców i starszych kolegów sprawiły, że dziś
przychodzą tu już tylko zuchy. Na potwierdzenie tego faktu
odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka” w obecności rodziców,
podczas którego dzieci zaprezentowały nowe umiejętności,

zabawy zespołowe oraz zasady jakie w przedszkolnej grupie
obowiązują.

Ogólnopolska akcja: „Sprzątanie świata”
Co roku nasze przedszkole włącza się w ogólnopolską
akcję: „Sprzątanie Świata” uświadamiając w ten sposób swoim
wychowankom znaczenie czystości naszej Ziemi. Zgodnie
z planem 16 września przedszkolaki wyposażone w foliowe
rękawiczki i worki z wielkim zaangażowaniem zbierały odpady
z terenów zielonych w okolicy przedszkola. Wielkie sprzątanie
poprzedzone zostało pogadanką na temat: „Dlaczego sprzątamy
świat?, „Jak chronić go przed odpadami?”. Wracając z akcji
dzieci skandowały hasło: „Cieszą się dzieci, że już nie ma
śmieci”. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze przedszkolaki
nie będą zaśmiecały własnej planety.
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z nieznajomymi. Przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę
na temat roli i zadań Policji w codziennym życiu. Dzieci chętnie
uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań, ale również
udzielały prawidłowych odpowiedzi na pytania Policjantów
związane z bezpieczeństwem. Podsumowaniem spotkania było
obejrzenie filmu na DVD z cennymi radami „SpongeBoba”.

Dzień Chłopaka
29 września obchodziliśmy „Dzień Chłopaka”. W tym
dniu odbyły się radosne zabawy przy dźwiękach muzyki.
Dziewczynki wręczyły chłopcom zakupione przez rodziców
upominki oraz słodycze.

Bezpieczny Przedszkolak - udział Miejskiego
Przedszkola Nr 3 w kampanii społecznej: „Bezpieczna droga
z radami SpongeBoba”.
Nieznajomość przepisów ruchu drogowego i brak
umiejętności przewidywania zagrożeń powodują, że dzieci
często same przyczyniają się do wypadków. Najczęstszą
przyczyną są nagłe wtargnięcia na jezdnię. Edukacja
bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa dzieci w ruchu
drogowym wynika z ich właściwości psychofizycznych i ze
społecznej odpowiedzialności dorosłych za ich bezpieczeństwo,
zdrowie i życie. Dlatego trzeba rozpocząć ją jak najwcześniej,
a wiek przedszkolny należy traktować jako podstawowy element
przygotowania dziecka do dalszych etapów jego życia
i działalności. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu
drogowym nie tylko jest programem obowiązkowym każdego
nauczyciela przedszkola, ale także powinnością społecznomoralną, dlatego musimy uczulić nasze pociechy i to od
najmłodszych lat na znaki drogowe, pasy na jezdni, światło
czerwone i zielone, niebezpieczeństwo czyhające na dzieci
w domu, w czasie zabawy. Aby dziecko na drodze zachowywało
się w sposób odpowiedzialny musimy jako dorośli dawać
dzieciom przykład do naśladowania. Wiek przedszkolny jest
najbardziej właściwy do kształtowania u dzieci różnych
umiejętności i nawyków koniecznych w ich późniejszym życiu.
Początek roku szkolnego to doskonała okazja do tego,
by po raz kolejny przypomnieć dzieciom, jak ważne jest
bezpieczeństwo na drodze. W związku z tym nasze przedszkole
przystąpiło do II edycji społecznej kampanii „Bezpieczna droga
z radami SpongeBoba”. Przedszkolaki uczyły się, jak
bezpiecznie poruszać się po drogach na których występują
w rolach pieszego, pasażera i rowerzysty. Chcąc dotrzeć
do każdego przedszkolaka i utrwalić podstawowe wiadomości
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego gościliśmy w
naszym przedszkolu w dniu 06.10. 2011 r. przedstawicieli
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Policjanci przekazali
naszym przedszkolakom bardzo ważne informacje z zakresu
bezpieczeństwa na drogach. Dzieci utrwaliły sobie zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach, numery telefonów
alarmowych oraz zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach
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Udział w akcji: „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”
polegała przede wszystkim na interakcji z młodymi odbiorcami,
angażowaniu dzieci i zachęcaniu ich do samodzielnego myślenia.
Specjalnie przygotowany film video posłużył wspólnej
zabawie polegającej na dokonaniu prawidłowego wyboru
podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, przy zachowaniu
zasad bezpieczeństwa. Głównym bohaterem filmu była znana
przedszkolakom kreskówkowa postać – „SpongeBob”. To on
wprowadził dzieci do świata zasad ruchu drogowego, a wszystko
przedstawił w humorystyczny sposób, dzięki czemu dzieci łatwiej
przyswoiły przekazywane im treści.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki bardzo
serdecznie podziękowały policjantom za miłe oraz pouczające
spotkanie i obdarowały gości bukietami kwiatów.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych
przygotowały dla pracowników przedszkola niespodziankę.
Wierszem i piosenką złożyły pracownikom najserdeczniejsze
życzenia i podziękowania oraz wyraziły swoją wdzięczność
za trud włożony w swoje wychowanie. Przedszkolaki dostarczyły
wszystkim zgromadzonym wiele radości. Po występach dzieci
głos zabrała Dyrektor Przedszkola Marzanna Domżalska, która
wręczyła nauczycielce i pracownikom obsługi nagrody Dyrektora
za wyróżniające wyniki w pracy.

Dzień Niepodległości
11 listopada nasze przedszkolaki wraz z Rodzicami oraz
swoimi Paniami przybyły pod pomnik Ofiar Katania, aby razem
ze wszystkimi mieszkańcami Sierpca zapalić znicz i oddać hołd
Polakom poległym za naszą wolność. Poprzedniego dnia
na budynku przedszkola załopotała biało-czerwona flaga. Święto
to stało się pretekstem do rozmów z dziećmi na temat symboliki
narodowej i szacunku dla ojczyzny. Dostarczyło dzieciom
wzorców zachowania i właściwego reagowania w sytuacjach,
w których pojawiają się symbole narodowe, takie jak: herb
miasta, godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy.

„Nie pal przy mnie”
Nasze przedszkole aktywnie realizuje program
przedszkolnej edukacji antytytoniowej, „Czyste powietrze wokół
nas”. Program ten powstał z inicjatywy i przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu oraz Rzecznika Praw
Obywatelskich, a opracowany i wdrożony przez „Krajowy
program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich
rodziców i opiekunów” przy pomocy Głównego Inspektora
Sanitarnego. Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci
przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Do udziału
w realizacji przedsięwzięcia przystąpiły dzieci 5 i 6-letnie.
Podczas pogadanek oraz zajęć warsztatowych przedszkolaki
uświadomiły sobie, że nie powinny przebywać w zadymionych
pomieszczeniach, ponieważ wdychany przez nie dym jest bardzo
szkodliwy dla zdrowia. Dzieci podczas zajęć projektowały
znaczki z napisem: „Nie pal przy mnie”, które symbolizowały to,
że nie lubią one dymu papierosowego i że wiedzą jaki on jest
szkodliwy. Przedszkolaki pozyskały również nowego przyjaciela
– dinozaura Dinusia, o którym śpiewały wesołą piosenkę.

Spotkanie ze sztuką
Od najmłodszych lat przyzwyczajamy nasze dzieci
od odbioru literatury oraz sztuki teatralnej. W związku z tym
4 listopada gościliśmy w murach przedszkola aktorów
z warszawskiego Teatru Lalek FRASZKA, którzy przedstawili
dzieciom spektakl pt. „Jak przechytrzyć wilka”.
W Dniu 25 listopada grupa 6-latków wyruszyła na wycieczkę do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl: na motywach
bajki Kornela Makuszyńskiego pt. „Przygody Koziołka Matołka”.
W czasie przedstawienia dzieci przeżywały przygody koziołka
a w czarujący świat bajki przeniosła je piękna scenografia oraz
muzyka. Obydwa przedstawienia ufundowali Rodzice.

Wycieczka do Torunia
26 października dzieci 5 letnie odbyły wycieczkę
turystyczno-krajoznawczą do Torunia. W programie wycieczki
było między innymi zwiedzanie Starego Miasta, sesja
fotograficzna przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, pobyt
w Muzeum Piernika, gdzie dzieci własnoręcznie upiekły
pierniki, stosując narzędzia i sposoby wykonania takie same, jak
przed 500 laty robili to toruńscy piekarze. Punktem
kulminacyjnym wycieczki był jednak pobyt w Planetarium
i obejrzenie spektaklu pt. „Cudowna podróż”. Dzięki temu
przedszkolaki zrozumiały, że planeta Ziemia jest jedną z planet
krążących w kosmosie oraz dowiedziały się, że człowiek
podejmuje działania zmierzające do poznania kosmosu
i organizuje wyprawy międzyplanetarne. Z wycieczki dzieci
przywiozły do domu samodzielnie upieczone pierniki i LIST
WUCZONY, stwierdzający, że „potrafią masę bezkształtną
w ciasto korzenne zagnieść, takoż ręce wprawne mają wielce…”

Pomagamy innym
Nasze przedszkole włączyło się do akcji charytatywnej
organizowanej przez Stowarzyszenie: „Szansa na życie”.
Przy pomocy dzieci i ich rodziców zebraliśmy makulaturę,
plastikowe nakrętki oraz pieniądze dla Jasia Szpakowskiego.
Pozyskane środki pieniężne na leczenie i rehabilitację chłopca
przekażemy podczas Mikołajkowego Koncertu Charytatywnego,
który odbędzie się 6 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej
w Sierpcu. Dotychczas dostarczyliśmy do punktu zbiórki
w sklepie RTV-AGD pani Bożeny Tober aż 30 plastikowych
toreb wypełnionych kolorowymi nakrętkami. Zbieraliśmy je już
w minionym roku szkolnym, przy okazji realizacji zajęć
przyrodniczo-ekologicznych, prowadzonych w ramach projektu
„Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków”
– współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zbiórka
na potrzeby Jasia trwa nadal.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada świętowaliśmy Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Szczególny charakter temu dniu
nadały Pluszowe Misie przyniesione przez dzieci z domów.
Wspólną zabawę przedszkolaki rozpoczęły od wysłuchania
historii wyjaśniającej narodziny pomysłu produkcji maskotki
pluszowego misia. Z okazji święta misia przygotowane zostały
również dla dzieci specjalne konkursy: „Rysuję misia”, „Małe
co nieco”, „Przelewanie miodku”. Nie zabrakło także tańców
i zabaw przy piosenkach o Misiach. W ramach obchodów
Dnia Pluszowego Misia w holu przedszkola można było
obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci ze wszystkich grup
wiekowych: „Miś – przyjaciel każdego dziecka”.
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Andrzejkowe zabawy
Ostatni dzień listopada, to doskonała okazja do poznania
zwyczajów ludowych związanych z Andrzejkowymi Wróżbami.
Wiele uciechy miały dzieci podczas ustawiania pantofelków
wzdłuż holu, by zobaczyć który pierwszy przekroczy próg
przedszkola. Zabawa z wyciąganiem losów obrazkowych
i odgadywanie na ich podstawie przyszłych zawodów naszych
przedszkolaków także wzbudziła zaciekawienie i radość.
Były jeszcze wróżby z losowaniem serduszek z imionami
sympatii i kolorowych karteczek, na podstawie których można

było dowiedzieć się „Jaki jestem”. Niestety, w obawie przed
oparzeniem, panie nie pozwoliły dzieciom przelewać wosku
przez klucz ale pięknie o tym zwyczaju opowiedziały i same
zademonstrowały na czym to polega. Zabawy w wróżenie
przeplatały się z zabawami tanecznymi przy muzyce.
Nasze przedszkolne Andrzejki trwały aż do obiadu.
Agnieszka Malanowska
Marzanna Domżalska

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLNEGO PODWÓRKA

CZERWONEGO KAPTURKA
Kolejny rok szkolny w Miejskim Przedszkolu Nr 4
w Sierpcu im. Czerwonego Kapturka rozpoczęliśmy miłą
wiadomością – otrzymaliśmy informację z posiedzenia Komisji
Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ach ten
Kazio Bazgrota”, że nasz wychowanek Kacper Turalski zdobył
wyróżnienie w tym konkursie. To duży sukces, gratulujemy!
Wrzesień powitaliśmy z kalendarzem dokładnie
zaplanowanych imprez i uroczystości. Jak każdego roku jest ich
w naszym terminarzu bardzo dużo, bowiem tradycyjnie już
mamy wiele pomysłów na popularyzowanie idei wychowania
przedszkolnego.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
rodziców
i potrzebom integracji społeczności przedszkolnej szukamy
ciekawych form aktywizacji wszystkich zainteresowanych
edukacją przedszkolną.
Nowoczesne przedszkole, jakim jest nasza placówka,
ma do spełnienia szereg funkcji. Nie tylko wychowawczą
i opiekuńczą ale także kształcącą oraz rozwijającą dziecięce
zdolności i zainteresowania. Dlatego praca pedagogiczna
nauczycielek naszego przedszkola, wg nowoczesnej koncepcji
wychowania, skierowana jest na wspomaganie rozwijającego się
dziecka.
Temu celowi służą tworzone programy autorskie. W tym
roku szkolnym każda z nauczycielek opracowała własny
program. Dzięki temu nasze przedszkolaki zyskały dodatkową
szansę i mogą brać udział w nieodpłatnych zajęciach; tanecznomuzycznych, teatralnych, ekologicznych, plastycznych,
gimnastyki korekcyjnej i j. angielskiego. Są to zajęcia, które
w pełni zaspakajają potrzebę dziecięcej aktywności gwarantują
dzieciom odkrywanie tajników nowej, nieznanej wiedzy,
a dorosłych mobilizują do organizowania sytuacji stymulujących
rozwój dziecięcych zainteresowań i talentów.

Bezpieczny przedszkolak
Zapewnienie dzieciom dobrych i bezpiecznych
warunków, przygotowanie ich do uczestnictwa w ruchu
drogowym, wdrażanie do unikanie zagrożeń i dbałości
o bezpieczeństwo swoje i innych to rola nauczyciela. Czynimy
to poprzez ciekawe zajęcia, wykorzystując utwory literatury
dziecięcej, zabawę ale najbardziej przemawiają do dzieci osoby,
których codzienna praca związana jest z dbaniem
o bezpieczeństwo innych. Gościliśmy w przedszkolu
policjantów i pracowników straży miejskiej. Panowie w bardzo
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ciekawy i przystępny dla dzieci sposób opowiadali o swojej
pracy. Przybliżyli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach, bezpiecznej zabawy - w różnych miejscach,
radzenia sobie w sytuacji trudnej, zachowania ostrożności
w stosunku do obcych. Przede wszystkim przekonali
przedszkolaków, że w każdej sytuacji mogą liczyć na pomoc
dorosłym tylko powinni śmiało o nią prosić. Propagowaniu idei
bezpieczeństwa służyły także ćwiczenia ewakuacyjne dzieci
i pracowników przedszkola, które odbyły kolejny już raz
z udziałem jednostki straży pożarnej. Ćwiczenia przebiegały
sprawnie, a po ich zakończeniu przedszkolaki mogły obejrzeć
z bliska strażacki wóz bojowy i porozmawiać ze strażakami.

Dbamy o nasze zdrowie
Zdrowie i dobra sprawność fizyczna są podstawowymi
warunkami prawidłowego rozwoju dziecka, a kształtowanie
świadomości znaczenia zdrowia to nic innego, jak wdrażanie
dzieci do profilaktyki zdrowotnej. Taka idea przyświecała nam
podczas organizowania międzyprzedszkolnego konkursu
plastycznego pod hasłem „Czerwony Kapturek pomaga nam
dbać o zdrowie”. W naszych przedszkolnych progach gościliśmy
czteroosobowe zespoły dzieci ze wszystkich sierpeckich
przedszkoli i ich wychowawczynie. Dzieci wykazały się dużą
wiedzą nt. tego co służy, a co zagraża zdrowiu oraz zdolnościami
plastycznymi. Sam konkurs poprzedzony był bajką
profilaktyczną „Bajkowe zdrowie” w wykonaniu małych
aktorów z naszego przedszkola. Nagrodą w konkursie były
dyplomy oraz ogromne jabłko - symbol zdrowia.
To spotkanie upewniło nas dorosłych, że przedszkolaki
mają pełną świadomość, że zdrowie jest bezcennym skarbem,
dlatego trzeba o nie dbać, by jak najdłużej je zachować.
Bierzemy również udział w ogólnopolskiej akcji
„Piramida żywienia przedszkolaka”, odbywającej się pod
patronatem SGGW i PTD. W realizację tego projektu zostali
zaangażowani rodzice. Odbyły się ciekawe zajęcia z ich
udziałem podczas, których nauczycielki przekazały ogrom
wiedzy nt. odżywiania dziecka w wieku przedszkolnym,
jak powinno wyglądać racjonalna dieta ich pociech, czego
należy unikać oraz na co szczególnie zwracać uwagę. W czasie
tych spotkań dzieci wspólnie z rodzicami stworzyli rysunkowy
dekalog żywienia przedszkolaka.

przez panią dyrektor, uroczyste ślubowanie, wręczenie
dyplomów i znaczków oraz założenie biretu na głowę malucha
oznaczało przyjęcie do grona społeczności przedszkolnej.
Ślubowanie składali również rodzice, może nieco
zaskoczeni ale szczęśliwi i dumni ze swoich pociech.

Dziecko widzem i aktorem
Przygotowanie dziecka do roli widza odbywa się
w naszym przedszkolu między innymi, poprzez uczestnictwo
w spektaklach teatralnych. W tym roku gościliśmy już dwa
teatry. Jeden z bajką „Jak przechytrzyć wilka”, a drugi
„Czy znasz liska Kiteczkę, który skarży troszeczkę”.
Udział dzieci w tego typu przedstawieniach niesie walory
wychowawcze oraz pozwala na obcowanie z językiem
literackim i zarazem dostrzeganie piękna mowy ojczystej.
Przygotowaniu przedszkolaka do roli aktora służą inscenizacje
okolicznościowe – w tym razem był to występ z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień to dzień normalnej pracy,
chociaż panowała w nim odświętna atmosfera. Od rana dzieci
z rodzicami składali swoim paniom życzenia i wręczały
symboliczne kwiatki. Recytowane przez dzieci wiersze
i śpiewane okolicznościowe piosenki to forma podziękowań
dla wszystkich osób pracujących w przedszkolu.
Udział dzieci w przedstawieniach - zarówno
w charakterze aktora, jak i widza - jest dla nich doskonałą
zabawą, dostarcza wiele emocji.

Przedszkolak to mały patriota
W procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkolaków nie może zabraknąć treści przygotowujących ich do życia
w społeczeństwie, związanych z poznaniem historii.

A na koniec jeszcze tylko wspólna fotografia do kroniki
przedszkolnej i rodzinnego albumu oraz wspólny taniec.
Teraz już wiemy, że zostać prawdziwym przedszkolakiem
to nie taka prosta sprawa ale możliwa do wykonania.
W grupie 5-latków odbyło się ślubowanie, którego
świadkami byli zaproszeni Rodzice oraz pracownicy przedszkola.
Dzieci otrzymały dyplomy.

Andrzejkowe wróżby
W
przedszkolu
zapanowała
atmosfera
magii
i tajemniczości, a w powietrzu unosił się zapach topionego
wosku. Za nami wróżby i przepowiednie, konkursy i zabawy,
a także pląsy i tańce przy nastrojowej muzyce. Dzień uświetnił
pojawienie się Cyganek harcerek z Sierpeckiego Gimnazjum
Miejskiego, które wróżyły i przepowiadały dzieciom
i paniom. Tylko dobrą przyszłość.

Stąd nasza obecność na uroczystych obchodach
11 listopada - Święta Niepodległości. Przedszkolaki w skupieniu
złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Katyńskim.

W grupie 5-latków odbył się wieczór andrzejkowy
z udziałem Rodziców. Razem z dziećmi uczestniczyli w zabawach
i wróżbach. Zachęcani byli do wyrażania uczuć i przeżywania
radości wraz z dziećmi; spotkanie zakończono wspólnym
poczęstunkiem.

Jestem już przedszkolakiem…

Gromada zuchowa „Leśne Jagódki”

Pod takim hasłem w grupie 3-4latków odbyło się uroczyste
pasowanie na przedszkolaka. Przygotowania trwały od dobrego
miesiąca ponieważ, aby dostać się do grona „braci przedszkolnej”
trzeba było wykazać się nie lada umiejętnościami.

W miesiącu wrześniu dzieci z gromady zuchowej „Leśne
Jagódki” uczestniczyły w jesiennej wyprawie do Bledzewa
„WYPRAWA INDIAN”. Zuchy czynnie brały udział
w organizowanej zabawie, gdzie prezentowały swoje zdolności
wokalne i taneczne. Pełne wrażeń wróciły do przedszkola.
W miesiącu grudniu będą uczestniczyć w Turniejadzie
Mikołajkowej gdzie będą zdobywać sprawność Mistrza
gier i zabaw.
Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola Nr4
im. Czerwonego Kapturka

Dla najmłodszych był to także artystyczny debiut przed
tak znakomitą publicznością. Dzieci podeszły do występu
z wielkim entuzjazmem, pani zaś z obawą, czy mali artyści
wyjdą na scenę.
Ale wszystko poszło zgodnie z planem, występ
nagrodzony był gromkimi brawami. Akt pasowania dokonany
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SIERPECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
„Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć Świadczy o naszej mądrości”.
Wł. Grzeszczyk
Sierpecki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa
w strukturach Domu Kultury w Sierpcu od pięciu lat, głównie
dzięki inicjatywie dyrektor placówki Ewy Wysockiej. Skupia
osoby pragnące poszerzyć wiedzę, rozwijać zainteresowania,
talenty, zdobywać nowe umiejętności. Słuchacze, których
z każdym rokiem przybywa, niezwykle aktywnie uczestniczą
w wykładach, zajęciach fakultatywnych, spotykają się
towarzysko, wspólnie wyjeżdżają do teatru, muzeum,
na wycieczki. Równie chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym
naszej placówki, miasta, regionu.
W dniu 12 października br. odbyła się inauguracja
nowego roku akademickiego 2011/2012. Po raz piąty spotkali się
przedstawiciele kadry pedagogicznej, słuchacze uczestniczący
w projekcie od kilku lat oraz Ci, którzy w tym roku dołączyli
do rodziny studenckiej. W tej niezwykłej uroczystości udział
wzięli również włodarze naszego miasta Marek Chrzanowski
– Przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Czermiński
– Wiceprzewodniczący, Wojciech Jaworowski – Radny, Marek
Kośmider – Burmistrz Miasta, Zbigniew Leszczyński – Zastępca
Burmistrza oraz gość specjalny Grażyna Zielińska – aktorka
filmowa i teatralna. W trakcie uroczystości prowadzonej przez
dyrektor Ewę Wysoką głos zabrał Burmistrz – Marek Kośmider
gratulując i wyrażając także swoje ogromne zadowolenie,
że projekt ten trafił do licznego grona odbiorców, życzył
słuchaczom nieustającej radości i satysfakcji płynącej z bycia
studentem Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dodał
również, że będzie wspierał działania uniwersytetu wnioskując
do Rady Miejskiej o zwiększenie dotacji na kolejny rok
akademicki. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady wręczali
również legitymacje i indeksy nowym studentom.
Spotkanie z Grażyną Zielińską było humorystyczną
opowieścią kariery aktorki od przedszkola do chwili obecnej,
czyli bycia znaną aktorką, rozpoznawalną, niezwykle skromną
i sympatyczną osobą. Pani Grażyna wspomniała także
o wieloletnich kontaktach z Domem Kultury w Sierpcu, grupami
teatralnymi. Na zakończenie uroczystości organizatorzy
częstowali gości lampką szampana i tortem, jak na Jubileusz
5-lecia przystało.

W ciągu pięciu lat działalności uniwersytetu odbywały się
cykliczne wykłady o bardzo różnorodnej tematyce. Zagadnienia
polskiej i światowej literatury przybliżała słuchaczom
dr Bogumiła Dumowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. O profilaktyce zdrowia zajmująco mówiła
dr Wiesława Stopińska, odpowiadając również na wiele
nurtujących studentów pytań. Dużym powodzeniem cieszyły się
wykłady z kulturoznawstwa Krzysztofa Dworczyka - pisarza,
podróżnika, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, magistra
stosunków międzynarodowych. Od wielu lat podróżującego
po różnych krajach, który niezwykle barwnie opowiadał
o wyprawach w różne, ciekawe zakątki świata. Z etnografią
zapoznawał słuchaczy mgr Robert Piotrowski z Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu, a pasjonującymi tematami z historii
sztuki mgr Małgorzata Sobczak i Agnieszka KaniewskaPłocieniak z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się wykłady prof. Henryka Brandysa,
archeologa, orientalisty, etnografa, historyka sztuki, wieloletniego kustosza Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jeden
z najwybitniejszych specjalistów od kultur wschodnich Polsce,
posługujący się językiem arabskim. Słuchaczom uniwersytetu
przybliżył historię, literaturę i sztukę Chin. Studenci mieli także
możliwość poznania elementów prawa rodzinnego dzięki
spotkaniom z sędzią Sądu Rejonowego w Sierpcu Joanną Gajdką.
W poszukiwaniu rodzinnych korzeni i rodowodów
pomagał mgr Paweł Gąsiorowski. Historię Sierpca i jego
mieszkańców zajmująco opowiadał mgr Tomasz Krukowski
dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, historię
Polski – dr Sławomir Cendrowski z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Odbyło się wiele spotkań z ciekawymi
osobami życia publicznego naszego miasta m.in. Burmistrzem
Markiem Kośmidrem, zastępcą Burmistrza Zbigniewem
Leszczyńskim, Bożeną Tober i Wojciechem Rychterem
z Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
i Chorych na Raka „Szansa na życie”, Zdzisławem Dumowskim
prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, dr Henryką
Piekarską Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu. Sierpecki
Uniwersytet odwiedzili również Wojciech Siemion, Stanisław
Mikulski, Stanisław Bukowski. Słuchacze korzystali również
z niezwykle ciekawych zajęć fakultatywnych ucząc się języka
angielskiego, niemieckiego, malarstwa i rzeźby, uczęszczając
do pracowni komputerowej i na ćwiczenia gimnastyczne. Trudno
w kilku zdaniach opisać pięcioletnią historię naszego
uniwersytetu, ale doskonale zdając sobie sprawę, iż cechą
współczesnego społeczeństwa jest starzenie się ludności, ogromne
znaczenie dla nas ma fakt, by włączyć osoby starsze do systemu
kształcenia ustawicznego. Pragniemy by nasi słuchacze mogli
aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w procesach
zachodzących wokół nich oraz zachować sprawność psychiczną,
fizyczną, intelektualną. Nasz uniwersytet jest dla wszystkich,
którzy mają potrzebę wypełnienia wolnego czasu, potrzebę
utrzymania więzi towarzyskich, potrzebę samokształcenia
i poznawania środowiska, w którym żyją. Jest również miejscem,
w którym z przyjemnością spędza się czas, rozwija
zainteresowania, zawiera nowe znajomości i przyjaźnie, realizuje
pasje i marzenia, które dotychczas nie były do pogodzenia
z życiem rodzinnym i zawodowym.
Dom Kultury w Sierpcu
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku
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