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JUBILEUSZ 100 EDYCJI – 20 LAT W SŁUŻBIE SIERPCA

Biuletynowi „Nasz Sierpc” stuk-
nęło 20 lat. Fakt ten zbiega się to 
z setnym numerem pisma. Czyli – ko-
lejny samorządowy jubileusz w na-
szym pięknym mieście.

Jestem całym sercem za jubile-
uszami. Obchodzimy lecia pożycia 
małżeńskiego. Instytucje, firmy, je-
śli przetrwają jakąś okrągłą liczbę 
lat, świętują takie wydarzenie. Pra-
cownikom przyznaje się nagrody za 
przepracowane dziesiątki lat. W sier-

peckim samorządzie podkreślamy w sposób szczególny fakt, że 
radny pozostaje w służbie społecznej 10 lat, 15 lat, 20 lat. 

Obchodzenie rocznic wydarzeń ważnych dla narodu jest trak-
towane jako obowiązek patriotyczny. Na szczeblu małych spo-
łeczności świętowanie rocznic jest istotną potrzebą społeczną, 
która musi być zaspakajana. 

Biuletyn Rady Miasta i Burmistrza „Nasz Sierpc” od 20 lat 
informuje o pracy samorządu. Jest coraz grubszy. Obecnie jego 
nakład wynosi 3500 egzemplarzy i bez problemu się rozchodzi, 
mimo że jest lokalna prasa tygodniowa i jest internet, a do tego 
telewizja kablowa. 

20 LAT „NASZEGO SIERPCA”

NASZ SIERPC – JAK TO BYŁO?  
JAK BĘDZIE?

W obecnej kadencji Rady Miasta doszło do zmian w reda-
gowaniu biuletynu. Działa zespół redakcyjny złożony z przed-
stawicieli Burmistrza i Rady. Widzę większe zaangażowanie 
radnych, a szczególnie osób funkcyjnych informujących na ła-
mach „Naszego Sierpca” o pracy poszczególnych Komisji. Piszą 
o swej pracy na rzecz integracji mieszkańców przewodniczący 
Zarządów Osiedli. Zamieszczanie w biuletynie korespondencji 
przez jednostki organizacyjne miasta stało się dla nich czymś 
ważnym i atrakcyjnym, choć jeszcze nie tak dawno trudno było 
się doprosić o przesłanie informacji. Na łamach „Naszego Sierp-
ca” zdarzają się wypowiedzi na tematy nie wiążące się się ściśle 
z pracy samorządu, ale z jakichś innych względów ważne dla 
mieszkańców.

Chcę jako przewodniczący Rady Miasta podziękować tym 
wszystkim, którzy w minionym czasie angażowali się w wyda-
wanie „Naszego Sierpca”. Są w tej grupie zarówno radni, jak 
i pracownicy Urzędu Miasta, a także kierownicy miejskich jed-
nostek organizacyjnych. Ich praca składa się na imponującą do-
kumentację dokonań odnowionego sierpeckiego samorządu.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Chrzanowski

23 lata temu, kiedy na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
upodmiotowiono gminy i 27 maja odbyły się pierwsze wolne wy-
bory do rad gmin, wytworzył się na fali zmian i odwracania się 
od tego, co centralne, w kręgach nowo wybranych samorządow-
ców taki klimat, żeby mieć wpływ także na informację. Ponieważ 
przechowała się społeczna pamięć o prasie związkowej drukowa-
nej na powielaczach z okresu Pierwszej Solidarności z lat 1980-
1981, więc w roku 1990 nowi samorządowcy w naturalny sposób 
myśleli o własnej prasie. Działania podejmowano spontanicznie 
w całym kraju, więc nastąpił wysyp informatorów, biuletynów 
i gazetek gminnych.

W 1990 roku Miasto Sierpc i Gmina Sierpc stanowiły jed-
ną jednostkę administracyjną. Dlatego wybory 27 maja 1990 r. 
wyłoniły Radę Miasta i Gminy, która liczyła 25 radnych, w tym 
8 rolników. 

Pierwszym biuletynem samorządowym Rady Miasta i Gminy 
Sierpc I kadencji było „Życie Sierpeckie”. Wyszły tylko 2 nume-
ry tej gazetki. Zachowany egzemplarz biuletynu Nr 1 z 20 wrze-
śnia 1990 r. znajduje w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Biuletyn liczył 6 stron formatu a4, czyli składał się z kartki for-
matu A3 złożonej na połowę z wrzuconą do niego kartką a4. Był 
wytworzony metodą chałupniczą. W roku 1980 istniały już kse-
rokopiarki, które służyły za maszyny drukarskie. Na kseroko-
piarce odbijana była matryca. Przygotowanie matrycy biuletynu 
wymagało wypisania na maszynie do pisania tekstów w wąskich 
kolumnach, aby przypominały kolumny gazetowe. Paski papie-
ru z kolumnami liter należało ponaklejać na kartkę a4, ożywić 
planszę strzałkami, liniami, czasem ręcznym rysunkiem. W 1990 
roku nie było komputerów z programami do łamania tekstów. 

Jedyny komputer w Sierpcu, o którym wiedziałem, znajdował 
się w Szkole Podstawowej Nr 1 i był podłączony do drukarki 
igłowej. 

Patrzę z sentymentem na ten pierwszy numer „Życia Sierpec-
kiego”. Miał nakład 100 egzemplarzy i kosztował 4000 zł (dziś 
40 groszy). Wtedy pensje wypłacano w milionach, a budżet Mia-
sta liczono w miliardach. Dlaczego biuletyn nie był rozdawany 
nieodpłatnie? Wtedy, 22 lata temu żywiliśmy przekonanie, że nic 
nie powinno być za darmo. 

Zespół redakcyjny stworzył się samorzutnie. Stanowili 
go: Iwona Wierzbicka, Jan Piotrowski i Zdzisław Dumowski. 
W stopce pierwszego numeru widnieje jeszcze Nika Połońska 
(opracowanie graficzne). Nie przypominam sobie w ogóle tej 
osoby. 

Na wiosnę 1991 r. doszło do zmian na szczytach władzy 
w mieście. Kolejno rezygnowali: Henryka Piekarska ze stano-
wiska wiceburmistrza, Krzysztof Kośmider ze stanowiska bur-
mistrza i Krzysztof Jóźwiak ze stanowiska II wiceburmistrza. 
Do nowego burmistrza zgłosił się Marek Zgliński z propozy-
cją wydawania przez jego firmę „Fimar” pisma ogólnomiej-
skiego, dotowanego w okresie rozruchu przez miasto z wkładką 
„Wieści z ratusza” przygotowywaną przez stronę samorządową. 
Współpraca z Markiem Zglińskim zakończyła się po 5 nume-
rach. Byłem jako burmistrz niezadowolony z wydawcy „Sierpec-
kich Rozmaitości”, bo taki tytuł nosiło czasopismo Pana Marka. 
Uznałem, że samorząd powinien mieć własne pismo, całkowicie 
od niego zależne.

Pierwszy numer „Naszego Sierpca” wyszedł 5 listopa-
da 1992 r. W tytule przymiotnik „nasz” był pisany kursywą 
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dla podkreślenia ciepłego, osobistego stosunku redaktorów do 
drogiego im miasta. Pod względem edytorskim biuletyn przez 
pierwsze trzy numery stanowił regres wobec „Sierpeckich Roz-
maitości” i przypominał „Życie Sierpeckie”. Przepisywaniem 
tekstów zajmowała się Marzanna Łabędzka – moja ówczesna 
sekretarka. Tak się potoczyły jej zawodowe losy w Urzędzie Mia-
sta, że do dziś jest „przypisana” do biuletynu, czyli przez 20 lat 
istnienia pisma najdłużej się nim zajmuje.

Od numeru 4 (22 stycznia 1993 r.) „Nasz Sierpc” ma już profe-
sjonalny skład komputerowy i jest wytwarzany w drukarni. Jego 
redakcje stanowią: Zdzisław Dumowski, Jan Piotrowski, Zygmunt 
Rasała, Tadeusz Rutkowski, Iwona Wierzbicka. Opracowaniem 
graficznym zajmował się śp. Andrzej Stawiski, a składem Ma-
rzanna Łabędzka. Skromny kolor ożywił okładkę biuletynu Nr 10 
(23.08.1993 r.). W okresie Rady Miasta I kadencji „Nasz Sierpc” 
pełnił szerszą rolę niż wynikało to z formuły biuletynu samorzą-
dowego. Drukował w biuletynie swe teksty wspomnieniowe śp. 
Antoni Jankowski, zebrane później w tomie „Sierpeckie nieza-
pominajki”, Waldemar Brenda prowadził swą „tekę historycz-
ną”, w ramach której opublikował większość not biograficznych 
zebranych potem w książce „Aby pamięć o nich nie zaginęła”. 
Barbara Adamczewska z Muzeum Wsi Mazowieckiej scharakte-
ryzowała dogłębnie wszystkie sierpeckie zabytki. Wprowadzono 
na łamy biuletynu także rubrykę dla młodych autorów (9 lipca 
1993 r.) pod nazwą „Młodym piórem”. Funkcjonowała rubry-
ka Jana Piotrowskiego – „Przewodniczący Rady zanotował…”

W II kadencji Rady od nr 19 (28.07.1994 r.) redakcję „Na-
szego Sierpca” stanowią: Zdzisław Dumowski, Grzegorz Gó-
recki i Marek Tabisz. Składem zajmował się Andrzej Stawiski 
– naczelnik Wydziału Oświaty UM. Kolorystyka okładki popra-
wia się od numeru 25 (26.06.1995 r.). W redakcji pozostawałem 
do numeru 27 (25.09.1995 r.). Od numeru 28 (28.11.1995 r.) 

„Nasz Sierpc” redagowali: Grzegorz Górecki, śp. Jan Kwiatkow-
ski, Stanisław Majchrzak, Marek Tabisz, Joanna Bilska. W nu-
merach tych pojawiła się rubryka „Interpelacje i odpowiedzi” 
oraz „Przewodniczący Rady Miasta komentuje…”. Na krótko 
od nr. 34 (20.02.1997 r.) redakcję stanowią: Marek Tabisz, Sta-
nisław Majchrzak. Marek Kośmider, Zenon Kupniewski, Euge-
niusz Grudziński, Zbigniew Leszczyński i Piotr Pawlak. Od nr 
39 (19.12.1997 r.) nazwiska redaktorów ze stopki znikają. Wia-
domo tylko, że biuletyn redaguje kolegium. „Nasz Sierpc” osią-
ga w tym czasie objętość 20 stron i utrzymuje częstotliwość 4 
edycji na rok.

W III i IV kadencji Rady redaktorzy pisma nie ujawniają się 
stopce. Jest to okres, kiedy zbieraniem materiałów do pismem 
zajmuje się Marzanna Łabędzka, której w różnych okresach po-
magają następujące osoby: Elwira Gałczyńska, Małgorzata Bo-
ros, Ewa Markowska. Obowiązuje praktyka, że szczotkę pisma 
do zatwierdzenia otrzymuje burmistrz i przewodniczący Rady. 
Zaangażowanie radnych w pracę nad pismem jest znikome. Naj-
więcej zainteresowania publikacjami swych wypowiedzi w biu-
letynie okazuje Kazimierz Czermiński. „Nasz Sierpc” zwiększył 
swą objętość do 40 stron. Okładka w pełnych kolorach pojawiła 
się przy nr 3 z 13.10.2004 r. W 2005 r. nakład biuletynu wzrósł 
do 1000 egz.

Podczas V kadencji Rady zasady redagowania: Naszego 
Sierpca” nie zmieniły się. Marzanna Łabędzka zbierała mate-
riały od podległych jednostek organizacyjnych oraz od radnych 
po to, aby zapełnić 40 stronicowe łamy pisma. W 2008 r. nakład 
„Naszego Sierpca” wzrósł do 2500 egz., a w 2010 r. do 3500 
egz. i zaczął liczyć ponad 50 stron druku offsetowego + koloro-
wa okładka drukowana na kredzie. 

W trakcie VI kadencji Rady nastąpiły zmiany. „Nasz Sierpc” 
był biuletynem Rady Miasta i Burmistrza, ale prezentował przede 
wszystkim dorobek burmistrza i miejskich jednostek organiza-
cyjnych. Kiedy na okładce nr. 3 „Naszego Sierpca” z 17.10.2011 
r. zaprezentowano jako sukcesy ojca miasta inwestycje drogowe, 
do realizacji których burmistrz został przez Radę wręcz przy-
muszony, koalicja radnych oburzyła się na stronniczość takie-
go przekazu. Koalicja doszła do wniosku, że musi mieć wpływ 
na redagowanie pisma. Powołano zespół redakcyjny w osobach 
Kazimierza Czermińskiego i Zdzisława Dumowskiego reprezen-
tujących Radę oraz Zbigniewa Leszczyńskiego i Stanisława Maj-
chrzaka reprezentujących urząd Burmistrza. Zespół techniczny 
stanowi Marzanna Łabędzka i Monika Nowakowska. Podzielono 
zawartość biuletynu na 4 części: pierwszą informującą o pracy 
Rady, drugą informującą o pracy Burmistrza, trzecią prezentu-
jącą pracę jednostek organizacyjnych oraz część prezentującą 
wydarzenia w mieście. Określono objętości nadsyłanych kore-
spondencji oraz liczbę ilustrujących je zdjęć.

„Nasz Sierpc” po zmianach zwiększył swą objętość do 60 
stron. Publikowane są informacje o pracach Komisji Rady i wy-
powiedzi indywidualne radnych. Obserwuje się zwiększone za-
interesowanie jednostek organizacyjnych Miasta do publikacji 
korespondencji na łamach pisma. Zespół redakcyjny zaczyna sta-
wać wobec problemu nadmiaru korespondencji i konieczności 
ich selekcji. Kwestia ewentualnego przyznania uprawnień dla 
zespołu redakcyjnego w tym obszarze będzie przedmiotem de-
cyzji Rady Miasta na jej najbliższym posiedzeniu.

Byłem przy narodzinach „Naszego Sierpca” i jestem obec-
ny przy jego wydawaniu w 20 lat później. Mam wewnętrzną 
satysfakcję, że tym wydarzeniu uczestniczę. Jestem przekona-
ny, że papierowej wersji „Naszego Sierpca” nie da się zastąpić 
e-wersją.

Zdzisław Dumowski
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Od dawna jestem pasjonatką prasy lokalnej. „NASZ SIERPC” 
przyjęłam z wielką radością. Trudno pierwsze trzy numery na-
zwać czasopismem, gdyż jego objętość stanowiły 2 strony A4, 
pisane były na maszynie a elementy graficzne ręcznie. Numer 
czwarty czasopisma był już drukowany w drukarni a jego ob-
jętość zaczęła wzrastać z każdym kolejnym numerem. Obecny 
„Nasz Sierpc” posiada estetyczną szatę graficzną, zawiera też bo-
gaty materiał ilustracyjny w postaci zdjęć czarno-białych i kolo-
rowych, drukowany jest na dobrym papierze a jego objętość jest 
imponująca. Zawartość treściowa „Naszego Sierpca” dotyczy 
spraw Burmistrza, Rady Miejskiej, placówek miejskich. 

Dzisiaj, wraz z jubileuszowym setnym numerem biulety-
nu, cieszę się, że z wielką troską gromadziliśmy ten tytuł. Jego 
nakład początkowo był bardzo mały a pierwsze numery trze-
ba już chronić szczególnie. W czytelni Biblioteki znajdują się 

cztery grube oprawione tomy wszystkich numerów czasopisma. 
Przez te wszystkie lata, od 9 listopada do chwili obecnej czaso-
pismo zostało udostępnione tysiącom czytelnikom. Nasz Sierpc 
to ważne źródło wiedzy o Sierpcu, jego historii i życiu codzien-
nym z przejawami wszelkiej działalności samorządu sierpeckie-
go. Oprócz wspomnianych oprawionych wszystkich numerów 
w formie tradycyjnej, jak przystało na współczesną bibliotekę, 
zawartość treściową „Naszego Sierpca” bibliografujemy w na-
szym katalogu elektronicznym (baza Regionalia). Posiadamy 
ok.1100 opisów bibliograficznych artykułów NS.

„NASZ SIERPC” dla mnie jako autorki wielu artykułów pro-
mujących naszą Bibliotekę, bibliotekarza udostępniającego ty-
tuł czytelnikom i wiernego czytelnika jest mi wyjątkowo bliski. 

Maria Wiśniewska 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

NASZ SIERPC JEST MI BLISKI

W dniu 14-01-2013 oraz w dniu 
11-02-2013 odbyły się posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej w Sierpcu pracuje w składzie: 
BARBARA GIL – przewodniczą-
ca Komisji oraz członkowie: Janusz 
BUCZYŃSKI, Wojciech MIELCZA-
REK, Krzysztof RUDOWSKI, Maria 
SZKLARSKA.

Temat posiedzeń:
1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Sierpcu na rok 2013.
2. Podsumowanie i ocena pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Sierpcu w roku 2012.
Sprawy różne: Sprawa Mieszkańca Sierpca. 
W dniu 11 lutego 2013 r. Roczny Plan Kontroli Komisji 

przybrał treść przedstawioną do zatwierdzenia Radzie Miejskiej 
w Sierpcu na XXXVIII sesji w dniu 27.03.2013 r.

ROCZNY PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ 
NA ROK 2013

Kontrola poprawności ustalania stawek za przyjmowanie od-
padów komunalnych na składowisko w Rachocinie oraz odpa-
dów płynnych na oczyszczalnię ścieków w Sierpcu za 2012 rok. 
-marzec 2013.

Kontrola wydatków na Straż Miejską w Sierpcu w 2012 roku 
-kwiecień 2013.

Ocena realizacji budżetu Miasta za 2012 rok -maj 2013.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta -czerwiec 2013.

Kontrola załatwiania interpelacji w 2012 roku -wrzesień 
2013.

Kontrola wydatkowania pieniędzy przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierpcu w 2012 
roku -październik 2013.

 Kontrola ewidencjonowania elementów infrastruktury dro-
gowej i kanalizacji deszczowej -listopad 2013.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków przyjętych 
przez Radnych od Mieszkańców Miasta Sierpca -przez cały rok 
2013.

Podsumowanie prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sierp-
ca za 2013 rok. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2014 rok -grudzień 2013.

Zespół kontrolny stanowią BARBARA GIL – przewod-
nicząca Komisji oraz członkowie Komisji: Janusz BUCZYŃ-
SKI, Wojciech MIELCZAREK, Krzysztof RUDOWSKI, Maria 
SZKLARSKA.

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

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Sierpcu jest pozytywne. Komisja bardzo pracowicie wykona-
ła wszystkie planowane kontrole na rok 2012.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Gil 

Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ
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RADA MIASTA

Komisja Społeczna w okresie 
między sesjami obradowała dwukrot-
nie: 31 stycznia i 14 lutego 2013 r.

Centrum Kultury i Sztuki pod lupą
Podczas posiedzenia w dniu 31 

stycznia Komisja przyjęła Plan pracy 
na I półrocze 2013 r.Komisja zapo-
znała się z sytuacją Centrum Kultury 
i Sztuki. Szczególne zainteresowanie 
Komisji sprawami Centrum było uza-

sadnione faktem, że Centrum powstało w oparciu o dotację unij-
ną. Stąd konieczność prowadzenia przez 5 lat ewaluacji projektu 
i wykazywania się zamierzonymi rezultatami. Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unijnych zgodziła się, aby okres 
ewaluacji projektu liczyć od początku 2013 r., nie zaś od kwiet-
nia 2012 r., kiedy Centrum zostało faktycznie uruchomione. Trzy 
kwartały funkcjonowania Centrum w 2012 r. należy traktować 
jako okres rozruchu i przetestowania możliwości organizacyj-
nych i technicznych dyrekcji i załogi Centrum. 

Dane liczbowe charakteryzujące pracę Centrum w okresie 
kwiecień-grudzień 2012 r. są potwierdzeniem zdanego egzami-
nu przez Centrum. Przewidzianych w projekcie 8 nowych eta-
tów zostało zapełnionych. W 2012 r. zrealizowano 307 imprez 
dla 51.559 uczestników, więc osiągnięcie przewidzianego we 
wniosku o dofinansowanie inwestycji rezultatu 15000 uczestni-
ków w 2013 r. jest w zasięgu ręki już w I kwartale. W Centrum 
powstało kino, podczas 151 dni filmowych w seansach uczest-
niczyło 15372 widzów. Działa w Centrum 30 zespołów i kół za-
interesowań. 470 osób uczestniczy w zajęciach i dodatkowo 94 
osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkoła tańca skupia oko-
ło 100 osób. Uruchomiono w 2012 r. zadeklarowaną w projekcie 
pracownię ceramiczną. 

LZA Kasztelanka związana z Centrum próbowała skutecznie 
rywalizować w 2012 r. na przeglądach i festiwalach, czego po-
twierdzeniem są III nagrody dla grupy najmłodszej w Płońsku 
i Włocławku. Zespół Iskierki mogliśmy zobaczyć na spotkaniu 
noworocznym.

Problemem dla dyrekcji Centrum jest sprzątanie 3500 mkw 
oraz usprawnienie pracy księgowości, co wiąże się z nowymi 
etatami.

W 2013 r. w Centrum zostanie uruchomiony Dyskusyj-
ny Klub Filmowy oraz świetlica artystyczna. Zostanie zgodnie 
z oczekiwaniami społecznymi rozwiązany problem nieczyn-
nej kawiarni. Wracają do programu Centrum takie imprezy jak 
Kwiecień-Plecień i Jesienne Spotkania z Muzyką Rockową, na-
tomiast Kasztelania z uwagi na koszty nie będzie kontynuowana.

Centrum wypracowało w 2012 r. 260 tys. zł przychodu. Bu-
dżet przyznany przez RM to 1,2 mln, przy czym 200 tys. to kwota 
na zabezpieczenie kosztów imprez.

Dodatki uzupełniające dla sierpeckich nauczycieli w 2012 r.
Komisja zapoznała się z kwestią dodatków uzupełniają-

cych dla nauczycieli wypłaconych w 2012 r. na podstawie art. 
30a i 31 Karty nauczyciela. Obowiązek wypłacania tych dodat-
ków dotyczy wyłącznie szkół prowadzonych przez samorządy. 
Dla poszczególnych czterech stopni awansu zawodowego na-
uczycieli są określone zewnętrznie poziomy minimalnych wy-
nagrodzeń. Limity te są zmienne. W 2012 roku w przypadku 

nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych wypłaco-
no dodatków na kwotę 129 tys. zł więcej niż wynikało to z ilo-
czynu etatów i obowiązujących limitów. Natomiast w przypadku 
nauczycieli dyplomowanych w 2012 r. nie dopłacono ponad 51 
tys. z tytułu przysługujących dodatków. Kwota ta jednak musi 
być uregulowana. 

Przy obecnym systemie wynagradzania nauczycieli Miasto 
w 2012 r. wydało kwotę 180 tys. dodatkowo. Mało elastyczny 
system wypłacania dodatków uzupełniających dla nauczycieli 
nie pozwala racjonalnie j wydawać środków. Z informacji prze-
kazanych przez Wydział Oświaty UM wynika, że po stronie ad-
ministracji oświatowej Miasta nic się w tej kwestii nie da zrobić. 
Przywrócenie równowagi nastąpiłoby wtedy, gdyby dla każdego 
dyplomowanego nauczyciela było 1,5 godziny ponadwymiaro-
wej więcej niż obecnie. 

Komisja przyjęła do wiadomości tej wyjaśnienia.

Miejska Biblioteka Publiczna pod sztandarem nowoczesności
Podczas posiedzenia Komisji w dniu 14 lutego zapoznano 

się z dorobkiem MBP w 2012 r. i planami na przyszłość. Minio-
ny rok dyrektor MBP oceniła jako dobry z odnotowaną liczbą 
4492 czytelników. Na 39 bibliotek w województwie MBP utrzy-
muje się stale w pierwszej czwórce. 86% księgozbioru jest ska-
talogowanego elektronicznie i w rankingu ogólnopolskim MBP 
zajmuje 3. miejsce. MBP uczestniczy w projekcie: Komputer 
dla bibliotek. Obecny system MAK zostanie wymieniony na no-
wocześniejszy, do którego jednakże będzie można zaimporto-
wać budowaną przez lata bazę danych. MBP współpracuje z BN, 
z której uzyskała 13 tys. na zakupy książek, a 4800 zł zarobiła 
na usługach ksero. 

W 2012 roku MBP była organizatorem wielu znaczących 
przedsięwzięć, jak np. zorganizowała wystawę fotograficzną 
jacka Karwowskiego, spotkanie z kresowiakiem Zbigniewem 
Lubaczem, przeprowadziła eliminacje do 34. konkursu „Dobrze 
być człowiekiem”, wraz z LO zrealizowała projekt „Młody oby-
watel”. W maju tradycyjnie urządziła kiermasz książek biblio-
tecznych. Konkurs literacki przyciągnął uwagę 70 uczestników. 
W czerwcu odbyła się promocja książki Eugena Kleistera „Moja 
ojczyzna w Sierpcu”. MBP wydała promocyjny tomik wierszy 
Aleksandry Penszyńskiej – promocja w grudniu 2012 r. Ważne 
było włączenie się MBP w obchody 690-lecia lokacji M. Sierpca 
i zorganizowanie jarmarku sierpeckiego, wydanie zestawu wido-
kówek Sierpca czy wydanie publikacji Sierpecki dorobek lite-
racki i publicystyczny. Osiągnięciem MBO jest także 7 edycji 
programu „Z książką za pan brat” zrealizowanych we współpracy 
z tvkab. MBP włączyła się w akcje Cała Polska czyta dzieciom.

W roku 2013 MBP planuje wdrożyć nowy program katalogo-
wy i obsługi czytelnictwa. Włączy się w obchody 150. rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego. Zorganizuje m.in. wysta-
wę malarstwa Wojciecha Witkowskiego oraz wystawę PRL na 
wesoło.

W pracy MBP zwraca uwagę otwartość na nowe techniki uła-
twiające dostęp do książki oraz bogactwo pomysłów w zakre-
sie imprez realizowanych przez niewielki zespół bibliotekarek.

Zarządy Osiedli w 2012 r.
Komisja podczas posiedzenia w dniu 14 lutego zapoznała 

się z dorobkiem Zarządów Osiedli Nr 1, Nr 4 i Nr 6, których 
przewodniczący dotarli na posiedzenie Komisji. Bardzo bogaty 

Z PRAC KOMISJI SPOŁECZNEJ



7

RADA MIASTA

dorobek w 2012 roku miał ZO Nr 1, który zorganizował 16 im-
prez dla około 2000 osób, w tym choinkę dla 320 osób. Budżet 
Zarządu wyniósł 17535 zł, z czego środki własne to 10.329 zł, 
a środki z Funduszu Antyalkoholowego to 1239,33 zł.

Zarząd Osiedla Nr 4 w 2012 r. zorganizował 10 imprez dla 
ponad 1000 osób przy budżecie 6300 zł + sponsorzy 800 zł. 
W 2013 ZO Nr 4 włącza się w Akcję Zima, organizuje Dzień 
Seniora i uczestniczy w Lidze Orlika.

Zarząd Osiedla Nr 6 zorganizował 7 imprez integracyjnych 
dla 600 osób, w tym choinkę dla 95 osób. Budżet ZO Nr 6 wy-
niósł 11.421 zł. Sponsorem części imprez był wiceprzewodniczą-
cy RM Zbigniew Mroczkowski.

Krok w kierunku rozwiązania problemu podręczników 
szkolnych

Komisja zajęła także stanowisko wobec problemu częstej 
zmiany podręczników szkolnych. W kwestii tej wypowiedziała 

się Rada Miasta Ruda Śląska i rezolucja przyjęta przez tę Radę 
była punktem odniesienia dla informacji złożonej przez Wydział 
Oświaty. Ministerstwo Edukacji najwyraźniej sprzyja częstym 
zmianom podręczników, ponieważ istnieją podstawy, by sądzić, 
że sami pracownicy Ministerstwa są do tego odpowiednio zachę-
cani przez wydawców podręczników. Sytuacja wielości podręcz-
ników powoduje koszty ponoszone przez rodziny uczniów. Poza 
tym drukowanie podręczników wraz ćwiczeniami sprawia, że 
zredukowana została rola zeszytu, a taki wypełniony podręcznik 
po roku wędruje do kosza. Tę sytuację należy zmienić. W kwe-
stii podręczników wypowiedzieli się także na piśmie dyrektorzy 
miejskich szkół.

Komisja wniosła o projekt uchwały popierającej rezolucję 
Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie podręczników.

Przewodniczący Komisji
Zdzisław Dumowski

Szanowni mieszkańcy Sierpca.
Minęły dwa miesiące nowego 

2013 roku. Rada Miasta uchwaliła 
w grudniu budżet dla naszego Miasta 
na rok 2013. W związku z tym jako 
Przewodniczący Komisji Gospodar-
czej pragnę przekazać mieszkańcom 
Sierpca garść moich refleksji. Co 
w praktyce oznacza zatwierdzanie 
budżetu przez Radę Miasta.

Po pierwsze, kreatorem budżetu, 
czyli tego, co ma być zrobione w roku 2013 i za jakie pieniądze, 
jest Burmistrz Miasta Sierpca. To on jest autorem i jedyną osobą 
odpowiedzialną za wykonanie budżetu i wszystkich zadań tam 
zapisanych. W budżecie mamy szczegółowo zapisane dwie jego 
elementarne strony. Dochody w wysokości 45 153 303 zł oraz 
wydatki w wysokości 47 456 965 zł. W tym przypadku wydatki 
przewyższają dochody i dlatego wykazano w projekcie budżetu 
jego deficyt w wysokości 2 303 662 zł. Po stronie dochodów rola 
radnych ogranicza się jedynie do ustalenia podatków lokalnych, 
czyli podatku od nieruchomości, środków transportu, leśnego, 
rolnego czy opłaty od posiadania psów. Rozumiejąc bardzo trud-
ną sytuację finansową naszego sierpeckiego społeczeństwa, pod-
jęliśmy uchwały, iż na rok budżetowy 2013 wszystkie podatki 
lokalne pozostawiamy na niezmienionym poziomie. Rozumie-
my powagę trudnych czasów, w jakich żyjemy, i bardzo trudną 
sytuację finansową mieszkańców naszego miasta. Na pozostałe 
pozycje budżetowe po stronie dochodów jako radni po prostu 
nie mamy wpływu. Drugą stroną budżetu są wszystkie wydatki, 
które muszą zrównoważyć dochody. A jest to kwota, jak wspo-
mniałem, ponad 47 mln zł. Czy Burmistrz dobrze zaplanował te 
wydatki? W moim odczuciu nie. Czy to jest dobry budżet dla na-
szego miasta. Powiem: nie. W kilu zdaniach przedstawię moją 
argumentację do negatywnej oceny tego budżetu.

Wydatki budżetowe winny zabezpieczać ustawowe obo-
wiązki, jakie na samorządy nakładają przepisy wyższego rzędu 
z jednej strony, ale jednocześnie powinny zabezpieczać ocze-
kiwania mieszkańców dotyczące funkcjonowania miasta we 

wszystkich jego obszarach, oraz zapewniać jego systematycz-
ny rozwój. Budżet na rok 2013 nie zachowuje w żadnym stop-
niu wspomnianych proporcji. Ustawowe obowiązki w projekcie 
budżetu w stosunku do kultury, oświaty czy opieki społecznej 
są zachowane w takim stopniu, że ograniczają jednocześnie roz-
wój miasta głównie w zakresie infrastruktury i gospodarki. Efek-
tem długofalowym takiej polityki Burmistrza jest niekorzystna 
sytuacja demograficzna Sierpca. Będzie w dalszym ciągu trwał 
proces migracyjny z Sierpca, a zwłaszcza jego młodej, wykształ-
conej części. W budżecie tym nie ma ani jednej złotówki i ani 
jednego zadania, które można odnieść tematycznie do wspomnia-
nych problemów. Również nie ma w budżecie na rok 2013 troski 
o rozwój gospodarczy miasta i poprawę sytuacji w rosnącym bez-
robociu. Reasumując wydatki w projekcie budżetu powiem tak: 
zapomnijmy o przyzwoitym tempie budowy ulic i chodników, 
zapomnijmy o rozwiązaniu w przyszłości problemów komuni-
kacyjnych naszego miasta, zapomnijmy o zmniejszaniu bezro-
bocia, o rozwoju budownictwa, o rozwoju przedsiębiorczości, 
zapomnijmy o poważnym inwestowaniu w naszym mieście. Po 
prostu w tych obszarach nic nie zrobimy, bo tych zadań w bu-
dżecie nie ma, bądź są wyjątkowo bardzo skromne. A przyczy-
na jest tylko jedna. Taką politykę budżetową prowadzi uparcie 
pan Burmistrz. 

Czy tak musiało być? Nie. Proces naprawy i struktury budże-
towej samorządu to mozolna, wieloletnia, konsekwentna polityka 
Burmistrza i Rady. W Sierpcu takiej polityki nie ma i dlatego tak 
się wydaje publiczne pieniądze, jak je nam proponuje pan Bur-
mistrz i dlatego tak wygląda nasze miasto. My, radni, zgłaszamy 
wiele uwag i propozycji dobrego gospodarowania. Wytykamy 
momenty złego gospodarowania jakie miało miejsce w TBS-ie, 
pobierania zbyt niskiego czynszu od Leonium przez SP3, czy 
nieściąganiu podatków od niektórych podatników. Nie wspomnę 
już o pewnych proponowanych dobrych zmianach organizacyj-
nych w obrębie jednostek naszego samorządu. Pan Burmistrz 
konsekwentnie naszym propozycjom mówi nie.

Do projektu budżetu uwagi mogli wnosić zarówno radni 
jak i mieszkańcy. Powiem więcej. Pan Burmistrz nawet zachę-
cał na stronie internetowej Miasta Sierpca do wnoszenia przez 
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mieszkańców Sierpca takich uwag. Obecny budżet nie zawiera 
praktycznie żadnych propozycji wnoszonych zarówno przez rad-
nych, jak i mieszkańców. Pytanie dlaczego? Ponieważ na inwe-
stycje z własnych środków budżetowych mamy jedynie około 2 
mln zł, to jest niecałe 5% budżetu plus drugie 2 mln to kredyt 
na inwestycje. Razem około 4 mln zł. Co za te pieniądze planuje 
zrobić Burmistrz w roku bieżącym realnie? Wykonanie schodów 
od ul. Narutowicza do rynku, budowa ulicy Pogodnej i Tuwi-
ma, kawałek chodnika w ul. Kilińskiego, trochę miejsc parkin-
gowych przy ul. Narutowicza, Kanalizację deszczową w ulicach 
Żeromskiego, Benedyktyńskiej i na pl. Chopina, klatkę schodo-
wą w Przedszkolu nr 4. Aby nadrabiać zapóźnienia inwestycyj-
ne, powinniśmy przeznaczać na te cele około 20% budżetu, czyli 
prawie 9 mln zł rocznie. 

Czytelnikom powyższego nasunie się logiczne pytanie. Je-
żeli ten budżet nie jest dobry, to dlaczego Rada zatwierdziła go 
jednogłośnie? Odpowiedź jest następująca. Nieuchwalenie bu-
dżetu przez Radę skończyłoby się nadzorem nad realizacją tegoż 

budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. A to by było jesz-
cze gorsze, ponieważ partnerem w wykonaniu tego budżetu za-
miast Rady byłaby Regionalna Izba Obrachunkowa. Burmistrz 
realizowałby i tak ten sam budżet, tylko pod zewnętrznym nad-
zorem administracyjnym. 

Na pewno będzie w ciągu roku budżetowego wiele przesunięć 
środków budżetowych oraz uwolnią się znaczące środki finanso-
we. To właśnie będzie zadanie i wyzwanie dla obecnej koalicji. 
To tylko od nas będzie zależało, co z tymi pieniędzmi zrobimy. Ja 
będę orędownikiem, aby zdecydowaną większość dodatkowych 
środków budżetowych w ciągu roku przeznaczyć na infrastruktu-
rę miejską, Szczególnie na ulice i chodniki. Komisja Gospodar-
cza Rady Miasta będzie monitorować wykonanie budżetu przez 
Burmistrza na bieżąco, a informacje na ten temat otrzymają Pań-
stwo na łamach tego biuletynu i sesjach Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Wojciech Mielczarek

Komisja Bezpieczeństwa w okre-
sie styczeń – luty 2013r. obradowała 
w dniu 11.02.2013r. Na posiedze-
niu Komisji na 8 członków Komisji 
obecnych było 6 radnych. 

Tematyka posiedzenia:
1.Zatwierdzenie planu pracy Ko-

misji na I półrocze 2013r.
2.Bezpieczne ferie zimowe 2013r.
3.Rozpatrzenie pism, jakie wpły-

nęły do Komisji Bezpieczeństwa.
4.Sprawy różne.

Odnośnie pkt.1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa za-
poznał członków Komisji z projektem planu pracy na I półrocze 
br. Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego pla-
nu pracy i zatwierdzili go jednogłośnie do realizacji.

Punkt 2. Bezpieczne ferie zimowe 2013 r. Jarosław Krydziń-
ski – Komendant Straży Miejskiej dokonał podsumowania ferii 
w mieście – stwierdził, że nie wpłynęły żadne niepokojące sy-
gnały, które świadczyłyby o jakimkolwiek zagrożeniu. Wszyst-
kie imprezy przebiegały bezpiecznie. 

Radny Dariusz Malanowski – cały czas uważam, że za mało 
pieniędzy przeznaczamy z budżetu na akcję Zima i Lato.

Małgorzata Kisielewska – Przewodnicząca ZO Nr.6 – złoży-
ła na piśmie sprawozdanie z przebiegu wypoczynku zimowego 
dzieci z Osiedla Nr.6. W sprawozdaniu znajduje się między inny-
mi wycieczka krajoznawczo – turystyczna do Torunia.

Tomasz Kowalski – Przewodniczący ZO Nr.1 zorganizował 
imprezę otwartą dla wszystkich dzieci, pieniądze pochodziły czę-
ściowo z dotacji miejskiej dla ZO i od sponsorów.

Krzysztof Skrzyński – Przewodniczący ZO Nr.5 – na terenie 
Osiedla zorganizowane zostało lodowisko (przy TM) ze środków 
sponsorów i przy pomocy uczniów. Dziewiątego lutego dla dzie-
ci zorganizowano bal karnawałowy, na którym wszystkie dzieci 
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otrzymały paczki ze słodyczami.
Przewodniczący Komisji zapoznał z informacją przedłożoną 

przez Wydział Oświaty UM dot. Akcja Zima w mieście 2013 r. 
i tak liczba podmiotów uczestniczących w Akcji to 10. Zakłada-
na przez organizatorów liczba uczestników to około 780 osób, 
liczba zaangażowanych opiekunów – 89, poziom dofinansowania 
ze środków Miejskich to 13.867 zł. Zaproponowane formy wy-
poczynku, to wypoczynek stacjonarny, wypoczynek wyjazdowy, 
dni otwarte oraz atrakcje (wycieczki, wyjście do kina).

Punkt 3. Rozpatrzenie pism, jakie wpłynęły do Komisji Bez-
pieczeństwa. Pismo Zarządu Osiedla Nr.1 o interwencję ws za-
pewnienia bezpieczeństwa na istniejącym przejściu dla pieszych 
przez ul. Kościuszki na wysokości ul. Wojska Polskiego (trasa 
S10); chodzi o dodatkowe zainstalowanie sygnalizacji świetlej 
na żądanie. Komisja popiera petycję mieszkańców osiedla Nr 1.

Pismo Państwa Turalskich, Trojanowskich, Rudowskich z ul. 
Słowackiego o ustawienie znaku pionowego D-4a dla ogranicze-
nia przejazdu pojazdów samochodowych do posesji 27b,27c,29a. 
Komisja popiera ww. wniosek ws. ustawienia znaku D-4a.

Pismo Albina Suchacza ws. wyznaczenia miejsca postojo-
wego dla osoby niepełnosprawnej przed blokiem Jana Pawła II 
31.Komisja popiera wniosek ws. oznaczenia i ustawienia znaku 
miejsce postoju dla osoby niepełnosprawnej.

Pismo Pani Kłos o zagospodarowanie parkingu przy ul. Braci 
Tułodzieckich – w rejonie skrzyżowania. Komisja nie wyraziła 
zgody na wykonanie przebudowy chodnika i budowę parkingu.

Punkt 4. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa zapytał się Pana Burmistrza ile pozostało jeszcze środków 
finansowych na zimowe utrzymanie miasta dot. odśnieżania. Od-
powiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Pan Zbigniew Leszczyński in-
formując, że pozostało jeszcze 46000 zł. Jeśli ta zima jeszcze nas 
zaskoczy, to trzeba będzie dokonać przeniesień budżetowych.

Radny Pan Jerzy Stachurski – idąc od ronda Kościuszki 
w stronę Rościszewa ul. Głowackiego nie ma chodników. Policja 



9

RADA MIASTA

nakłada mandaty, dochodzi do wypadków, bo ludzie nie mają 
możliwości chodzenia po właściwej stronie. Wniosek do Policji 
o wyrozumiałość i zaniechanie nakładania mandatów – sprawą 
osobiście ma zająć się Komendant Straży Miejskiej. Burmistrz 
Marek Kośmider poinformował Komisję i obecnych na posie-
dzeniu, że istnieje możliwość urządzenia placu zabaw dla dzieci 
w jordanku przy ul. Wiosny Ludów – Braci Tułodzieckich. (li-
kwidacja kiosku z lodami). Będziemy też chcieli wejść w projekt 

unijny dotyczący budowę ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Sier-
pienicy oraz uruchomić kontakt ws. współpracy z Macedonią.

Jerzy Stachurski – uważam,że powinniśmy włączyć w spra-
wy miasta naszych posłów i senatorów. Za mały mamy z nimi 
kontakt, a z niektórymi żadnego

Przewodniczący Komisji
Wiesław Rypiński

W dniach: 12 grudnia 2012r.,28 grudnia 2012r., 16 stycznia 
2013r.,i 27 lutego 2013r. odbyły się Sesje Rady Miejskiej. Radni 
przyjęli uchwały w sprawach

• Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 
2013-2021

• obwodów głosowania
• określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla rad-

nych Rady Miejskiej Sierpca i przewodniczących zarzą-
dów osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

• Uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Miasta 
Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2013”

• ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
• przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż 
rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych mia-
sta Sierpc

• ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego 2012

• ustalenia stawki dotacji na 20l3
• uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Sierpc
• dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Miasta Sierpc

• ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zago-
spodarowanie odpadami komunalnymi

• ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy

• zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 
2013

• przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii dla miasta Sierpca na 2013 rok

• udzielenia pomocy finansowej (Izba Wytrzeźwień 
w Płocku)

• udzielenia poparcia dla rezolucji dotyczącej częstych 
zmian podręczników szkolnych i konsekwencji z tego 
wynikających przyjętej przez Radę Miasta Ruda Śląska

• uchwalenia m.p.z.p. obszaru położonego w rejonie ul. 
Rypińskiej, Ziemiańskiej i Armii Ludowej w Sierpcu

• przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sierpca

• przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszarów położonych 
wzdłuż rz. Sierpienicy w granicach administracyjnych 
miasta

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nierucho-
mości przy ul. Kolejowej w trybie bezprzetargowym na 
okres 3 lat

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nierucho-
mości przy ul. Bojanowskiej w trybie bezprzetargowym 
na okres 3 lat

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nierucho-
mości przy ul. Benedyktyńskiej w trybie bezprzetargo-
wym na okres 3 lat

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nierucho-
mości przy ul. Żeromskiego w trybie bezprzetargowym 
na okres 3 lat

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomo-
ści przy Bojanowskiej i Narutowicza w trybie bezprze-
targowym na okres 3 lat

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nierucho-
mości przy ul. Narutowicza w trybie bezprzetargowym 
na okres 3 lat

• wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowe-
go jednoosobowej spółki Skarbu Gminy – TBS Sp. z o.o. 
w Sierpcu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego

• wykupu nieruchomości lokalowej przy Pl. Chopina 16
• nadania nazwy nowo powstałej ulicy
• finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego

PO SESJACH RADY MIEJSKIEJ
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Głos radnego:  
Kazimierz Czermiński  
– viceprzewodniczący RM 
dzieli się refleksjami

Radnym być to nie takie proste. 
Postanowiłem podzielić się z Pań-
stwem swoimi refleksjami na temat 
pracy radnego – zaszczytnej, trudnej 
i odpowiedzialnej. To Wy wyborcy 
daliście nam mandat swojego zaufa-
nia, do Was więc należy ocena każde-

go z nas, nie tylko za efekty pracy ale i aktywność, wolę i chęć 
działania. Uważam, że każdy z radnych realizuje swój program 
wyborczy. Praca radnego przebiega wielotorowo i indywidual-
nie, jest bardzo trudna do prowadzenia i oceny. Praca w Radzie 
to przede wszystkim umiejętność działania w grupie, w zespo-
le, a jej skuteczność zależy od czystej arytmetyki – pojedynczy 
radny sam niewiele zdziała. Oczywiście bardzo się liczy jego 
aktywność na posiedzeniach komisji lub sesjach Rady. Skutecz-
ność tych działań zależy już oczywiście od tego, po której stronie 
się znajduje, bo wspomniana arytmetyka dla opozycji nie jest ła-
skawa (od samego początku wchodzę w skład aktualnej koalicji, 
pełniąc zaszczytną i bardzo odpowiedzialną funkcję viceprze-
wodniczącego Rady). Druga sprawa, o której nie można zapo-
mnieć, to tzw. lobbowanie na rzecz okręgu wyborczego z którego 
zostaliśmy wybrani, to oczekiwania naszych wyborców mam na 
myśli budowę infrastruktury technicznej, np. chodniki, parkingi, 
oświetlenie, wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja.

No i trzeci obszar to bezpośrednie działania wśród wybor-
ców w terenie. Chcę nadmienić, że pełnię cotygodniowy dyżur 
w urzędzie Miasta, ul. Piastowska 11A, pokój Nr 16, w każdą 
środę, w godz. 10.00-12.00 – zgłaszający się mieszkańcy mogą 
zawsze liczyć na pomoc w rozwiązywaniu ich osobistych życio-
wych problemów. Radny nie ma oczywiście żadnej mocy spraw-
czej, nikomu niczego nie może narzucić, ale ma przynajmniej 
prawo upomnienia się, żądania wyjaśnień, do czego upoważnia 
go Ustawa Samorządowa o wypełnianiu mandatu radnego. To 
dużo więcej niż może zwykły obywatel i ja dość aktywnie z tego 
korzystam interweniując w miarę swoich możliwości – wiele 
spraw udało mi się załatwić, wiele jest w toku załatwiania, z jakim 
skutkiem pozostawiam ocenie moich wyborców. Nadal pragnę 
służyć ludziom pozostając blisko ludzkich spraw. Wasze proble-
my zawsze były i będą moją troską nie w słowach a w czynach.

Oczywiście każdy z nas radnych myślę, że ma w sobie ten we-
wnętrzny mechanizm samokontroli i samokrytyki. Ja tez sądzę, 
że go posiadam, ale ostatecznie osądzić to mogą inni. Ich opi-
nia będzie obiektywniejsza. Ja ją mogę po prostu zaakceptować.

Moje plany radnego są bardzo ambitne. Poprzeczkę w życiu 
zawieszałem wysoko, lecz zawsze starałem się być wypłacal-
nym dla moich wyborców. Nigdy nie rzucam słów na wiatr. Nie 
obiecuję „gruszek na wierzbie”. Co mi się już udało? Co chcę 
zrobić w kadencji 2010-2014? Z pomocą koleżanek i kolegów 
radnych w okręgu wyborczym w którym kandydowałem zmoder-
nizowana została ulica Tysiąclecia, nowe chodniki, asfalt, ulica 
Słoneczna (chodnik asfalt), dokończona została modernizacja ul. 
Broniewskiego – asfalt, z dużymi trudnościami udało się wybu-
dować nowe miejsca parkingowe przy ul. Grota Roweckiego 3 

(8 miejsc parkingowych – tak ważnych na tym osiedlu) głód 
miejsc parkingowych w mieście jest bardzo duży i pogłębia się. 

W sferze materialno – duchowej udało mi się wybudować, 
z pomocą wielu przyjaciół, pomnik dla uczczenia pamięci gen. 
Emila Fieldorfa ps. NIL, w parku – skwerze przy dworcu PKP, 
ul. Dworcowa – uroczyste odsłonięcie odbyło się 12.05.2012r. 
w ramach obchodów 690-lecia lokacji SIERPCA (o czym infor-
mowały środki masowego przekazu - Telewizja Kablowa, prasa 
lokalna i regionalna).

Byłem inicjatorem pomysłodawcą takich imprez sporto-
wych jak: Bieg Sierpecka 5-tka im. Zdzisława Krzyszkowiaka, 
II Olimpiady Przedszkoli – Londyn 2012r. – imprezy te cieszyły 
się ogromnym powodzeniem i weszły już do kalendarza imprez 
sportowych w naszym mieście. Moim ostatnim pomysłem bę-
dącym wspólną inicjatywą radnych miejskich VI kadencji jest 
uczczenie pamięci 150 Rocznicy Powstania Styczniowego – za-
montowanie tablicy na pomniku na skwerze usytuowanym na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Rypińską – liczę na pomoc i po-
parcie koleżanek i kolegów Radnych – co z tego wyniknie – zo-
baczymy wkrótce.

Moje plany i zamierzenia na drugą połówkę kadencji, któ-
re będę starał się zrealizować to: dalsza poprawa infrastruk-
tury technicznej ulic (wymiana chodników, położenie asfaltu) 
w moim okręgu wyborczym. W wymiarze miasta to: rozpoczę-
cie budowy nowego stadionu miejskiego przy ulicy Piastowska 
– Świętokrzyska – z nowoczesnym zapleczem – bieżnią tartano-
wą, zadaszeniem poprzez pozyskanie środków z zewnątrz. Reali-
zacja zagospodarowania parku „Jeziórka” – I etap w tym ścieżki 
spacerowe, molo – wg. projektu. 

Rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Sier-
pienicy – docelowo do Skansenu. Budowa ronda na skrzyżowa-
niu ulic Piastowska – Świętokrzyska – Traugutta – inwestycja 
wspólna, to kilka z tych ważniejszych rzeczy, które chcę zrealizo-
wać, nie mówiąc o sprawach, które są moim „oczkiem” w głowie 
tych społecznych związanych z problemami codziennego życia.

Mogę zapewnić, że wszyscy Radni bez wyjątku tak jak do-
tychczas nie będą zapominać o sferze budżetowej, tj. oświacie, 
zdrowiu, kulturze fizycznej i sporcie, opiece społecznej, dalszej 
poprawie infrastruktury technicznej miasta, ulice, chodniki, par-
kingi, wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja – to nasze wspólne 
ambitne plany, sądzę że nie pozostaną one tylko w sferze ma-
rzeń, będziemy starać się jej realizować z jakim skutkiem trud-
no dzisiaj powiedzieć liczymy bardzo na pozyskanie środków 
z zewnątrz np. Unii Europejskiej – protekcji naszych parlamen-
tarzystów i przyjaciół.

Trochę o sobie: myślę że jestem normalnym człowiekiem, 
wrażliwym mającym dużo pokory. jestem pasjonatem aktywne-
go działania. Należę do ludzi dla których brak aktywności sta-
wianych do realizacji coraz bardziej trudnych zadań jest prawie 
klęską. Lubię być z ludźmi, działać z nimi, realizować ich ocze-
kiwania, robić coś dla innych. Widzę w tym sens. Uważam, że 
każdy człowiek ma swoje wewnętrzne sakrum, wie jakim jest 
i co myśli. Ja w życiu staram się być skrzypcami niż futerałem. 
Są wartości, które nie powinny się dewaluować: honor, godność, 
uczciwość, prawda. Kończąc sądzę, że warto być wiernym wła-
snym ideałom – ludzie potrafią to docenić.

Opracował: 
Kazimierz Czermiński 

SAMORZĄDOWE POŁOWINKI  
– JUŻ ZA NAMI
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Nawiązując do artykułu STOP WANDALOM! Zamieszczo-
nego w nr 99 biuletynu informuję: Wandale złapani!

W sierpniową noc wandale popisali się „chorą wyobraźnią” 
demonstrując umiejętności pisania na elewacjach budynków – 
gloryfikując jeden z piłkarskich klubów ZKS WISŁA PŁOCK. 
Właściciele i zarządy posesji, które zostały pomalowane sprayem 
zgłaszali się do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu z żąda-
niem wykrycia sprawców uszkodzonego mienia oraz naprawie-
nia wyrządzonej szkody. Policjantom udało się ustalić sprawców 

GŁOS RADNEGO:

czynu. Siedmiu nieletnich w wieku 14-16 lat postawiono zarzuty. 
W tej grupie znalazło się sześciu Sierpczan i jeden mieszkaniec 
z gminy Rościszewo.

Materiały z wykonanych czynności zostały przekazane do 
rozstrzygnięcia do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Re-
jonowego w Sierpcu. Ta bezmyślna ale i kosztowna zabawa 
znajdzie swój epilog w sądzie. Niech będzie to nauczka dla „mi-
łośników nocnego malowania” – w końcu złapią a ile wstydu….

Kazimierz Czermiński

Dnia 24.01.2013 roku Zarząd Osiedla nr 1 i Parafia św. Be-
nedykta zorganizowali bal karnawałowy dla dzieci. 

Członkowie Zarządu już o 16.00 zebrali się w Gościńcu „Ma-
rysieńka” z tacami pełnymi słodkości dla naszych milusińskich. 
Zastawili„szwedzki” stół: pączkami, faworkami i innymi domo-
wymi wypiekami, oraz owocami, cukierkami, napojami i kanap-
kami. Nowością na stole były naleśniki nadziewane masą serową 
oraz owocami.

O godz.17.00 sala wypełniła się dziećmi i ich opiekunami. 
Zespół muzyczny TAKT zachęcał do zabawy, którą rozpoczął 
ks. Proboszcz Stanisław Zarosa SAC.

Po pierwszych tańcach Przewodniczący Osiedla Tomasz Ko-
walski powitał zebranych, zaprosił na poczęstunek i do wspól-
nej zabawy.

Szybko ze stołów znikały słodkości, ale organizatorzy za-
dbali, aby ich nie zabrakło. Naleśniki pieczono na bieżąco. Nie-
co później pojawił się przysmak nie tylko najmłodszych – wata 
cukrowa, którą kręcił ks. Proboszcz na zmianę z członkami 
Zarządu.

Imprezę uświetnił swoim występem zespół MAŻONETKI 
pod opieką p. Justyny Adamskiej. Dziewczęta dały pokaz swych 
umiejętności tanecznych. Zostały nagrodzone brawami. Potem 
bawiły się wspólnie z dziećmi, które chętnie naśladowały w tań-
cu ich kroki i ruchy. Duże zainteresowanie budził też klaun, któ-
ry rozśmieszał swoim wyglądem każdego, nawet największego 
„smutasa”.

Około godz. 19.00 na salę wkroczył Mikołaj z workiem pre-
zentów i każdego malucha obdarował upominkiem. Chętni mogli 
też zrobić sobie zdjęcie na kolanach Mikołaja.

Do końca balu mali tancerze nie schodzili z parkietu, a mu-
zyka nie zwalniała tempa.

Zarząd Osiedla nr 1 dziękuje sponsorom: Jerzemu Stachur-
skiemu, Krzysztofowi Rudowskiemu oraz p. Marii Długokęckiej 
za pomoc w zorganizowaniu choinki.

Sekretarz Zarządu Osiedla nr 1
Anna Motyka

CHOINKA DLA DZIECI 
ORGANIZOWANA PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA NR 1
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W dniu 25 stycznia 2013 r. w świetlicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbył się bal karnawałowy 
dla dzieci z Osiedla nr 4. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 
Bogdan Bartnicki przywitał licznie zgromadzone dzieci, rodzi-
ców i zaproszonych gości.

Na bal przybyło sto dzieci z osiedla wraz z rodzicami. Każde 
dziecko zostało obdarowane paczką słodyczy, wręczoną przez 
Świętego Mikołaja. Dodatkowo Zarząd przygotował dla dzie-
ci wiele atrakcji w postaci konkursów tanecznych, plastycznych 
i malowania twarzy. Wszyscy uczestniczy otrzymali drobne na-
grody, a najlepsi odebrali pamiątkowe dyplomy, słodycze i na-
poje. Dzieci chętnie bawiły się przy muzyce. 

Na scenie zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Sierpcu: Filip i Kuba Kwiatkowscy oraz Julia Bartnicka, 
które zaśpiewały dla wszystkich zaproszonych gości. Ku miłemu 

zaskoczeniu organizatorów bal cieszył się dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców Osiedla.

Przewodniczący Bogdan Bartnicki podziękował pani Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu – Alinie 
Olszewskiej za udostępnienie świetlicy. Szczególne podzięko-
wania skierował pod adresem animatorek ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego przy MOPS: Ewy Chojnowskiej, Mał-
gorzaty Skrzyńskiej i Magdaleny Nyklas, które udekorowały salę 
oraz poprowadziły zabawę taneczną, a także DJ Krzysztofa za 
przygotowanie oprawy muzycznej. 

Zarząd Osiedla nr 4 dziękuje sponsorom: radnym Jerzemu 
Stachurskiemu i Adamowi Malinowskiemu za bezinteresowną 
pomoc i życzliwość oraz dalszą niezłomną aktywność społeczną.

Zarząd Osiedla nr 4

BAL KARNAWAŁOWY 2013 
ZORGANIZOWANY PRZEZ ZARZĄD 

OSIEDLA NR 4

PLAN PRACY 2013

1. „Bal Karnawałowy dla dzieci z Osiedla nr 4” - organizator: 
Zarząd Osiedla nr 4, miejsce: Centrum Kultury i Sztuki lub 
świetlica MOPS w Sierpcu, styczeń 2013r.

2. Finał Konkursu Plastycznego „Moje wymarzone ferie zi-
mowe 2013” oraz seans filmowy (Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu)

3. „Dzień Seniora” dla mieszkańców Osiedla nr 4 - organizator: 
Zarząd Osiedla nr 4, kwiecień 2013r.

4. „Sierpecka liga ORLIKA 2013” w okresie od 9 kwietnia do 
25 czerwca 2013r - organizator: Zarząd Osiedla nr 4

5. „Piknik Sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka” - organizator: Zarząd Osiedla nr 4, Środowisko-
we Ognisko Wychowawcze, miejsce: Plac zabaw przy Przed-
szkolu nr 4 maj, czerwiec 2013r.

PLAN ZARZĄDU OSIEDLA NR 4

6. ,,Turniej piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla nr 4” organizator: Zarząd Osiedla nr 4, miejsce: Moje 
Boisko Orlik 2012, lipiec 2013r.

7. II WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA „LATO W MIEŚCIE 
2013” organizator: Zarząd Osiedla nr 4, sierpień 2013r.

8. „Konkurs plastyczny Wędkarstwo w oczach dzieci i młodzie-
ży” - Organizator: Zarząd Osiedla nr 4, Pzw Koło Kasztelan, 
OPP, miejsce:Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

9. „XI Bieg SIERPIENICY 2013” - organizatorzy: MOSiR, Za-
rządy Osiedli.
Plan może ulec zmianie! 

Sekretarz Zarządu
Sławomir Florczak 

adres e-mail: julka2002wp.pl@wp.pl
nr tel. 723 497 085
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W ramach akcji „ZIMA W MIEŚCIE”, w dniu 8 lutego b.r., 
odbył się finał konkursu plastycznego „Moje wymarzone ferie 
zimowe”, ogłoszonego przez Zarząd Osiedla nr 4. Spotkanie 
miało miejsce w Sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki. Celem 
uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było: rozwija-
nie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, odkrycie przez 
uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień. Dzieciom 
zaproponowaliśmy wykonanie pracy dowolną techniką plastycz-
ną. W odpowiedzi na nasze zaproszenie napłynęło około 70 prac. 

KONKURS PLASTYCZNY „MOJE 
WYMARZONE FERIE ZIMOWE 2013”

W sobotnie popołudnie 9 lutego Zarząd Osiedla nr 5 zapro-
sił dzieci na bal karnawałowy. Impreza przygotowana została 
w sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. Na zabawę 
przyszło około setki dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Bal 
otworzył przewodniczący Zarządu Osiedla Krzysztof Skrzyński, 
który podziękował małym mieszkańcom za tak liczne przyby-
cie i zaprosił wszystkich do zabawy. Na maluchy czekała Pani 
Alicja Mirosławska inicjująca szereg zabaw tanecznych i eduka-
cyjnych. Była muzyka, przekąski i bardzo miła atmosfera. Punk-
tem kulminacyjnym balu było przybycie Mikołaja, który rozdał 
wszystkim dzieciom paczki ze słodyczami. Pomagały mu wolon-
tariuszki z klasy policyjnej Zespołu Szkół nr 1. Wraz z dziećmi 
i Zarządem osiedla bawił się wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Czermiński. Wyraził on swoje uznanie dla pra-
cy Zarządu osiedla nr 5. Dzieci wracały z balu w wyśmienitych 
humorach, dzierżąc w rączkach kolorowe baloniki i oczywiście 
paczkę ze słodkościami.

Magdalena Staniszewska

bAL OSIEdLA NR 5. FOT. M. STANISZEWSKA

Wszystkie były wyjątkowe, barwne i ciekawe, co bardzo utrud-
niło jurorom wytypowanie zwycięzców. Ostatecznie przyznano 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Spośród wszystkich 
uczestników konkursu wyłoniono grupę 31 dzieci, które zostały 
zaproszone na seans filmowy w kinie Jutrzenka. Dzieci obejrza-
ły bajkę pt.”Strażnicy marzeń”.

Laureatami konkursu zostali:
1. Kamil Strużewski lat 6,
2. Kludia Szumska lat 11,
3. Natalia Szymańska lat 10,
4. Adam Kozak lat 6,
5. Kondrat Szumski lat 8,
6. Aleksandra Makowska lat 13,
7. Julia Kruszewska lat 10,
8. Anna Grodzicka lat 6,
9. Cezary Lewandowski lat 11,
10. Jakub Rożniak lat 7.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki po-
dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
i przeprowadzenie konkursu oraz za pomoc w opiece nad dzieć-
mi: Lidii Lewandowskiej, Sławomirowi Florczak i Michałowi 
Rutkowskiemu. Projekt był współfinansowany przez Burmistrza 
i Radę Miejską oraz Zarząd Osiedla nr 4.

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 
Z OSIEDLA NR 5

Wrażenia z imprezy:
Dużą przyjemnością było widzieć tyle uśmiechniętych, ra-

dosnych, szczęliwych dzieci. Gratulacje i podziękowania dla 
organizatorów imprezy a w szczególności Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla nr 5 – Krzysztofa Skrzyńskiego

Skomentował Kazimierz Czermiński
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WSZYSCY ŚMIECIMY – WSZYSCY PŁACIMY
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady od-

bioru odpadów komunalnych. W naszym mieście nowym syste-
mem objęte zostaną tylko nieruchomości zamieszkałe. Gmina 
wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbie-
rać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, także od Ciebie. 

Podczas sesji Rady Miejskiej Sierpca w dniu 16 stycznia 2013 
roku radni dokonali wyboru formy naliczania opłaty, ustalili jej 
wysokość oraz przyjęli wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także określili ter-
miny wnoszenia opłat. Radni przyjęli metodę ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związ-
ku z tym, wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomo-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn 
liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawki 
opłaty uchwalonej uchwałą rady miejskiej. 

Opłata = liczba osób zamieszkujących 
daną nieruchomość × stawka 

opłaty
 
Uchwalono następujące stawki opłat: 

• 15,00 zł/mieszkańca/miesiąc przy braku selektywnej zbiórki 
odpadów (stawka podstawowa)

• 10,00 zł/mieszkańca/miesiąc przy prowadzeniu selektywnej 
zbiórki odpadów (stawka obniżona)
 
Wyliczoną opłatę właściciel nieruchomości będzie musiał 

uiszczać miesięcznie na podstawie decyzji dostarczonej przez 
tut. Urząd.

Dzięki wprowadzeniu nowego systemu przestanie „opłacać 
się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie 
ich w piecach. Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy 
z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, 
żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w pie-
cach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci 
oraz odzyskiwania cennych surowców. 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIESZKAŁYCH, WYNIKAJĄCE Z NOWEGO SYSTEMU 
1. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, przez 

których rozumiemy także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością, zobowiązani są 
do złożenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2013 
r., deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w Urzędzie Miejskim w Sierpcu osobi-
ście lub pocztowo. 

2. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy liczba zadeklaro-
wanych osób zamieszkujących jest inna niż osób zamel-
dowanych, to należy dołączyć stosowne dokumenty lub 
oświadczenie potwierdzające taki stan, np. w przypad-
ku osób studiujących i zamieszkujących poza domem ro-
dzinnym, dokumentem potwierdzającym taki stan będzie 
zaświadczenie o korzystaniu z akademika, umowa najmu 
lokalu, w ostateczności zaświadczenie o byciu studentem 

studiów dziennych, itp. Każda sprawa związana z poświad-
czeniem braku zamieszkania danej osoby na nieruchomości 
będzie rozpatrywana indywidualnie. 

3. Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość, należy uwa-
żać, każdą osobę (niemowlę, dziecko, dorosłego, osobę star-
szą) bez względu na wiek. Wiek osoby zamieszkującej nie ma 
wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę 
przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Od każdej osoby czy to dziecko, niemowlę czy do-
rosły wysokość stawki opłaty jest taka sama. 

4. Na podstawie złożonej deklaracji zostanie naliczona opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy 
będą uiszczać na wskazany przez urząd rachunek bankowy. 
W przypadku nie złożenia deklaracji lub złożenia niepraw-
dziwego oświadczenia oraz stwierdzenia stanu dającego uza-
sadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
Burmistrz Miasta Sierpca określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Wypełniając deklarację, musisz zadecydować czy będziesz 
segregował odpady, czy nie.

6. Gdy zdecydujesz o selektywnym sposobie zbierania odpa-
dów, zobowiązany jesteś do przestrzegania zasad określonych 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Sierpc.

7. Gdy zdeklarujesz, że będziesz selektywnie zbierać odpady 
komunalne, natomiast w rzeczywistości będziesz pozbywać 
się odpadów komunalnych w sposób zmieszany, Gmina zo-
bowiązana będzie naliczyć Ci opłatę podstawową.

8. Należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy, 
którą posiadasz na odbiór odpadów komunalnych z zachowa-
niem obowiązujących terminów wypowiedzenia. 

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych 

przez siebie odpadów komunalnych na poszczególne rodzaje, tj.: 
1. szkło;
2. papier;
3. tworzywa sztuczne;
4. opakowania wielomateriałowe
5. przeterminowane leki i chemikalia,
6. zużyte baterie i akumulatory,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9. odpady budowlane i rozbiórkowe,
10. zużyte opony,
11. odpady komunalne ulęgające biodegradacji – „bioodpady”
12. metale.

Na terenach zabudowy jednorodzinnej selektywna zbiór-
ka odpadów, z podziałem na szkło, papier, tworzywa sztuczne, 
odpady zmieszane i bioodpady, odbywać się będzie za pomo-
cą przeznaczonych do tego celu, specjalnie oznakowanych, po-
jemników oraz worków. Pozostałe frakcje odpadów zebrane 
selektywnie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ulicy Traugutta 33 w Sierpcu.

Na terenach zabudowy wielorodzinnej selektywna zbiórka 
odpadów, z podziałem na szkło, papier, tworzywa sztuczne i od-
pady zmieszane, odbywać się będzie za pomocą odpowiednich 

Nowe zasady odbioru śmieci 
– już od lipca 2013 r.
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kontenerów oraz kompletów do segregacji, składających się 
z 3 pojemników. Pozostałe frakcje odpadów zebrane selektyw-
nie należy dostarczyć do PSZOK-u.

Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, powstałe 
w wyniku prowadzenia drobnych robót, w ilości nieprzekracza-
jącej 30 kg należy gromadzić selektywnie. Odpady te zostaną 
odebrane w ramach zryczałtowanej opłaty. Odpady w ilości prze-
kraczającej 30 kg zostaną odebrane za dodatkowa opłatą.

Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne/bio-
degradowalne należy gromadzić selektywnie i przekazywać 
przedsiębiorcy odbierającemu zmieszane odpady komunalne. 
Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli nieruchomości doko-
nujących ich kompostowania we własnym zakresie bądź zago-
spodarowujących drewno, gałęzie we własnym zakresie. 

Harmonogram odbioru, czyli terminy, w których będą od-
bieranie odpady komunalne zmieszane w pojemnikach i segre-
gowane w workach, będą podane mieszkańcom w terminach 
późniejszych w sposób zwyczajowo przyjęty. Terminy te zostaną 
ustalone z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą i podane 
mieszkańcom poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej miasta Sierpc.

DLACZEGO OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ
• w przypadku prowadzenia na nieruchomości selektywnej 

zbiórki odpadów właściciel nieruchomości ponosi niższe 
koszty związane z zagospodarowaniem odpadów (10,00 zł/
osobę/miesiąc);

• zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na 
składowisko; 

• selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, któ-
rych ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejsze-
go nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji 
z surowców pierwotnych; 

• w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 mie-
siące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, 
puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 
lat. A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki po-
nownie przetworzyć, wówczas z 27 plastikowych butelek 
można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 pu-
szek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach 

gazowanych – 1 rower. 
• selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, 

wody i zanieczyszczenia powietrza (wyprodukowanie 1 tony 
papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury 
wyprodukować można 90 ton papieru); 

• odzyskując szkło tylko z 1 butelki, można zaoszczędzić tyle 
energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 
godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzysty-
wane nieograniczoną ilość razy); 

• odzyskując aluminium ze złomu, oszczędzamy 95% energii 
potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, 
a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń dopro-
wadzanych do powietrza i 97% do wody; 

• poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi, 
oszczędzamy węgiel i ropę naftową. 

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE
Jeżeli na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkań-

cy, prowadzona jest działalność gospodarcza, podczas której 
powstają odpady (np. jest zaplecze socjalno-bytowe, biura itp.) 
właściciel tej nieruchomości musi złożyć deklarację dotyczącą 
części zamieszkałej oraz posiadać, tak jak to było do tej pory, 
umowę z wybranym przez siebie wykonawcą posiadającym na 
terenie miasta Sierpca wpis do rejestru działalności regulowa-
nej, na odbiór odpadów z części niezamieszkałej. Posiadanie sto-
sownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi jest wymagane 
przepisami i podlega kontroli. Niedopuszczalne jest mieszanie 
odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami 
z prowadzonej działalności.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 
Nieruchomości niezamieszkałe (tj. placówki oświatowe, pla-

cówki zdrowia publicznego, urzędy, punkty usługowe, przedsię-
biorstwa, ogródki działkowe) zobowiązane są do przestrzegania 
zasad regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 
miasta Sierpc, lecz nie zostały objęte nowym systemem. Właści-
ciele lub zarządzający podpisują indywidualnie umowy z przed-
siębiorcą posiadającym uprawnienia do odbioru odpadów. 

Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych

Worki z wysegregowanymi odpadami (papier, szkło, plastik)
powinny być wystawione, w poniższych dniach, do godz. 7.00. 

Zgłoś się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po komplet 
worków jeżeli dotychczas ich nie wystawiałeś lub chcesz otrzy-
mać dodatkowy komplet.

1-3 WTOREK każdego miesiąca 
• Osiedle BEMA: ul. Józefa Bema, Kazimierza Pułaskiego, 

Emilii Plater, Ułańska, Saperska, Czwartaków, Artyleryjska.
• Osiedle JAGIEŁŁY: ul. Władysława Jagiełły, Władysła-

wa Reymonta, Krótka, Żwirki i Wigury, Królewska, Księ-
cia Witolda, Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, 
Władysława Warneńczyka, Zawiszy Czarnego, Jana Dłu-
gosza, Stefana Batorego, Henryka Dąbrowskiego, Królowej 

Jadwigi, Władysława Andersa, Józefa Poniatowskiego, Jaro-
sława Dąbrowskiego, Hugo Kołłątaja, 

• Osiedle ZA ULICĄ KOŚCIUSZKI: ul. Jana Kilińskiego, In-
stalatorów, Bartosza Głowackiego, Pogodna, Tadeusza Ko-
ściuszki, Rypińska, Ziemiańska, Ogrodowa, Armii Ludowej, 
Wiejska, Włościańska, Sielska, Batalionów Chłopskich, Po-
wstańców, Jasna, Kalinowa, Akacjowa, Jaśminowa, Cicha, 
Spokojna, Łagodna, Spacerowa, Dobra, Miła, Wróblewskie-
go, Magnoliowa,

1-3 ŚRODA każdego miesiąca 
• Osiedle STASZICA: ul. Stanisława Staszica, Smolna, Ste-

fanii Sempołowskiej, Targowa, Piastowska, Władysława 
I Hermana, Bolesława Chrobrego, Mieszka I-go, Władysława 

WYKAZ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
„u źródła” na terenie Miasta Sierpca, 
w okresie marzec – czerwiec 2013r.
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Łokietka, Ignacego Krasickiego, Miłobędzka, Piotra Ście-
giennego, Kolejowa, Dobrawy, Brodatego Henryka, Wygnań-
ca Władysława II, Ziemowita, Św. Wojciecha, Bolesława II 
Śmiałego, Kazimierza Odnowiciela,

• Osiedle CENTRUM: ul. Świętokrzyska, Podgórna, Far-
na, Pl. Kardynała Wyszyńskiego, Górna, 11-go Listopada, 
Kasztelańska, Marii Konopnickiej, Św. Wawrzyńca, Księ-
cia Wacława, Biskupa Floriana, Benedyktyńska, Plac fryde-
ryka Chopina, Bolesława Prusa, Okrzei, Zielona, Gabriela 
Narutowicza, Henryka Sucharskiego, Jana Pawła II, Wiosny 
Ludów, Osiedlowa, Braci Tułodzieckich, Kasztanowa, Kwia-
towa, Parkowa, Tysiąclecia, Jana Kochanowskiego, Mikoła-
ja Kopernika, Aleksandra Fredry, Browarna, Przemysłowa, 

2-4 WTOREK każdego miesiąca
• Osiedle NA WSPÓLNEJ: ul. Polna, Leopolda Okulickie-

go, Wspólna, Stefana Żeromskiego, Wojska Polskiego, Bo-
browa, Łąkowa, Bojanowska, Leona Kruczkowskiego, M. 
Curie Skłodowskiej, Zofii Nałkowskiej, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Józefa Hallera, Hoża, Zaścianek,

• Osiedle TRAUGUTTA: ul. Poziomkowa, Malinowa, Dwor-
cowa, Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Mikołaja Reja, Traugutta, Zachodnia, Kon-
stytucji 3-Maja, Armii Krajowej, Stanisława Mikołajczyka, 
Henryka Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Wyzwolenia, 
Franciszka Kleberga, 

• Osiedle MICKIEWICZA: ul. Adam Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Szpitalna, Stanisława Moniuszki, Juliana Tu-
wima, Mieczysława Karłowicza, Zygmunta Krasickiego, 
Cypriana Kamila Norwida, Borkowska, Stanisława Wyspiań-
skiego, Jana Matejki, Stefana Jaracza, Ludwika Solskiego, 
Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsud-
skiego, Leśna, Sosnowa, Białobłocka, Płocka, Władysława 
Sikorskiego, Lipowa,
Program selektywnej zbiórki „u źródła” funkcjonuje w na-

szym mieście od 4 lat. Programem objęta jest zabudowa jedno-
rodzinna. Koszty związane z dostarczaniem worków i odbiorem 
odpadów pokrywa miasto.

W dniu 25 stycznia 2013 roku, w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sztuki, odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. 
Wzięło w nim udział ponad dwustu przedstawicieli wszystkich 
firm, zakładów pracy, instytucji i organizacji działających w mie-
ście. Gośćmi imprezy byli powiatowi samorządowcy.

Burmistrz Marek Kośmider, w swoim wystąpieniu, przedsta-
wił najważniejsze problemy, którymi w minionym roku zajmo-
wał się samorząd miejski. Wiele miejsca poświęcił dokonaniom 
ubiegłego roku, szczególnie w zakresie inwestycji.

Oprawę artystyczną piątkowej gali zapewniło Centrum Kul-
tury i Sztuki. Bogactwo form artystycznego wyrazu wzbudziło 
powszechny zachwyt. Wykonawcom i instruktorom, którzy przy-
gotowali, wpisujący się w klimat spotkania program, serdecznie 
dziękujemy. 

Wystąpienie burmistrza Marka Kośmidra wygłoszone pod-
czas Spotkania Noworocznego, w dniu 25.01.2013r., w Centrum 
Kultury i Sztuki. 

Szanowni Państwo.
Spotkania noworoczne, od wielu już lat, stanowią ważne wy-

darzenie w samorządowym kalendarzu. Do ich tradycji należy 
przypomnienie najważniejszych dokonań i wydarzeń minione-
go roku. Możliwości naszego działania, w roku który odszedł 
już do historii, wyznaczały, jak zawsze i wszędzie, posiadane 
środki budżetowe. Po stronie wydatków, było to prawie 45 mi-
lionów złotych. Z tej kwoty największe nakłady przeznaczone 
zostały na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na funk-
cjonowanie dwóch szkół podstawowych, Gimnazjum Miejskie-
go i dotacje dla szkół niepublicznych, przeznaczyliśmy ponad 
12 milionów złotych, co stanowi 27% budżetu. To więcej niż 
dotacja oświatowa, która wynosiła 9 milionów złotych. Nie był 
to, z naszej strony, jednorazowy gest. Chciałbym przypomnieć, 
że przed wielu już latami, inwestowanie w dzieci, ich intelektu-
alny rozwój i ochronę środowiska, uznaliśmy za wiodące zada-
nia programowe. I konsekwentnie je realizujemy. Materialnym 

potwierdzeniem skuteczności naszych działań jest coraz lepsza 
i nowocześniejsza baza edukacyjno-wychowawcza. W ubiegłym 
roku, za kwotę prawie 380 tysięcy złotych, przeprowadziliśmy 
prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr2 i Przedszko-
lach Nr 1 i 4. 

Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele, w tym zakresie, jest 
do zrobienia. Równolegle z poprawą bazy lokalowej nie szczę-
dziliśmy środków na powiększanie i unowocześnianie narzędzi 
edukacyjnych naszych placówek oświatowo-wychowawczych. 
Dziś wszystkie nasze szkoły posiadają centra multimedialne. 
W centrum naszego zainteresowania znajdowało się także do-
skonalenie zawodowe nauczycieli. Wspieramy ten proces finan-
sowo. Dziś 66% naszych pedagogów legitymuje się statusem 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2013
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nauczyciela dyplomowanego. Średnia krajowa to tylko 49%. 
Z roku na rok wzrasta liczba nauczycieli uprawnionych do na-
uczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów. 

Dzięki stawianym do dyspozycji możliwościom edukacyj-
nym oraz zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli sierpeckie dzieci 
wolne są od małomiasteczkowych kompleksów. Potwierdzają to 
odnoszone przez nie sukcesy, wybiegające często poza granice 
województwa. Nasze dzieci i młodzież mogą dziś rywalizować 
z rówieśnikami z innych krajów. Mówiliśmy o tym, z satysfak-
cją, wielokrotnie. Przyznawane corocznie nagrody burmistrza dla 
wyróżniających się nauczycieli i uczniów to jeden z czynników, 
motywujących do podnoszenia poziomu edukacyjnego. Taką rolę 
pełnić będzie również projekt „Sierpeccy badacze”. Od września 
ubiegłego roku, dzięki pozyskanym ponad sześciuset tysiącom 
złotych unijnej dotacji, realizuje go trzystu uczniów Szkoły Pod-
stawowej Nr 2, 3 i Gimnazjum Miejskiego. Ten projekt to szansa 
na poszerzenie wiedzy i twórczy rozwój w oparciu o empiryczne 
metody, gdyż w wymienionych szkołach powstaną laboratoria. 
Motywem przewodnim badań jest rzeka Sierpienica. 

Trudne, dla oświaty w Polsce, problemy niesie trwający od 
lat niż demograficzny. Jego konsekwencją jest, ze względu na 
koszty, likwidowanie wielu szkół i zwalnianie, w związku z tym, 
nauczycieli. U nas, w Sierpcu, mimo upublicznianych obaw, 
wszyscy nauczyciele pracują. 

Przedmiotem naszej szczególnej troski jest wychowanie 
przedszkolne. Doceniamy jego rolę w rozwoju intelektualnym 
i osobowościowym najmłodszego pokolenia. Dlatego kosztem 
trzech milionów sześciuset tysięcy złotych utrzymujemy cztery 
przedszkola. Są to nasze środki, gdyż prowadzenie przedszko-
li nie jest zasilane subwencją. Wszystkie budynki przedszkoli 
zostały poddane termomodernizacji i bieżącym remontom oraz 
racjonalnym rozwiązaniom organizacyjnym. Aktualnie 100% 
pięcio- i sześciolatków korzysta z opieki przedszkolnej.

W katalogu wydatków budżetowych, na kolejnym po oświa-
cie miejscu, znajduje się opieka społeczna. Na ten cel wydaliśmy 
ponad 11 milionów złotych, co stanowi ponad 24% budżetu. Ich 
dysponentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środ-
ki przeznaczone były na różne formy pomocowe dla osób wy-
magających materialnego wsparcia. Były to między innymi: 
świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, 
zaliczki alimentacyjne oraz prowadzenie świetlicy Środowisko-
wego Ogniska Wychowawczego i stołówki Dziennego Domu 
Pomocy. 

Ponad milion siedemset tysięcy złotych przeznaczyliśmy 
w ubiegłym roku na gospodarkę komunalną i mieszkaniową. 365 

tysięcy, z tej kwoty, to dotacja podmiotowa dla ZGM-u. Pozosta-
łe środki przeznaczone były między innymi na: wykupy nieru-
chomości, odszkodowania z tytułu przejęcia terenów pod drogi, 
podziały nieruchomości i ekspertyzy.

Szanowni Państwo
Do zadań samorządu miejskiego należy także finansowanie 

placówek kultury – Domu kultury, Miejskiej Biblioteki i Pracow-
ni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca.

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku było przekazanie 
mieszkańcom, nie tylko zresztą Sierpca, Centrum Kultury i Sztu-
ki. Była to, obok oddanego kilka miesięcy wcześniej Składo-
wiska Odpadów Komunalnych w Rachocinie, duża inwestycja. 
Jej realizację umożliwiło pozyskanie znaczącej dotacji unijnej. 
Podjęliśmy jednak to wyzwanie przede wszystkim dlatego, gdyż 
uważaliśmy, że mieszkańcy zasługują na obiekt z prawdziwego 
zdarzenia. I że jest potrzebny. Dotychczasowe warunki lokalo-
we uniemożliwiały realizację wzbogacanej oferty programowej 
Domu Kultury i zaspokojenie aspiracji artystycznych mieszkań-
ców. Tak to widzą i oceniają sierpczanie. Dziś już nikt nie mówi, 
że była to inwestycja niepotrzebna lub nietrafna.

Ponad pół miliona złotych przekazaliśmy z miejskiego bu-
dżetu na prowadzenie Biblioteki Miejskiej i 110 tysięcy dla Pra-
cowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca. Działalność tych 
placówek oceniamy wysoko. Szczególnie w zakresie populary-
zatorskim i wydawniczym. To bezcenny wkład do historii i kul-
tury lokalnej.

OTWARCIE CENTRuM KuLTuRY I SZTuKI - 27.04.2012 R.

WysTęp zEspOłu ROMA

STREFA KIbICA
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Cenimy rolę i znaczenie stowarzyszeń, towarzystw i orga-
nizacji pozarządowych. Swoją działalnością potwierdzają ro-
zumienie samorządności przez uczestnictwo w działaniach na 
rzecz wspólnoty obywatelskiej. Aktywność, wielu z nich, ujaw-
niła się w sposób szczególny w organizacji imprez, związanych 
z obchodzonym, w ubiegłym roku, jubileuszem 690 rocznicy 
lokacji Sierpca. Na wszystkie zrealizowane projekty, organiza-
cje pozarządowe uzyskały nasze wsparcie finansowe w kwocie 
230 tysięcy złotych. Mogły również liczyć na naszą pomoc przy 
organizacji takich imprez, jak: Sierpecka Strefa Kibica, Wian-
ki 2012, Turniej Piłki Ręcznej Plażowej Eliminacje Mistrzostw 
Polski, Letnie Granie. Prawie dwieście tysięcy otrzymały kluby 
sportowe.

Z uznaniem odnotowujemy aktywność Zarządów Osiedli, 
przejawiającą się między innymi w organizacji imprez, służących 
integracji lokalnych społeczności i rozpoznawaniu ich potrzeb. 
Zarządy Osiedli, na realizowane projekty, otrzymują budżeto-
we wsparcie.

Szanowni Państwo
W swoim wystąpieniu starałem się zobrazować skalę i zakres 

zadań, które samorząd musi w codziennej pracy podejmować 
i rozwiązywać. Uznałem za stosowne o nich powiedzieć, gdyż 
często nie są, na co dzień, zauważane przez mieszkańców. W ich 
optyce najczęściej pojawiają się inwestycje. I temu problemowi 
chciałbym chwilę poświęcić. 

Na zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy w ubiegłym roku 
ponad 5 milionów złotych, co stanowi 11,3% wykonania wy-
datków ogólnych. O dwóch mówiłem już wcześniej. To Cen-
trum Kultury i Sztuki oraz prace modernizacyjne w Szkole 

Podstawowej Nr 2 i przedszkolach. Teraz kilka zdań o kolejnych. 
Inwestycje drogowe zaabsorbowały ponad milion sto tysię-

cy złotych. W ramach tego zadania położono asfalt na ulicy Sta-
szica i Broniewskiego. Rozwiązany został, podnoszony często, 
problem ulicy Malinowej. Przebudowana została ulica Słonecz-

na i wybudowany chodnik w ulicy Sempołowskiej. Wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową stworzyliśmy miejsca parkingowe 
przy ulicy Sucharskiego. Znaczące kwoty przeznaczyliśmy na 
przywracanie funkcjonalności dróg gruntowych.

Dwa i pół miliona złotych to koszt budowy kanalizacji sa-
nitarnej na osiedlu za ulicą Kościuszki i kanalizacji deszczowej 
w ulicy Żeromskiego. Drugie z tych zadań, o wartości ponad 
1 milion 400 tysięcy złotych, zrealizowaliśmy przy partycypacyj-
nym, wynoszącym 320 tysięcy złotych, udziale starostwa. Było 
dla nas szczególnie ważne, gdyż bez kanalizacji w Żeromskiego 
nie można realizować żadnych zadań infrastrukturalnych w re-
jonie placu Chopina. Nasze wcześniejsze starania o podjęcie tej 
inwestycji, nie z naszej winy, nie zakończyły się pozytywnym 
finałem. 

Chciałem w tym miejscu zauważyć, że wskazane wydatki na 
kanalizację nie uwzględniają zadania realizowanego przez „Em-
pegek” na osiedlu „za torami”. Dzięki podjętym działaniom sieć 
kanalizacji sanitarnej powiększyła się o 4 700 metrów i 139 przy-
łączy na osiedlu „za Kościuszki” oraz 3 600 metrów i 84 przy-
łącza „za torami”.

Ponadto, w ubiegłym roku, wdrożyliśmy procedury projek-
towe, stanowiące przedpole realizacyjne dla takich zadań jak: 

TuRniEj piłKi RęCznEj plAżOWEj  
ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI - 14.07.2012 R.

KANALIZACJA SANITARNA, uL. STASZICA

uLICA bRONIEWSKIEgO PO REMONCIE

buDOWA KAnAlizACji DEszCzOWEj W uliCy żEROMsKiEGO
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zakresie, możliwości, gdyż nie znamy wielkości niektórych 
składników dochodowych, bo nie od nas to zależy. Nie wiemy 
również, w jakim zakresie uda się nam pozyskać środki zewnętrz-
ne. Nie mamy jednak wątpliwości, że rozpoczęty rok będzie cza-
sem trudnym. Zrobimy jednak wszystko, by zamknąć go dobrym 
i satysfakcynującym bilansem. O podejmowanych działaniach 
i ich efektach, będziemy Państwa informować.

Dużym wyzwaniem bieżącego roku jest wdrożenie ustawy 
„O utrzymaniu porządku i czystości w gminie”. To trudne, nie 
tylko logistycznie, zadanie. Pewien zakres wdrożeniowy mamy 
już za sobą. Szesnastego stycznia Rada Miejska przyjęła pięć 
stosownych uchwał. Między innymi ustalającą wysokość opłat 
za odbiór odpadów komunalnych. 

W kontekście wspomnianej ustawy, trafnym przedsięwzię-
ciem okazała sią budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Rachocinie. Gdybyśmy wówczas, 
wyprzedzająco, tej inwestycji nie podjęli, dziś obciążenie miesz-
kańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych wzrosłoby 
niewspółmiernie.

Szanowni Państwo
W minionym roku, podobnie jak i w poprzednich, staraliśmy 

się podejmować decyzje odważne ale jednocześnie rozważne. 
Staraliśmy się gospodarować oszczędnie ale ze świadomością 
konieczności nadrabiania opóźnień rozwojowych i nadążania za 
potrzebami i oczekiwaniami społecznymi. To nas mobilizowało 
do poszukiwania środków zewnętrznych. Tylko za własne, tak 
wiele, w ostatnich latach, nie udałoby się nam zrobić. W ciągu 
ostatnich trzech lat na realizację zadań inwestycyjnych i projekty 
pozyskaliśmy prawie 22 miliony złotych środków zewnętrznych, 
w tym ponad 20 milionów unijnych. To ewenement w skali mi-
nionego dwudziestolecia.

Satysfakcjonującym wyrazem dostrzeżenia naszych działań 
jest otrzymanie „po raz drugi”, certyfikatu Gmina Fair Play za 
działania, służące rozwojowi gospodarczemu miasta i tworzeniu 
klimatu dla przedsiębiorczości.

Dokonania roku, który niedawno przeszedł do historii, to nie 
tylko nasza – władz samorządowych zasługa. To efekt zbiorowe-
go wysiłku oraz twórczej pracy i myśli setek osób. Odnosi się 
to szczególnie do Państwa, na tej sali zgromadzonych. To Wasza 
aktywność zawodowa i społeczna współtworzy wizerunek Sierp-
ca. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie. 

Słowa podziękowania składam kierującym różnymi sferami 
naszego życia gospodarczego, za pomnażanie dorobku material-
nego naszego miasta. Dziękuję dyrektorom placówek oświato-
wo-wychowawczych, pracującym w kulturze, ochronie zdrowie, 
instytucjach finansowych oraz zapewnieniu ładu i bezpieczeń-
stwa. Dziękuję zarządom osiedli, organizacjom społecznym, to-
warzystwom i stowarzyszeniom oraz wolontariuszom, ludziom 
dobrej woli i serca otwartego na potrzeby bliźnich, wymagają-
cych pomocy i wsparcia.

Dziękuję sierpeckim starostom za dobrą współpracę i współ-
działanie w rozwiązywaniu żywotnych dla naszych społeczno-
ści zadań.

Za życzliwą współpracę w działaniach służących wspólnemu 
dobru dziękuję księżom z sierpeckich parafii.

Dziękuje wszystkim, którzy w organicznej pracy, dzień po 
dniu, budowali nasz wspólny dom – Sierpc.

Na progu nowego – 2013 roku - życzę Państwu dobrego zdro-
wia, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym. Dziękuję za uwagę.
       

Marek Kośmider – burmistrz Sierpca

budowa schodów od ulicy Narutowicza na plac Chopina i prze-
bić od Piastowskiej do Hermana oraz od Pogodnej do Spokojnej.

W grudniu 2011 roku rozpoczęliśmy, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 
realizację projektu pod nazwą – „Wspieranie przedsiębiorczo-
ści dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”. Na to przed-
sięwzięcie otrzymaliśmy dofinansowanie, w wysokości około 
czterystu pięćdziesięciu tysięcy złotych, pochodzące ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założonym 
i realizowanym przez nas celem projektu była promocja gospo-

darcza Ziemi Sierpeckiej. Znaczące środki z tego projektu skie-
rowaliśmy na sfinansowanie udziału lokalnych przedsiębiorców 
w trzech misjach gospodarczych i siedmiu targach. Nasze firmy, 
do uczestnictwa w targach, były przygotowane profesjonalnie, 
a ich stoiska budziły powszechne zainteresowanie. Udział w tar-
gach gospodarczych był nie tylko szansą do poznania świato-
wych trendów w interesujących branżach. W wielu przypadkach 
przełożył się na wymierne korzyści, wyrażające się zawarciem 
intratnych kontraktów. Skutkować to będzie niewątpliwie na ryn-
ku pracy. 

Szanowni Państwo
Dwunastego grudnia Rada Miejska przyjęła budżet na rok 

bieżący. Jego wielkość kształtuje się na ubiegłorocznym pozio-
mie. O planowanych zamierzeniach inwestycyjnych informowa-
łem na sesji i za pośrednictwem Telewizji Kablowej. Będziemy 
się starali, jak dotychczas, zrobić więcej niż planujemy. Dziś jed-
nak nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić naszych, w tym 

BURMISTRZ M. SIERPCA

budOWA KANALIZACJI SANITARNEJ „ZA TORAMI”

PARKINg PRZY uL. gROTA ROWECKIEgO
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1. Z firmą „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. podpisano umo-
wę na:
• remont i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych 

i żwirowych na terenie miasta Sierpca, będących w za-
rządzie Gminy Miasto Sierpc, na okres od stycznia br. do 
momentu rozstrzygnięcia przetargu. Szacunkowe, mak-
symalne wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie przed-
miotu umowy wynosi 14.832,32 zł brutto.

• remont i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych 
i żwirowych na terenie miasta Sierpca, będących w za-
rządzie Gminy Miasto Sierpc w okresie do 31.12.2013r. 
Szacunkowe wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi 57.010,50 zł brutto.

2. Z firmą Projektowo – Usługową „PROBUD” z siedzibą 
w Piaskach podpisano umowę na:
• wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ulicy 

Mieszka I w Sierpcu, wraz z kanalizacją deszczową, za 
kwotę 68 978,40 zł brutto,

• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ulic Kró-
lowej Jadwigi, Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskie-
go, Kołłątaja wraz z kanalizacją deszczową, na kwotę 
64 944,00 zł brutto,

• wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ulic 
Powstańców i Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanali-
zacją deszczową, na kwotę 54 999,45 zł brutto.

3. Z Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD SC zawarto umo-
wy na:
• wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni 

ulepszonej, będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc. 
Szacunkowe wynagrodzenie obmiarowe wynosi maksi-
mum 14.832,32 zł brutto,

• uzupełnienie tłuczniem wapiennym ubytków (dziur) 
w nawierzchni z destruktu asfaltowego na ul. Piłsudskie-
go w Sierpcu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Witosa 
do skrzyżowania z ul. Paderewskiego) za kwotę 2.361,60 
zł brutto.

4. W okresie sprawozdawczym Burmistrz wziął udział w nastę-
pujących spotkaniach:
• z MKS Kasztelan i Prezesem OSM w sprawie dalszego 

funkcjonowania klubu;
• posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
• odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji z udzia-

łem Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Woj. Policji;

• spotkaniu noworocznym w CKiSz;
• spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie podziału 

środków pozyskanych z Funduszu Pracy na aktywne for-
my przeciwdziałania bezrobociu m.in. roboty publiczne, 
staże, opłat zw. z pobytem w Izbie Wytrzeźwień;

• z firmą ROLMECH w sprawie dzierżawy terenu;
• z dyr. Kozerą z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-

kich w sprawie obwodnicy;
• z firmą RAD w sprawie systemu gospodarki odpadami;
• spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie organi-

zacji II Powiatowo-Gminnych Dożynek, organizacji Ple-
biscytu na Sportowca Ziemi Sierpeckiej 2012.

• z Rafałem Nadolnym, Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, Ewą Jaszczak kierownikiem 
Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
ks. Zarosą, Aleksandrą Zielińską z Opactwa Sióstr Be-
nedyktynek, z Arturem Obrębskim z Zarządu Dróg Po-
wiatowych oraz Stanisławem Karolakiem, Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru - w sprawie kościoła Najświętszej 
Maryi Panny;

• z Panem Adamem Mickiewiczem z Biura Planowania 
Rozwoju Warszawy; 

• w sprawie aktualizacji koncepcji drogi wojewódzkiej;
• spotkaniu noworocznym 2013 Samorządowców z terenu 

Powiatu Sierpeckiego;
• spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 

w sprawie zasad funkcjonowania Izby Wytrzeźwień 
w Płocku;

• z Anną Jędra, dyrektorem Oddziału BGŻ w Sierpcu 
w sprawie realizacji II edycji programu edukacyjnego 
Fundacji BGŻ „ Jeżdżę z głową”;

• plenarnym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów;

• spotkaniu Kręgu Miłośników Harcerstwa „Dzieci Płocka”.
5. Burmistrz wziął udział w uroczystościach:

• stuleciu urodzin Jadwigi Kołaczyńskiej;
• otwarciu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie;
• imprezie upamiętniającej 150-lecie wybuchu Powstania 

Styczniowego, zorganizowanej przez Burmistrza wspól-
nie z Miejską Biblioteką Publiczną, Pracownią Dokumen-
tacji Dziejów Miasta Sierpca, Gimnazjum Miejskim oraz 
Centrum Kultury i Sztuki;

• Jubileuszu 30-lecia Urzędu Skarbowego.

Z PRAC BURMISTRZA

15 lutego 2013r. salę widowiskową sierpeckiego Centrum 
Kultury i Sztuki wypełniła publiczność, która miała okazję 
uczestniczyć w uroczystości związanej ze 150 rocznicą Powsta-
nia Styczniowego. Poświęcona temu jakże dramatycznemu, ale 
bezsprzecznie istotnemu w naszej historii wydarzeniu impreza 
była efektem ścisłego współdziałania czterech miejskich jedno-
stek organizacyjnych skoordynowanych przez Burmistrza. Jako 

punkt wyjścia przyjęto założenie, by stała się atrakcyjną lekcją 
żywej historii dedykowaną uczniom sierpeckich szkół. W związ-
ku z powyższym od godziny 9:30 patriotyczny klimat sprzed 
150 lat poczuli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, natomiast w samo południe analogiczne odczucia stały się 
udziałem młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizatorzy nie za-
pomnieli również o dorosłych sierpczanach, którzy mieli szansę 

„BYŁ TAKI ROK, ROK 63…”
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na niezwykłe przeżycia w trakcie trzeciej edycji uroczystości 
zainaugurowanej polonezem w wykonaniu Ludowego Zespo-
łu Artystycznego „Kasztelanka”. Historię zrywu powstańczego, 
z mocnym zaakcentowaniem jego lokalnych epizodów przedsta-
wił w formie 20 minutowej zwizualizowanej prelekcji dyrektor 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – Tomasz Kru-
kowski. Pozostałą część uroczystości wypełnił niezwykle emo-
cjonalny montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży 
Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika – przygotowany 
pod kierunkiem wicedyrektor Doroty Cendrowskiej. Integralnym 
komponentem obchodów stała się przygotowana przez pracowni-
ce Miejskiej Biblioteki Publicznej, pod nadzorem dyrektor Ma-
rii Wiśniewskiej, wystawa tematyczna pod wymownym tytułem 
„Chwała zwyciężonym”. Została ona wyeksponowana we foy-
er CKiSz wzbudzając znaczne zainteresowanie. Wyrazem jako-
ści imprezy była wysoka frekwencja (łącznie ponad pół tysiąca 
sierpczan), aplauz publiczności oraz skierowane przez Burmi-
strza – Marka Kośmidra pod adresem organizatorów gorące 
podziękowania.

Marek Z. Zdrojewski

W dniach 13 i 14 grudnia 2012 roku, w Centrum Kultury 
i Sztuki, odbywało się Sierpeckie Forum Gospodarcze. Ta dwu-
dniowa impreza, służąca promocji gospodarczej naszego regio-
nu i lokalnych przedsiębiorców, była jedną z form realizowanego 
dużego projektu: „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyśl-
ności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego. Inicjatorem projektu był 
burmistrz Marek Kośmider, stroną programowo-organizacyjną 
zajmował się Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Ze-
wnętrznych Urzędu Miejskiego. Organizatorzy zadbali o dobór 
prelegentów, którzy potrafili w sposób kompetentny i komunika-
tywny przekazać, interesujące uczestników, treści.

SIERPECKIE FORUM GOSPODARCZE
Pierwszego dnia Forum przedsiębiorcy mieli możliwość za-

poznać się z problematyką zarządzania strategią firmy, zamó-
wień publicznych, prawnych aspektów zawierania umów oraz 
współpracy biznesu z nauką. Mogli również skorzystać z indy-
widualnego doradztwa, wymienić doświadczenia oraz znaleźć 
odpowiedź na wiele nurtujących ich problemów, związanych 
z prowadzoną działalnością.

W piątek, drugiego dnia Forum, odbyła się prezentacja pro-
mująca potencjał gospodarczy Ziemi Sierpeckiej. Poza przed-
siębiorcami, wzięły w niej udział osoby tworzące otoczenie 
okołobiznesowe – przedstawiciele lokalnych samorządów, in-
stytucji publicznych działających w sektorze przedsiębiorczości 
oraz izb gospodarczych z Płocka, Płońska i Legionowa.
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Ważnym wydarzeniem drugiego dnia były wizyty studyjne, 
w sierpeckich zakładach: Wiepol, Rustikal i Hollywood. W wi-
zytach, wraz z przedsiębiorcami, uczestniczyli przedstawiciele 
izb gospodarczych. Goście bardzo wysoko oceniali nowocze-
sność rozwiązań technologicznych, z którymi zetknęli się w wi-
zytowanych firmach. 

W Sierpeckim Forum Gospodarczym uczestniczyli także: 
Michał Twardy, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego 

w Warszawie, przedstawiciel Agencji Rozwoju Mazowsza oraz 
przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej, 
którzy zaoferowali pomoc w rozwiązywaniu problemów gospo-
darczych naszego regionu.

Na cały projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyśl-
ności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, którego Forum Gospodarcze 
było jednym z komponentów, miasto pozyskało prawie sześćset 
tysięcy unijnej dotacji.

Stanisław Majchrzak

Projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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Gmina Miasto Sierpc, od grudnia 2011 roku, realizowa-
ła projekt pn. „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności 
rozwoju Ziemi Sierpeckiej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Dzia-
łanie 1.7 „Promocja Gospodarcza”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita 
wartość projektu wyniosła: 513 663,92 PLN. Kwota dofinanso-
wania z środków EFRR stanowi wartość: 388 596,03 PLN

Przedmiotem całego projektu było podjęcie kompleksowych 
działań z zakresu promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej. Dla-
tego też, w ramach przedsięwzięcia, pod koniec 2011 roku, zosta-
ła przeprowadzona analiza optymalizacji promocji gospodarczej 
powiatu sierpeckiego. W kolejnych miesiącach podjęto prace 
związane z tworzeniem marki i budowaniem wizerunku Ziemi 
Sierpeckiej jako obszaru przyjaznego inwestorom, a także roz-
planowano kampanie marketingową. W wyniku tych zabiegów 
Ziemia Sierpecka uzyskała graficzny znak identyfikacyjny i hasła 
reklamowe: „Obfitość możliwości”, jako slogan podkreślający 
walory gospodarcze oraz „Pewny grunt biznesu”, dla inicjatyw 
promujących tereny inwestycyjne.

Decyzją Burmistrza Miasta Sierpca został powołany zespół 
Sierpeckie Centrum Gospodarcze, który odpowiedzialny jest za 
promocję gospodarczą Ziemi Sierpeckiej i kontakty z potencjal-
nymi inwestorami. 

Targi krajowe.
W ramach projektu przewidziano wsparcie promocyjne dla 

przedsiębiorców. Przedstawiciele miasta Sierpca, podczas tar-
gów krajowych, mieli możliwość pozyskania nowych klientów 
i rozszerzenie kanałów dystrybucyjnych dla swoich produktów 
bądź usług.

W dniach 24-27 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy Bude-
xpol sp. z o.o. i PHU Budomex, wraz z przedstawicielami Urzę-
du Miejskiego w Sierpcu, promowali swoje usługi oraz potencjał 
gospodarczy powiatu sierpeckiego na Międzynarodowych Tar-
gów Budownictwa BUDMA w Poznaniu.

Podobną ofertę zaprezentowano podczas Międzynarodo-
wych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA w Poznaniu, w dniach 27-30 marca 
2012 roku, z udziałem sierpeckiej firmy PHU „ADAGMA” sp. 
z o.o.

O Sierpcu i jego przedsiębiorcach można też było usłyszeć 
w połowie maja 2012 roku podczas Międzynarodowych Tar-
gów Książki w Warszawie, kiedy to wraz z firmami lokalnymi 
E-Media oraz M-Partner, zaaranżowano stoiska i miejsca poka-
zujące atrakcyjność regionu oraz usługi księgarskie przedsiębior-
ców sierpeckich.

39 edycja Międzynarodowych Targów Meblowych, 
w dniach 10-14 wrzesień 2012r. po raz pierwszy, odbyła się w no-
wym centrum targowo - konferencyjnym Demuth Arena Ostró-
da, która chyba na wszystkich zrobiła duże wrażenie. W targach 
wzięło udział ponad 150 wystawców - liczba ta jest, jak do tej 
pory, najwyższą w historii. Targi meblowe odwiedziło - jak poda-
ją organizatorzy - blisko 15,5 tys. osób. Z naszego terenu zapre-
zentowała się firma PPHU RUSTIKAL Stanisław Kaczorowski.

V Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noc-
legowych WorldHotel odbyły się w terminie 3-5 października 
2012 r. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 101 wy-
stawców. Szeroka oferta wystawców objęła niemal wszystko, co 
jest niezbędne do wyposażenia różnego rodzaju obiektów noc-
legowych i została przedstawiona w następujących sektorach: 
wyposażenie i wystrój wnętrz, tekstylia i galanteria hotelowa, 
housekeeping, rozwiązania informatyczne dla obiektów nocle-
gowych oraz infrastruktura rekreacyjna, SPA & Wellness. Miasto 
Sierpc reprezentowała firma PHU „Hollywood”.

Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLA-
GRA FOOD, które zostały zorganizowane w dniach 8-11 paź-
dziernika 2012r., zgromadziły 1500 wystawców z 27 krajów, 
44 600 zwiedzających z 21 krajów. Podczas 4 dni targowych 
w 14 pawilonach można było obejrzeć 450 nowości, zostało wrę-
czonych 41 Złotych Medali – tak przedstawia się skrót statystyk 
dotyczących targów POLAGRA FOOD. To tylko suche dane, ale 
odzwierciedlają niezaprzeczalny fakt, że październikowe wyda-
rzenia to największe święto branży horeca w Europie Środkowo-
-Wschodniej w której aktywny udział zaznaczyła firma P.P.U.H. 
Stelmański – sierpecki producent smalcu.

1-2 grudnia 2012r. w Galerii Handlowej Wisła odbyły się 
VII Płockie Targi Ślubne. Płock takich targów jeszcze nie miał. 

ZAKOŃCZYLIŚMY 
PROJEKT - WSPIERANIE 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA 
POMYŚLNOŚCI ROZWOJU ZIEMI 

SIERPECKIEJ
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W tym roku została osiągnięta rekordowa ilość stoisk wysta-
wienniczych, ponad 70 wystawców. Tegoroczne stoiska wysta-
wiennicze były przygotowane bezpośrednio przez firmy, które 
reklamowały swoje usługi i tym samym można było zobaczyć 
jak kreatywni są ich właściciele. Oprócz oglądania ciekawych 
aranżacji stoisk wystawienniczych można było tego dnia skorzy-
stać z bezpłatnych usług wystawców. Sierpecka firma, Cukiernia 
Tułacz Chyżyńscy Dariusz i Piotr przygotowała degustację ślub-
nego tortu co oczywiście cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Zagraniczne misje gospodarcze.
W dniach 22-23 maja 2012 roku, podczas targów PLMA 

Prywatna Marka, organizowanych cyklicznie w stolicy Holan-
dii, Ziemię Sierpecką reprezentował Zakład Produkcji Czekolady 
i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” z siedzibą w Sierpcu, bu-
dząc swoją szeroką ofertą duże zainteresowanie handlowe.

Podczas jesiennej edycji w terminie: 12-18.10.2012r.w Hong 
Kongu odbyły się targi Elektronics Fair. Przedstawiciele Zie-
mi Sierpeckiej tj. firma E-media z zastępcą burmistrza miała 
możliwość zapoznać się z najnowocześniejszymi technologia-
mi. Swoje produkty zaprezentowały takie marki, jak: Alcatel, 
Deawoo, Fujikon, Goodway, Haier, Honeywell, HP, Hyundai, 
Malata, Motorola, Nextbase, Fhilips, Pierre Cardin, Princess, 
Shinco, Skyworth. Są to największe targi na świecie W tym wy-
darzeniu wzięło udział ponad 3800 wystawców, prezentujących 
szeroką gamę zaawansowanych technologicznie produktów, mię-
dzy innymi z zakresu produktów elektronicznych, akcesoriów 

komputerowych, sprzętu audio video, urządzeń dla ochrony śro-
dowiska, służby zdrowia i telekomunikacji.

Ostatnia misja gospodarcza została zorganizowana na Tar-
gi Meatmania w Sofii, w terminie 7-10 listopada 2012. Była 
to idealna platforma dla producentów oraz handlowców branży 
mięsnej, w tym sierpeckiej firmy GMN TECHMET. Uczestnicy, 
podczas targów, zdobywali wiedzę o najnowszych rozwiązaniach 
jak również ustanawiali kontakty w celu nawiązania współpracy 
z nowym partnerem biznesowym. Równolegle, w halach sąsied-
nich, odbywały się targi między innymi w branży cukierniczej, 
winiarskiej czy maszyn dla przemysłu spożywczego.

Portal dla przedsiębiorców.
W czwartym kwartale 2012 roku powstała internetowa plat-

forma gospodarcza www.e-sierpc.pl, której celem jest promocja 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a także prezentacja infor-
macji poruszających zagadnienia związane z inwestycjami reali-
zowanymi, bądź dopiero planowanymi, w regionie. Dodatkowo, 
założeniem serwisu jest przedstawienie zagadnień dotyczących 
szeroko pojętych innowacji, a także możliwości współpracy sek-
tora przedsiębiorczego z pracownikami naukowymi wyższych 
uczelni technicznych, celem podjęcia współpracy w ramach 
transferu technologii. Serwis internetowy e-sierpc.pl prezentuje 
także bazę danych terenów inwestycyjnych oraz portfolio lokal-
nych przedsiębiorców, w pierwszej kolejności tych uczestniczą-
cych w projekcie.

Mariusz Urbański
Kierownik projektu

Czas realizacji zadania: 28 STYCZNIA – 8 LUTEGO 2013r.
Ilość podmiotów uczestniczących w realizacji zadania - 10 
(Gimnazjum Miejskie, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Centrum Kultury i Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świetlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, zarządy osiedla nr 3, 4 i 6)
Ilość podmiotów, które wystąpiły do samorządu miejskiego z wnioskiem o datację – 9
Ilość podmiotów, które otrzymały od samorządu miejskiego dofinansowanie - 9
Łączna wysokość przyznanej przez samorząd miejski dotacji – 13 867 PLN
Łączna wysokość wykorzystanej przez wnioskodawców dotacji –12 203.44 PLN
Finansowy wkład własny organizatorów – 17 610 PLN

ORgANIZACJA CZASu WOLNEgO dZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH
(ze względu na rodzaj)

 

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO 
DZIECI W RAMACH AKCJI ZIMA 

W MIEŚCIE 2013

LP. ROdZAJ ilOŚĆ LICZbA uCZESTNIKÓW LICZbA OPIEKuNÓW

1. Dni Otwarte 4 165 15
2. Wycieczki 9 351 31
3. Wypoczynek Wyjazdowy 1 10 2
4. Pólkolonie - Zimowisko 1 38 34
5. Ferie w Świetlicy 1 20 2
6. Warsztaty Teatralne 1 24 1
7. Warsztaty Wokalne 1 13 2
8. Finał Konkursu+Seans Filmowy 1 33 2
9. Zawody Sportowe 3 300 3

RAZEM 22 954 92
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LP ORgANIZATOR FORMA MIEJSCE 
REALIZACJI ilOŚĆ LICZbA 

uCZESTNIKÓW
LICZbA 

OPIEKuNÓW

1. Gimnazjum Miejskie
Wycieczki Toruń 2 61 5
Wypoczynek Wyjazdowy Biały Dunajec 1 10 2
Dni Otwarte Sierpc 1 22 8

2. Szkoła Podstawowa Nr 2
Wycieczki Toruń, Płock Stróżewko 5 213 18
Dni Otwarte – Zajęcia Sportowe Sierpc 1 20 2

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Półkolonie – Zimowisko Sierpc 1 38 34

4. Centrum Kultury i Sztuki
Dni Otarte

Sierpc
1 35 3

Warsztaty Teatralne 1 24 1
Warsztaty Wokalne 1 13 2

5. Miejska Biblioteka Publiczna Dni Otwarte Sierpc 1 88 2
6. MOSiR Zawody Sportowe Sierpc 3 300 3
7. Świetlica ŚOW przy MOPSiE Ferie w Świetlicy Sierpc 1 20 2
8. Zarząd Osiedla Nr 3 Wycieczka Toruń 1 30 3
9. Zarząd Osiedla Nr 4 Finał Konkursu + Seans filmowy Sierpc 1 33 2
10. Zarząd Osiedla Nr 6 Wycieczka Toruń 1 47 5

RAZEM 22 954 92

ORgANIZACJA CZASu WOLNEgO dZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH
(ze względu na organizatora)

Na podstawie sprawozdań organizatorów opracował
Marek Z. Zdrojewski

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

GiMnAzjAliŚCi nA lODOWisKu W TORuniu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2012 roku wykonał 
termomodernizację kolejnych budynków wielorodzinnych przy 
ul. Wiosny Ludów 9 i Braci Tułodzieckich 23 c, wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpca. Całko-
wity koszt inwestycji to kwota 330 tys. zł., która została sfinan-
sowana z odpisu na fundusz remontowy oraz z preferencyjnego 
kredytu z tzw. premią termomodernizacyjną.

Wykonanie kolejnych kapitalnych remontów budynków było 
możliwe dzięki przeprowadzonej kilka lat temu zmianie w sposo-
bie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Sierpc.

Obecnie Gmina jako współwłaściciel i członek Wspólnot 
Mieszkaniowych, wspólnie z właścicielami poszczególnych lo-
kali wnosi opłaty na fundusz remontowy, utworzony oddzielnie 
dla każdego budynku. Różnicę pomiędzy czynszem płaconym 
przez lokatorów a całkowitymi kosztami związanymi z utrzyma-
niem i remontami poszczególnych nieruchomości, Gmina dopła-
ca w formie dotacji. Dzięki temu w latach 2006 – 2012 wykonano 

INFORMACJA

buDynEK pRzy uliCy bRACi TułODziECKiCh
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kapitalne remonty 16 budynków, na łączną kwotę około 3 mln 
złotych. W 2013 roku planowane jest wykonanie termomoder-
nizacji trzech budynków Wspólnot Mieszkaniowych tj. przy ul. 
Kwiatowej 9, Braci Tułodzieckich 23 A i Armii Krajowej 2. Za-
kończenie procesu termomodernizacji planujemy na rok 2014 
wykonaniem kapitalnego remontu budynku przy ul. Konstytu-
cji 3-go Maja 14.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

budYNEK PRZY uLICY WIOSNY LudÓW

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE 
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Burmistrz uprzejmie zaprasza mieszkanki Sierpca (panie 
w wieku 50 – 69 lat) na bezpłatne profilaktyczne badania mam-
mograficzne, które zostaną przeprowadzone przez pracowników 
NZOZ Medica w Łodzi.

Badania będą wykonywane w dniach od 2 do 4 kwietnia 
2013r. (wtorek - czwartek) w godz. 9.00 – 17.00 w mammo-
busie zaparkowanym na Stadionie Miejskim – wejście od ulicy 
Świętokrzyskiej.

Rezerwacja telefoniczna: 
(042) 254 64 10 
517 544 004.

Należy ze sobą zabrać Dowód Osobisty.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Każdego dnia, re-
alizując wytyczone cele 
w naszej placówce, 
z cierpliwością i uwagą 
odkrywamy tajemnice oso-
bowości wychowanka. 
Uczymy samodzielności, 
nazywania zjawisk ota-
czającego świata, wska-

zujemy właściwe wzorce zachowań i pomagamy wyrazić siebie, 
ośmielając do realizacji własnych marzeń. Stopniowe zdoby-
wanie wszystkich ważnych kompetencji w relacjach z innymi 
ludźmi, przyrodą i kulturą nie jest zadaniem łatwym w naszym 
współczesnym świecie. Mając to na uwadze, realizujemy w cią-
gu roku starannie opracowane programy własne, które pozwa-
lają rozwijać zdolności i umiejętności naszych przedszkolaków 
zarówno na zajęciach obowiązkowych, jak i zajęciach dodatko-
wych, wzbogacających ofertę naszego przedszkola. 

Zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone są w oparciu 
o program własny „Tańczące smyki”. Poprzez udział w nich dzie-
ci kształtują głos i umiejętności posługiwania się nim, wdrażają 
się do słuchania muzyki. Poznają i różnicują dźwięki instrumen-
tów muzycznych, tworzą własne improwizacje melodii. Poznają 
proste układy taneczne z przyborami (apaszki, wstążki), uczą się 
także prostych form tanecznych do muzyki ludowej (kujawiak, 
polka) oraz disco (rock and roll, taniec disco).

Zajęcia teatralne dostarczają naszym przedszkolakom wie-
le radości. Poprzez wcielanie się w różne role dzieci nabierają 
śmiałości do występów publicznych, uczą się właściwej recytacji 
i interpretacji utworów literackich. Poznają tajniki zawodu ak-
tora, rekwizyty teatralne, tworzą scenki dramowe i przedstawie-
nie kukiełkowe, które prezentują przed rówieśnikami. Zajęcia 
teatralne uczą przedszkolaki obcowania ze sztuką. 

Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne - uwrażliwiają dzieci na 
piękno otaczającego świata. Przedszkolaki uczą się obserwowa-
nia przyrody, docierania do tajemnic świata roślin i zwierząt. 
Mali przyrodnicy stają się „odkrywcami”. Eksperymentują, ba-
dają i zakładają hodowle roślin. Planując i realizując cele zajęć 
ekologiczno-przyrodniczych, mamy nadzieję, że uzmysłowią one 
dzieciom, że niezależnie od wieku musimy dbać o naszą Ziemię. 

Zajęcia plastyczne są również lubiane przez dzieci. Mali 

artyści - plastycy pod okiem instruktorów tworzą wspaniałe prace 
plastyczno-techniczne. Poznają różnorodne techniki i przybory, 
dzięki którym powstają prawdziwe arcydzieła sztuki. 

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej 
cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony naszych przedszko-
laków. Dzieci uwielbiają ćwiczyć i mają świadomość, że w ten 
sposób dbają o prawidłową postawę swojego ciała, kształtują 
sylwetkę, uczą się prawidłowo oddychać, ale przede wszystkim 
dobrze interpretują znaczenia słów: „ w zdrowym ciele - zdrowy 
duch” czy też: „ kto się hartuje, ten nie choruje”.

Zabawy logopedyczne - prowadzone są w oparciu o pro-
gramy „własne” Celem tych zajęć jest kształtowanie popraw-
nej wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Zajęcia są 
prowadzone pod kątem ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń w na-
śladowaniu dźwięków z otoczenia sprzyjających prawidłowej 
wymowie spółgłosek i samogłosek. Zdajemy sobie sprawę, że 
rozwój mowy nie jest procesem wyizolowanym, lecz ściśle zwią-
zanym z rozwojem ruchowym i poznawczym dziecka. Stąd też 
wiele prowadzonych ćwiczeń ukierunkowanych jest na rozwój 
motoryki małej i dużej, świadomości fonologicznej, percepcji 
wzrokowej, pamięci i uwagi. Wszyscy wiemy, że czytanie dziec-
ku jest skuteczną metodą rozwoju wrażliwego człowieka, myślą-
cego samodzielnie z bogatą wyobraźnią. Dlatego właśnie nasze 
przedszkolaki mają możliwość słuchania bajek i baśni, wierszy 
i opowiadań podczas zajęć „Spotkanie z bajką”. 

Dzieci ze „Słonecznej Jedyneczki” aktywnie uczestniczą 
w zajęciach dodatkowych, w ramach których biorą czynny udział 
w konkursach na różnych szczeblach. Nasza wychowanka z gru-
py 5-6-latków Natalia Michalska zdobyła III miejsce w Między-
narodowym Konkursie Plastycznym „Święta w moim domu”. 
Jesteśmy z niej bardzo dumni i cieszymy się, że mamy możli-
wość rozwijania takich właśnie talentów. 

Nasze przedszkolaki były także aktywnymi uczestnikami 
wielu uroczystości i wydarzeń zgodnie z kalendarzem imprez 
placówki. 

Oj działo się, działo…!! Pod hasłem „Dziękujemy za Waszą 
miłość…” odbyły się uroczystości grupowe z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Przedszkolaki śpiewały piosenki, recytowały wiersze. 
W ten sposób okazały swoją miłość i przywiązanie, podziękowa-
ły za czas im poświęcony. Po występach były buziaki i wręczanie 
upominków. Cieszymy się z takich spotkań, bo są one okazją do 

„SŁONECZNA JEDYNECZKA” 
PROPONUJE I PREZENTUJE!
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pogłębiania więzi emocjonalnej i uświadamiają przedszkolakom 
ważną rzecz - cudownie mieć Babcię i Dziadka. 

Dzieci zawsze chętnie pomagają i wspierają potrzebujących, 
a ich serca są otwarte dla drugiego człowieka. Potwierdzeniem 

takich słów była wizyta dzieci z grupy 4-latków w MOPS. „Mali 
artyści” z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali program ar-
tystyczny dla zgromadzonych tam podopiecznych MOPS-u – 
Babci i Dziadków, którzy tego dnia poczuli się wyjątkowo. W ich 
oczach widać było radość, łzy szczęścia i wielkie wzruszenie.

Mamy nadzieję, że choć przez krótką chwilę mogliśmy 
uszczęśliwić wiele samotnych serc i sprawić, by „ Dzień Babci 
i Dziadka” zapadł w ich pamięci na długi czas. 

W „Słonecznej Jedyneczce” czas szybko płynie. Niepo-
strzeżenie kończył się karnawał i przyszedł czas na ostatni bal, 
podczas którego szaleństwo nie miało końca. „Zimowa kraina 
dobra i zła”- to miejsce, do którego nauczycielki zaprosiły dzieci 
i przybyłych gości. Podczas balu wszystkie dzieci prezentowa-
ły przepiękne i niezwykle ciekawe stroje karnawałowe, a udział 
w konkursach zapewnił im otrzymanie słodkich niespodzianek. 
Profesjonalna muzyka w wykonaniu p. Przemka sprawiła, że at-
mosfera była gorąca i porwała wszystkich do tańca. Był także „ 
przedszkolny bufecik”- bogato zaopatrzony. „To był bal nad bale, 
na którym wszyscy bawili się wspaniale…”

Dyrektor i rada pedagogiczna  
Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka”

,,Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, 
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach…,
trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”

Dawid Lewis

Wiek przedszkolny często nazywany jest złotym okresem 
w rozwoju dziecka. Dziecko szybko rozwija się motorycznie i in-
telektualnie, a więc to też doskonały czas na rozbudzanie i roz-
wijanie indywidualnych talentów u dzieci. 

Posiadane umiejętności i kwalifikacje nauczycieli, pozwa-
lają zaoferować naszym wychowankom atrakcyjne zajęcia do-
datkowe, które są doskonała zabawą umożliwiającą nabywanie 
nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy.

W roku szkolnym 2012/2013 przedszkolaki w naszym przed-
szkolu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdol-
nień w trakcie kilku zajęć dodatkowych.

„Zabawy z językiem angielskim” – poznawanie języka an-
gielskiego w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymu-
lującej proste wypowiedzi i zdolności naśladowcze dziecka, 

z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słow-
ników obrazkowych, środków Audio i Video. Na zajęciach dzie-
ci uczą się piosenek, wyliczanek i wierszy. Kształcą umiejętność 
zabawy w gry językowe oraz umiejętność korzystania ze słow-
nika obrazkowego. Nauka odbywa się zupełnie naturalnie i w 
związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko 
w późniejszym okresie dwujęzyczności.

„Wesoła gimnastyka buzi i języka” – w trakcie tych zajęć za-
chęcamy dzieci do gimnastyki narządów mowy. Proponujemy 
ciekawe zajęcia, zabawy i ćwiczenia artykulacyjne z wykorzy-
staniem atrakcyjnych pomocy np. zabawne historyjki, wiersze, 
rymowanki, które wpływają na wyrazistość i płynność wymowy 
oraz zapobiegają zaburzeniom mowy. Zabawy te prowadzimy 
wykorzystując spontaniczność i naturalną skłonność dzieci do 
powtarzania swych ulubionych zabaw językowych.

„Plastyczne eksperymenty” – to ulubiona działalność dzieci, 
podczas której rozwijają twórcze zdolności, kreatywność oraz 
indywidualną wrażliwość estetyczną. Dzieci doświadczają ra-
dości poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie 
w kontaktach z przyrodą, muzyką i sztuką. Podczas tworzenia 
prac plastycznych dzieci okazują własne uczucia, rozwijają wła-
sną wyobraźnię i pomysłowość. Stają się samodzielne, nabywają 
umiejętność radzenia sobie w dobieraniu narzędzi i materia-
łów potrzebnych do realizacji projektów. Urozmaicone techni-
ki plastyczne, różnorodne materiały oraz ciekawe tematy m.in. 
„Dmuchany obrazek”, „Jeziorko Cudorybki”, „Kapiące kredki”, 
„Tańczące barwy” i wiele innych pobudzają dzieci do tworzenia 
niepowtarzalnych prac.

„Matematyka na wesoło” – zabawy i zadania, które uła-
twiają dziecku wkraczanie w świat liczb, kształtów, pomiarów 
i rytmów. Kształtują umiejętność liczenia, numerowania, klasyfi-
kowania, dodawania, odejmowania, mierzenia oraz konstruowa-
nia gier. Poprzez zabawę, samodzielne doświadczenia, badanie 

ATRAKCYJNE ZAJĘCIA 
DODATKOWE W MIEJSKIM 

PRZEDSZKOLU NR 2 W SIERPCU

gIMNASTYKA buZI I JEZYKA
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i eksperymentowanie oraz rozwiązywanie zadań logicznych dzie-
ci wkraczają w świat poważnej dziedziny jaką jest matematyka. 

„Mali badacze przyrody” – to zajęcia poszerzające wiedzę 
i kształcące nawyki przyrodniczo-ekologiczne. W bezpośred-
nim kontakcie z przyrodą poprzez doświadczenia, obserwacje 
i eksperymenty, dzieci poznają następstwo dnia i nocy, pór roku, 
miesięcy, cykl rozwoju roślin i zwierząt, owadów, przyswajają 
wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego. 

Muzyka, śpiew i taniec to kolejny obszar rozwijający za-
interesowania naszych przedszkolaków. Zabawy z muzyką 
proponowane dzieciom w ramach zajęć dodatkowych: „Roz-
ruszajmy ręce i nogi” oraz „Gimnastyczne figle muzycz-
ne”, to przede wszystkim radosna zabawa - wspólne granie, 

śpiewanie, tańce i tworzenie muzyki. Każde dziecko może 
więc w „krainie dźwięków i ruchów” znaleźć coś dla siebie 
– coś, co je zainteresuje, pobudzi do działania, przyniesie ra-
dość i zadowolenie. Zabawy przy muzyce pozwalają dzieciom  
na spontaniczne, wyrażanie swoich emocji, uczą kreatywno-
ści i ekspresji ruchowej, pozwalają bawić się rytmem i tempem 
muzyki. Ponadto zajęcia dodatkowe są także okazją do wpro-
wadzania dzieci w świat muzyki poważnej, uczestnictwa w kon-
certach Szkoły Muzycznej, oraz spotkaniach z muzyką klasyczną 
w przedszkolu.

„Mali sportowcy” – to zabawy i ćwiczenia o charakterze 
sportowym, które pozwalają na zaspokojenie naturalnej potrzeby 
ruchu, rozładowanie napięć, a tym samym niwelowanie negatyw-
nych zachowań. Podczas zajęć dzieci nabywają nowe sprawności 
ruchowe, poznają nowe ćwiczenia i zabawy. Rywalizacja sporto-
wa z rówieśnikami daje możliwość poznania swoich możliwości 
fizycznych, zasady fair play oraz wyzwala motywacje do pod-
noszenia swojej sprawności ruchowej. Proponowane ćwiczenia 
są dostosowane do aktualnych możliwości i umiejętności dzieci 
z danej grupy wiekowej. Dominuje w zajęciach forma zabawo-
wa oparta na twórczych metodach m.in. opowieści ruchowej, 
Weroniki Sherborne itd. Doskonalenie sprawności ruchowej jest 
szczególnie ważnym elementem rozwoju dziecka. Dzięki temu 
dziecko staje się coraz bardziej samodzielne i poznaje otaczają-
cy go świat.

W każdym kolejnym roku wzbogacamy lub modyfikujemy 
naszą ofertę dostosowując ją do aktualnych potrzeb rozwojo-
wych naszych wychowanków i oczekiwań rodziców.

Rada Pedagogiczna 
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sierpcu

PLASTYCZNE EKSPERYMENTY 

Radosny czas z Mikołajem i choinką 
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku. 

Jest to czas składania życzeń, śpiewania kolęd, wręczania pre-
zentów, oczekiwania na przybycie Świętego Mikołaja. Dzieci 
wraz ze swymi paniami przygotowują ozdoby i dekoracje świą-
teczne. Śpiewane kolędy, wspólne ubieranie choinki wpływają 
na uroczysty, świąteczny nastrój pełen życzliwości i serdeczno-
ści. Choinka i przybycie Mikołaja to wyjątkowe wydarzenie, na 
które z niecierpliwością czekają przedszkolaki. 

Dnia 6 grudnia 2012 r. przedszkole odwiedził szczególny 
gość – Święty Mikołaj. Zgodnie z tradycją przyniósł wszystkim 
przedszkolakom słodkie upominki. Dzieci śpiewały Mikołajo-
wi specjalnie przygotowane na tę okazję piosenki, recytowały 
wierszyki. 20 grudnia 2012 r. Mikołaj odwiedził nas po raz dru-
gi, przybył na uroczystość choinkową.

W tym roku dzieci z grupy 6-latków przygotowały Jaseł-
ka Bożonarodzeniowe. Nad przebiegiem uroczystości czuwały 
nauczycielki Agnieszka Malanowska i Iwona Cieciurska. Cała 
inscenizacja odbywała się wokół stajenki, gdzie w żłóbku naro-
dził się mały Jezusek. Do stajenki oprócz pasterzy, Trzech Kró-
li i dzieci przybyły również bajkowe postacie: Calineczka, Jaś 
z Małgosią, Królowa Śniegu, Czerwony Kapturek z wilkiem, 
krasnoludki oraz wróżki. Punktem kulminacyjnym uroczysto-
ści było wręczenie przez Mikołaja wszystkim dzieciom upomin-
ków i paczek ze słodyczami. Na zakończenie uroczystości głos 
zabrała Dyrektor Anna Pniewska, która podziękowała dzieciom 

i nauczycielkom za piękny występ oraz złożyła wszystkim zgro-
madzonym życzenia świąteczno-noworoczne.

Choć jesteśmy jeszcze mali chętnie innym pomagamy Od kil-
kunastu już lat w naszym przedszkolu podejmowane są działania, 
które mają na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby otaczających 
ich ludzi. Zwrócenie uwagi na ludzkie nieszczęście, chorobę, 
podkreślanie potrzeb innych jest ważnym elementem realizowa-
nego programu wychowawczego przedszkola. Dlatego bierze-
my czynny udział w wielu akcjach charytatywnych. W dniu 7 

ZIMOWE WIEŚCI Z MIEJSKIEGO 
PRZEDSZKOLA NR 3 W SIERPCU

jAsEłKA
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grudnia 2012 r. wzięliśmy udział w koncercie charytatywnym 
„DLA DAWIDA – NAJMŁODSI Z POMOCĄ”. Przedszkolaki 
przedstawiły montaż słowno-muzyczny oraz przekazały dla Da-
widka zebrane w przedszkolu pieniądze. 

13 stycznia 2013 r. nasze przedszkole po raz kolejny wzięło 
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przedszko-
laki podczas XXI Finału zaprezentowały program artystyczny. 
Śpiewały piosenki o tematyce zimowej i świątecznej wcielając 
się w role aniołków i śnieżynek, zatańczyły Greka Zorbę a „ma-
luszki” pięknie recytowały wiersze o Jurku Owsiaku. Występy 
naszych przedszkolaków wywołały duży aplauz na widowni co 
świadczyło o tym, że występ bardzo się wszystkim podobał. Na 
koniec dzieci przekazały zebrane pieniądze na rzecz WOŚP. 

Hej kolęda, kolęda – czyli zuchy kolędują. Nasza Groma-
da Zuchowa: „Różowe Stokrotki” po raz kolejny uczestniczy-
ła w Hufcowym Sierpeckim Kolędowaniu. Zuchy zaśpiewały 
kolędę: „Przybieżeli do Betlejem” oraz pastorałkę „Nie płacz 
Jezu”. Wśród publiczności zapanował znów świąteczny nastrój. 
Do przedszkola zuchy wróciły z dyplomem oraz słodkościami.

Babcia z Dziadkiem mają święto. Święto Babci i Dziadka to 
ważne dni w roku, które nasze przedszkole obchodzi bardzo uro-
czyście. Na tę szczególną okazję dzieci przygotowały szereg nie-
spodzianek. Były wiersze piosenki i tańce. Nie zabrakło również 

gorącego sto lat. Po części artystycznej dzieci składały życzenia, 
obdarowywały przygotowanymi własnoręcznie upominkami. 
Po życzeniach i całusach przyszedł czas na słodki poczęstu-
nek, w którego przygotowanie zaangażowały się mamy naszych 
przedszkolaków za co bardzo serdecznie im DZIĘKUJEMY. 

Jak to bywa w karnawale Już przedszkolaki wiedzą, że 
1 stycznia rozpoczyna się nie tylko Nowy Rok ale też karnawał. 
W naszym przedszkolu wszystkie dzieci czekały na ten bal od 
dawna, tygodniami obmyślając strój lub przebranie. 23 stycznia 
2013 r. po śniadaniu wszystkie dzieci spotkały się w „sali balo-
wej” przystrojonej kolorowymi balonami i serpentynami. Zebra-
nych powitała Dyrektor Anna Pniewska, która życzyła udanej 
zabawy. Do tańca przygrywał zespół muzyczny „TAKT”. Wszy-
scy bawili się wspaniale. Oprócz tańców znalazł się także czas 
na konkursy. Trzeba było wykazać się znajomością bajek i od-
powiedzieć na pytania. Przed dziećmi stanęło wiele trudnych 
zadań np. zdobycie pantofelka Kopciuszka. W konkurencjach 
nie było przegranych, wszyscy otrzymali nagrody. Jak to bywa 
na balu nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku. Bal kar-
nawałowy w naszym przedszkolu to już tradycja. To wspaniała 
okazja do stwarzania dzieciom niezapomnianych przeżyć i mi-
łych wspomnień. Serdeczne podziękowania składamy zespołowi 
muzycznemu TAKT za oprawę muzyczną balu oraz wszystkim 
naszym rodzicom za przygotowanie przepięknych strojów dla 
dzieci. DZIĘKUJEMY. 

„Kocham Cię – lubię Cię” Dzień Świętego Walentego ob-
chodzony jest na całym świecie jako święto miłości. W naszym 
przedszkolu również obchodziliśmy Walentynki. Okazuje się, że 
przedszkolaki sporo o nich wiedzą. Nie obce są im takie pojęcia 
jak: miłość, dobroć, przyjaźń i szacunek do drugiego człowieka. 
W tym dniu dzieci wykonywały serduszka, którymi obdarowy-
wały się wzajemnie. Panie nauczycielki przygotowały słodkie 
niespodzianki w klasach. O swoich przedszkolakach pamiętała 
również pani Dyrektor, która częstowała dzieci pysznymi, wa-
lentynkowymi lizakami. Dzień Świętego Walentego w naszym 
przedszkolu upłynął na wzajemnym okazywaniu sobie życzli-
wości, dobroci i przyjaźni. 

Agnieszka Malanowska

WOŚp

Nasze przedszkole jest miejscem spotkań nie tylko dzieci, ale 
i całej rodziny. W naszym przedszkolu jest dużo radości, ciepła 
i uśmiechu. Uczymy miłości do piękna i różnorodności. Przygo-
towujemy do życia w wielokulturowym i wielojęzycznym świe-
cie, dbamy o wszechstronne wychowanie estetyczne, jesteśmy po 
to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować, wskazywać…

„Andrzejkowe wróżby”- poznajemy swoją przyszłość 
Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne „Andrzejki” od dawien 

dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb. Aby przybliżyć dzie-
ciom owe tradycje,30 listopada we wszystkich grupach odbyły 
się Andrzejki. Wprowadzeniem w magiczną atmosferę było za-
palenie magicznej świecy oraz opowieść o zwyczajach i trady-
cjach andrzejkowych. Słodki poczęstunek, zabawa przy muzyce, 
wspólne tańce dopełniły uroczystości. 

„Nasze zuchy zdobywają sprawność Eskimosa”
W sobotni grudniowy poranek VI Gromada Zuchowa „Le-

śne Jagódki” uczestniczyła w XVII Turniejadzie Mikołajkowej 
zorganizowanej przez Hufiec ZHP w Sierpcu. Głównym celem 
spotkania była integracja gromad zuchowych. Uczestnicy rozwi-
jali swoją sprawność fizyczną, spryt i refleks biorąc udział w licz-
nych zabawach i konkurencjach.

XXII HUFCOWE SIERPCECKIE KOLĘDOWANIE 
2013 

„Leśne Jagódki” uczestniczyły w XXII Hufcowym Sierpec-
kim Kolędowaniu w Centrum Kultury i Sztuki. Zuchy zaśpie-
wały kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, a Julia Tybuszewska 
zaśpiewała kolędę „Lulajże Jezuniu”, akompaniując sobie na 
instrumencie

NAJNOWSZE WYDARZENIA 
Z PODWÓRKA CZERWONEGO 

KAPTURKA
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Zajęcia otwarte to wspaniała forma współpracy z rodzicami
Od kilku lat prowadzimy we wszystkich grupach wiekowych 

dla rodziców zajęcia otwarte. Są one doskonałym uzupełnieniem 
informacji o pracy nauczyciela i dzieci. Rodzice mogą w bezpo-
średni i atrakcyjny sposób poznać wypełniane w przedszkolu za-
dania i stosowane metody pracy. Mogą zobaczyć własne dziecko, 
ocenić jego wiadomości i umiejętności.

Pomoc i wspieranie rodziców naszych przedszkolaków czuje-
my na każdym kroku. Wystarczy wspomnieć ich zaangażowanie 
w organizację uroczystości przedszkolnych, zakup upominków, 
szycie strojów na występy. Słodkie wypieki na Dzień Babci 
i Dziadka, to także ich zasługa, jak również czekoladowe nie-
spodzianki z okazji Walentynek. Długo by jeszcze wymieniać, 
za tę współpracę serdecznie dziękujemy.

„Przedszkolaki otwierają swoje serduszka na potrzeby 
innych”

Od lat bierzemy czynny udział w spieraniu wszelkich ak-
cji charytatywnych, które służą szczytnym celom i jednocześnie 
kształtują wśród przedszkolaków właściwe postawy społeczno 
moralne. Stąd nasz udział z tańcem, piosenką w koncercie „Dla 
Dawida” oraz w kolejnym finale WOŚP.

„Święty Mikołaj do nas przychodzi, dużo prezentów dla 
nas przynosi”

W tym roku Św. Mikołaj zamiast tradycyjnych paczek ze 
słodyczami zawitał do naszego przedszkola z niezwykłą nie-
spodzianką. Postanowił zaprosić uczniów z Technikum Me-
chanicznego na mikołajkową zabawę. Od samego rana dzieci 
nie mogły się doczekać miłych gości. Gdy tylko pojawili się 
w drzwiach na wszystkich buziach ukazał się piękny uśmiech. 
Były piosenki oraz wspólna zabawa z Mikołajem. 

Mikołaj pomógł Śnieżynkom – spektakl bożonarodzeniowy
W tym roku odeszliśmy od tradycyjnej Jasełki i pokusili-

śmy się o wystawienie spektaklu o tematyce świątecznej. Za-
prosiliśmy do współpracy rodziców, którzy odegrali w naszym 
przedstawieniu ważne role: Św. Mikołaja, Choinki, Wróżki 
i Narratora. Oprócz dorosłych aktorami były również dzieci, któ-
re swoje role odegrały najpiękniej jak umiały. Przedstawienie 
podobało się wszystkim zaproszonym gościom, o czym świad-
czyły gromkie brawa.

Dziś w przedszkolu wielki bal
Zima nie tylko kojarzy się nam z sankami, lepieniem bałwan-

ków. To także czas karnawału, w którym dzieci przebierają się 
za przedziwne postacie. Do sali balowej przybyło wielu przebie-
rańców, wśród nich także rodzice. W rytm muzyki granej przez 

zespół „Dionizos” wesoło bawiliśmy się i tańczyliśmy. Wróżki 
zaproszone na bal przygotowały dla dzieci wiele konkursów i za-
baw, w których każdy przedszkolak mógł się wykazać zwinno-
ścią i sprytem. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem 
opuszczały balową salę. 

Babcia z Dziadkiem dziś świętują
Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy smutek 

mają słodkie i pyszne rozwiązanie, na każde zmartwienie znajdą 
radę – to nasi kochani: Babcie i Dziadkowie. Jest taki szczegól-
ny czas w roku, w którym możemy wyrazić naszą wdzięczność 
za ich trud i oddanie oraz za wszystko co od Nich otrzymujemy 
– to Dzień Babci i Dziadka. Wiersze, piosenki i tańce wykony-
wane przez dzieci zawsze wywołują na twarzach Babć i Dziad-
ków uśmiech i sprawiają, że w oku kręci się łza wzruszenia. 
Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka odbyły się we wszyst-
kich grupach i wywołały uśmiech i radość na twarzach zarówno 
dziadków, jak i wnuków. Całość uroczystości dopełniły prezen-
ty wręczone przez wnuczęta oraz kawa, herbata i pyszne ciasto 
przygotowane przez rodziców.

Nasza współpraca z OPP
Bardzo chętnie bierzemy udział w warsztatach plastycznych 

organizowanych przez OPP. Ich celem jest rozwijanie możliwo-
ści twórczych dzieci oraz zachęcanie do twórczego artystycznego 
działania. Podczas tych spotkań dzieci mają możliwość poznania 
ciekawych technik plastycznych, dostosowanych do ich wieku 
i możliwości pod czujnym okiem instruktora. 

U zegarmistrza
Zegarmistrz to jeden z zanikających już zawodów wykony-

wanych przez dorosłych. Aby młode pokolenie wiedziało, że 
taki zawód istnieje zaprosiliśmy do przedszkola p. Zegarmistrza. 
Okazało się, że świat zegarów to bardzo niezwykły świat. Pan 
zegarmistrz zaprezentował różnego typu zegary oraz sam mecha-
nizm ich działania. Największym zainteresowaniem cieszył się 
zegar z kukułką. Dzieci miały możliwość wprawiania go w ruch, 
co sprawiało im wielką radość.

Z ostatniej chwili
Zostaliśmy zaproszeni na uroczyste obchody 30 – lecia pra-

cy Urzędu Skarbowego. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. 
Przedszkolaki zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności 
w dwóch zespołowych tańcach. W czasie ich występu, na sce-
nie było kolorowo, a na twarzach widzów widoczny radosny 
uśmiech.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Czerwonego Kapturka
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Uczniowie klasy Ia pod kierunkiem wychowawczyni prze-
prowadzili cykl lekcji „W krainie prądu elektrycznego”. Jest to 
ogólnopolska akcja edukacyjna „Planeta Energii”, której towa-
rzyszy konkurs skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III 
szkół podstawowych. To wyjątkowa okazja do zdobycia cennej 
wiedzy na temat energii i jej pozyskiwania. Zajęcia odbywały się 
w klasie, jak również w terenie. Byliśmy w Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej. Celem tej wizyty było ukazanie małym dzieciom różnic 
wynikających z postępu cywilizacyjnego. Uczniowie mogli zo-
baczyć, doświadczyć tego, jak radzili sobie ludzie w poprzednich 
wiekach. Porównywali szkołę i jej wyposażenie dawniej i dziś. 
Dawniej korzystano ze świeczek, lamp naftowych, kałamarzy, 
piór wiecznych, drewnianych law. Mieliśmy możliwość zoba-
czenia jak ręcznie młócono ziarno. Dla porównania uczniowie 
w szkole zrobili cukier puder w elektrycznym młynku.

Muzeum odwiedziliśmy w okresie poświątecznym, gdy skan-
senowskie chaty były udekorowane w świąteczne ozdoby. Prze-
wodnik opowiadał, jak kobiety przygotowywały się do świat, jak 
pieczono chleby, ciasta i inne świąteczne przysmaki. Mogliśmy 
przenieść się do tamtej epoki. Wizyta w Skansenie dostarczyła 
nam niezapomnianych przeżyć. W dzisiejszych czasach nikt nie 
myśli o tym, by do przygotowania posiłku potrzeba było tylu 
zabiegów, o czym świadczy reakcja jednej z uczennic „przecież 
wystarczy włączyć kuchenkę elektryczną”.

PROJEKT „PLANETA ENERGII”

Uczniowie byli zachwyceni cyklem zajęć „W krainie prądu 
elektrycznego”. Stwierdzili, że chcą uczestniczyć już tylko w ta-
kich lekcjach. Nie było końca radości, gdy zbudowaliśmy prosty 
obwód elektryczny. A gdy udało się nasze doświadczenie z bu-
telką wody i namiot zbudowany z koca i krzesełka został oświe-
tlony, pierwszoklasiści zaczęli bić brawa. 

Ewelina Kośmider

PROJEKT PLANETA ERERgII

Uczniowie mają mnóstwo energii i wielką ciekawość otacza-
jącego ich świata. Aby ich przygoda z nauką była dla nich intere-
sująca, stosowane są różnorodne metody pracy. W czasie lekcji 
nauczyciele wybierają metody aktywne, projektowe, często na-
uka odbywa się także poza szkołą.

W czerwcu nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła 
przyjazna sześciolatkowi”. W styczniu odbyły się pierwsze lek-
cje otwarte. Zajęcia w klasach pierwszych wizytowali: konsul-
tantka projektu pani Bogumiła Ogrodowczyk, Dyrekcja szkoły, 
zaproszeni rodzice oraz nauczyciele. Kolejne lekcje prowadzo-
ne będą w marcu.

Od wielu lat nasza szkoła utrzymuje ścisły kontakt z kom-
batantami. Ich wiek i stan zdrowia nie pozwalają na aktywne 

uczestniczenie w uroczystościach. W listopadzie odbyło się 
więc przekazanie sztandaru SZŻ- AK - OBWÓD SIERPC na-
szej szkole.

Uczniowie posiadają różnorodne pasje i hobby. W szkole sta-
ramy się je wszystkie odkrywać i rozwijać. Wspaniałym przykła-
dem talentu jest Natalia Nagielska, uczennica klasy III. Wystawę 
jej prac, przedstawiających konie, zaprezentowano w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej.

Zależy nam, by nasze dzieci wyrosły na ludzi wrażliwych, 
dbających o innych, zwłaszcza chorych i potrzebujących. Nie po-
zostajemy obojętni, gdy widzimy ludzi i zwierzęta w potrzebie. 

Nasza szkoła, współpracując ze Stowarzyszeniem „Szansa na 
życie” oraz z Wolontariatem Szkolnym przy Zespole Szkół Nr 1, 
zorganizowała koncert charytatywny „Dla Dawidka”. Wystąpiły 
w nim dzieci z sierpeckich przedszkoli i szkół podstawowych. 
Cała sala przepełniona była gośćmi, którzy nie szczędzili pienię-
dzy. Wszystkie występujące grupy przyniosły też składki zebra-
ne wśród uczniów i nauczycieli. Organizatorkami koncertu były 
Elżbieta Olszewska-Lamka, Beata Karkusz i Anna Ostrowska. 

Dzieci postanowiły także pomóc przetrwać zimę zwierzętom 
mieszkającym w schronisku w Płocku i zebrali sporą ilość karmy 
dla psów i kotów. Dzieci okazują wiele wrażliwości na los bez-
domnych zwierząt i chętnie pomagają.

Już niedługo rodzice staną przed dylematem wyboru szkoły 
dla swoich pociech. Aby ułatwić im decyzję, nasza szkoła za-
prosiła przyszłych uczniów na Dzień Otwarty, który miał miej-
sce 26 stycznia.

Dnia 27 listopada odbyło się pierwsze w historii naszej szko-
ły „Pasowanie na Zerówkowicza”. Dzieci pod czujnym okiem 

WIEŚCI Z DWÓJKI

KONCERT CHARYTATYWNY
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Barbary Grodzickiej i Joanny Lewandowskiej z ogromnym prze-
jęciem prezentowały swoje umiejętności recytatorsko– wokalne.

Karnawał jest czasem zabawy, a nasi uczniowie potrafią ten 
czas doskonale wykorzystać. W szkole zorganizowano bal, na 
który przyszło wiele bajkowych postaci.

W lutym była jeszcze jedna okazja do tańca, bal dla pierwsza-
ków-przyszłych członków LOP-u. Głównym punktem imprezy 
było złożenie przyrzeczenia oraz otrzymanie legitymacji człon-
kowskiej Ligi Ochrony Przyrody. Organizatorkami były Anna 
Długosińska i Maria Urbańska. o obu imprez oprawę muzyczną 
przygotował Marek Okraszewski.

Uczniowie mają możliwość wpływania na to, co chcieliby 
robić w szkole. Na zajęciach kółka z języka angielskiego dzieci 
z klas III świętowały Pancake Day, obchodzony w krajach anglo-
języcznych. Stworzono wspólny przepis na naleśniki, następnie 
wszyscy mogli zajadać się tym przysmakiem.

W klasie IIIb raz w miesiącu odbywają się zajęcia z gra-
mi stolikowymi, które organizowane są z inicjatywy uczniów. 
Każde z dzieci ma także możliwość zorganizowania dla klasy 
ciekawych zajęć. Ostatnie z nich polegały na wyjściu klasy do 
restauracji, gdzie uczono się, co to jest savoir-vivre i stosowano 
poznane zasady podczas jedzenia smacznego posiłku. 

Nie od dziś wiadomo, że jedną z najciekawszych i najbardziej 
lubianych form pracy jest wycieczka. Pomimo chłodnej pogody, 
kilka udało nam się ostatnio zorganizować. W listopadzie dzieci 
z klas III i IV wybrały się na wycieczkę do Torunia. W grudniu 
uczniowie klas IV-VI wybrali się na wycieczkę do Warszawy.

Kilka wycieczek zorganizowanych zostało również w ramach 
Akcji „Zima”. Odbyły się dwa wyjazdy do Torunia, gdzie dzie-
ci doskonaliły jazdę na łyżwach, zwiedziły planetarium, a także 
wycieczka do Płocka do kręgielni. Dzieci odwiedziły również 
„Happy Park” w Stróżewku. 

Szkoła od wielu lat uczestniczy w cieszących się dużą popu-
larnością wśród uczniów ogólnopolskich konkursach. W Ogól-
nopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe piosenki Jana 
Wojdaka” w Krakowie wystąpił solista zespołu „Wesołe Nutki”, 
prowadzonego przez Elżbietę Olszewską-Lamkę, Filip Kwiat-
kowski. W Gimnazjum Miejskim odbył się II Festiwal Piosenki 
Polskiej „W poszukiwaniu talentów”. W tym konkursie o zasięgu 
powiatowym II miejsce zajął również Filip Kwiatkowski, a III 
Krzysztof Szpakowski.

Oto lista laureatów Konkursu Języka Angielskiego Olimpiada 
Wiedzy OXFORD Plus w 20 Edycji: Laureaci I stopnia z wyróż-
nieniem za maksymalną liczbę punktów: Liwia Sulińska, Maja 
Przybyszewska, Michał Trzonkowski, Agata Murawska, Agata 
Michalczyk, Adam Urbański, Witold Rumiński, Weronika Pa-
kieła, Konrad Krukowski, Natalia Jankowska. Laureaci I stopnia: 
Karolina Sulkowska, Oliwia Iwińska, Filip Kwiatkowski, Fran-
ciszek Paciuszkiewicz, Alicja Budka, Angelika Dolacka, Adam 
Lis, Adam Gruk, Daria Olszewska.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Oxford Plus XVIII Edycja z ma-
tematyki: Laureaci I stopnia: Patryk Karczewski, Dawid Gur-
dziński, Martyna Radwańska, Natalia Jankowska. Laureaci II 
stopnia: Miłosz Wąsicki i  Alicja Budka. Nagrodzeni w Olim-
piadzie Wiedzy Biologia-Oxford Plus:  Mateusz Korzeniewski 
- laureat I stopnia z wyróżnieniem,  Franciszek Paciuszkiewicz 
kl.-laureat II stopnia. Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humani-
styczny 2012” - język polski: laureaci I stopnia: Martyna Ma-
ciejewska, Alicja Budka, Karol Rzeszotarski, laureaci II stopnia: 
Miłosz Wąsicki i  Julia Trawińska. 

Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowej nr 2

KRęGlE

Sukces Asi Szymańskiej
W Roku Janusza Korczaka, w Ogólnopolskim Konkursie Li-

terackim dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi twórcy literatury” ogło-
szonym przez Książnicę Płocką uczennica klasy VId - Joanna 
Szymańska zdobyła I nagrodę za wiersz na temat „Mój ideał wy-
chowawcy”. Jesteśmy dumni z jej sukcesu i życzymy wytrwało-
ści w rozwijaniu talentu poetyckiego.

Pasowanie na czytelnika
22 stycznia 2013r. odbyła się w naszej szkole piękna uroczy-

stość dla uczniów klas I – Pasowanie na czytelnika. Starsze ko-
leżanki i koledzy z koła teatralno – recytatorskiego „Figielek” 
przygotowali program poetycko – muzyczny dla pierwszoklasi-
stów. Krasnale i Wróżka zabrały dzieci do krainy bajek, w któ-
rej każdy mógł spełnić swe marzenia. Był też Kot w butach, 
Czerwony Kapturek i Pinokio. Najważniejszą osobą była jednak 

Książka – bohaterka uroczystości, dzięki której dzieci zostały 
pasowane na czytelników szkolnej biblioteki. Pierwszoklasiści 
złożyły uroczyste ślubowanie i od tej pory stali się przyjaciół-
mi i rycerzami książki oraz pełnoprawnymi czytelnikami. Mogą 
już samodzielnie wypożyczać książki. Na zakończenie uroczy-
stości klasy pierwsze otrzymały piękne pamiątkowe dyplomy 
czytelników.

Zajęcia otwarte w ramach projektu „Szkoła przyjazna 
sześciolatkowi”

W środę 23 stycznia 2013r. w naszej szkole, odbyła się 
pierwsza wizyta monitorująca projekt „Szkoła przyjazna sze-
ściolatkowi”. Lekcje otwarte w klasach pierwszych wizyto-
wała konsultantka projektu pani Bogumiła Ogrodowczyk, 
dyrekcja szkoły, zaproszeni rodzice oraz nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Z ŻYCIA TRÓJKI
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Akcja zima 2013
W dniach 28.01 – 

01.02.2013r. zorganizo-
waliśmy w naszej szkole 
wypoczynek zimowy 
dla czterech grup stacjo-
narnych - 38 uczestni-
ków – 25 chłopców i 13 
dziewczynek z klas I – 
VI. Dzieci korzystały 
z pełnych obiadów i mia-
ły do dyspozycji dwie 
sale gimnastyczne, pra-
cownię informatyczną, 
świetlicę, sale lekcyjne. 
Grupa uczniów jednora-
zowo skorzystała z krytej 
pływalni. Ze względu na 
deszczową pogodę zaję-
cia odbywały się głównie 
w budynku szkoły.

Uczniowie uczyli się 
obsługi nowych progra-
mów, „rysowali” myszką, 
odwiedzali ciekawe i do-
stosowane do ich wieku 
i możliwości strony inter-
netowe, a także doskonali-
li umiejętności językowe: 
reading, writing, listening.

Urozmaicona była też oferta zajęć świetlicowych – od zadań 
i zagadek matematycznych, gier planszowych po projekcję fil-
mów i zajęcia plastyczno–techniczne. Dzieci ćwiczyły spraw-
ność rąk, bawiły się w teatr, brały udział w grach dydaktycznych, 
malowały ptaki, które należy dokarmiać zimą, lepiły z bibuły 
i wycinały z kolorowego papieru pejzaże zimowe, wykonywały 
zabawki z użyciem balonów i papieru - origami, przygotowywały 
kartki z życzeniami. Pracowały i bawiły się przy muzyce w ra-
mach muzykoterapii. Odbyły się też zajęcia praktyczne z udzie-
lania pierwszej pomocy przedlekarskiej pod hasłem „Ratujemy 
i uczymy ratować”, a pedagog przeprowadziła zajęcia profilak-
tyczne „Asertywne reagowanie na przemoc”.

Przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa pod-
czas zabaw, zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wywołanych 
grypą.

Wystawa zwierząt egzotycznych
W dniu 22.01.2013r., czyli w Dzień Dziadka, została zor-

ganizowana wystawa zwierząt egzotycznych, której celem było 
przekazanie praktycznych rad w hodowli nietypowych zwierząt, 
a także zarażenie pasją hodowcy naszych uczniów. Można było 
obejrzeć: kameleony jemenskie, gekony lamparcie, gruboogo-
nowe, gekony toke, patyczaki, straszyki, liśce, modliszki, ka-
raczany, wije, pająki ptaszniki, skorpiony cesarskie. Główną 
atrakcją był kameleon jemeński o wdzięcznym imieniu Dyzio, 
który zmieniał barwy, dostosowując się do otoczenia. Organiza-
tor wystawy - Ewa Tomaszewska uważa, że pasja hodowcy zo-
stała skutecznie rozwinięta, gdyż kolejka kupujących patyczaki 
i straszyki nie zmniejszała się do końca wystawy. 

Świetlicowy turniej warcabowy i szachowy
W dniach 14-15 listopada 2012r. odbyły się w świetlicy elimi-

nacje szkolne Turnieju Warcabowego. Chętni uczniowie walczyli 

o tytuł „Mistrza gry w warcaby”. Z klas I-III brało udział 28 
uczniów, z klas IV-VI 48 uczniów.

Najlepsi gracze 17 listopada reprezentowali naszą szkołę na 
Otwartym Turnieju Warcabowym z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości. 

5 grudnia 2012r., po raz piąty w murach naszej szkoły odbył 
się Szkolny Turniej Szachowy. Młodym sympatykom królew-
skiej gry dzielnie kibicowali rodzice. Szachiści rywalizowali w 2 
grupach wiekowych. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Grupa 
uczniów wzięła również udział Miejskim Turnieju Szachowym, 
który odbył się 8.12.2012r. Liczna grupa startujących dowiodła, 
że Turnieje: Warcabowy i Szachowy cieszą się dużą popularno-
ścią, a dla wielu uczniów naszej szkoły rozrywka nie zaczyna 
się i kończy na grach komputerowych. Są nią również zmaga-
nia umysłowe.

Apel LOP
23 stycznia br. w naszej szkole odbyło się uroczyste włącze-

nie uczniów klas czwartych w poczet członków Szkolnego Koła 
Ligi Ochrony Przyrody. Gościem honorowym była Małgorzata 
Włoczkowska - starszy specjalista do spraw lasów niepaństo-
wych i edukacji leśnej Nadleśnictwa Płock.Zaprezentowała ona 
społeczności klas IV-V film edukacyjny przedstawiający bogac-
two lasu w czterech porach roku oraz 91 uczniom wręczyła legi-
tymacje członkowskie. 

Część artystyczna o wymowie ekologicznej przygotowana 
przez klasę Vb uświetniła uroczystość, a prezentacja multime-
dialna przedstawiła dzialania i sukcesy naszego koła LOP.

Dyrektor SP 3
mgr Grażyna Krawczyńska
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Nauka, praca, sukces
Nasi uczniowie inspirowani przez swych nauczycieli wzię-

li udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organi-
zowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na etapie 
szkolnym odbyło się 10 konkursów. Pomyślnie etap rejonowy 
zakończyło czworo gimnazjalistów z następujących przedmio-
tów: geografia – Kamil Watkowski z klasy 3 e (opiekun Elżbie-
ta Jóźwiak), historia – Anna Narodzonek i Igor Ikier z klasy 3 e 
(opiekun Anna Kuncewicz), język francuski – Kamil Watkow-
ki z klasy 3 e (opiekun Renata Przybyłowska). Jest to wielki 
sukces naszych uczniów, gdyż konkursy Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty to najbardziej prestiżowe sprawdziany wiedzy 
i umiejętności.

W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum Miejskim im. 
Mikołaja Kopernika realizowany jest projekt „Sierpeccy bada-
cze” w ramach realizacji programu unijnego „Kapitał ludzki”. 
Dodatkowe zajęcia dla uczniów prowadzą: Agata Bartkowska 
– koordynator projektu, Marta Wójtewicz – zajęcia z języka an-
gielskiego, Joanna Ciesielka – zajęcia sportowe, Witold Nawroc-
ki – zajęcia sportowe i fotograficzne, Grażyna Sulińska – zajęcia 
z chemii, Józef Urbański – zajęcia z fizyki, Elżbieta Jóźwiak 
– zajęcia z geografii, Renata Gębska – zajęcia dziennikarskie, 
Anna Kopycińska – zajęcia z biologii, Barbara Kuskowska 
i Anna Nowakowska – zajęcia pedagogiczne i psychologiczne. 
Gimnazjaliści uczestniczący w projekcie rozwijają swą wiedzę 
i umiejętności w atrakcyjnej formie.

Na uwagę zasługują akcje przeprowadzone w ramach Szkol-
nego Wolontariatu, grupy „Głowa i serce”, której działalnością 
kierują Anna Kuncewicz i Joanna Ciesielka. Szkolna grupa cha-
rytatywna liczy 18 osób. Warte podkreślenia są przeprowadzone 
przez młodzież akcje:

• „Mam i Tobie dam” – zbieranie przyborów szkol-
nych, artykułów papierniczych, odzieży, obuwia dla 
potrzebujących

• Sprzedaż ciast i tostów – zebrane pieniądze zostały prze-
kazane na cele charytatywne

• Włączenie się do akcji „Szlachetna paczka” – klasa 2b 
z wychowawczynią Moniką Nowak

• Zbiórka materiałów szkolnych dla misji w Kongo, sło-
dyczy do paczek świątecznych – Bożena Watemborska.

W Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika realizo-
wane są ciekawe projekty edukacyjne i społecznościowe, a nasi 
uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wielu działaniach na 
poziomie szkolnym, miejskim, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. Oto najważniejsze z nich:

• Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Poczytaj mi 
przyjacielu” w formie spotkań czytelniczych dla przed-
szkolaków z Przedszkola nr 3 prowadzona przez Małgo-
rzatę Murawską

• Udział w Konkursie Mikołajkowym organizowanym 
przez Szkołę Muzyczną

• Obejrzenie spektakli teatralnych zaproponowanych przez 
teatr edukacyjny „Opowieść wigilijna” i „Cena sumienia”

• Zwiedzanie wystawy tematycznej w CkiSz „Auschwitz”
• Udział uczniów w konferencji „Prawa człowieka”
• Realizacja programu „Sesja z plusem”, „Lepsza szkoła” 

przez Monikę Nowak, mającego na celu badanie i porów-
nywanie umiejętności i wiedzy matematycznej uczniów

• Realizacja projektu GLOBE I etap Badawczej Kampanii 
Klimatycznej Moduł A, którego koordynatorem jest Jó-
zef Urbański

• Zajęcia dla uczniów „Nie zamykaj oczu na przemoc” pro-
wadzone przez wychowawców klas i Barbarę Kuskowską

• Udział uczniów w Międzynarodowej Kampanii Poszuki-
wania Asteroid w ramach programu EU – MOU, którego 
koordynatorem jest Józef Urbański.

Ferie Zimowe
Na wycieczkę do Torunia wybrała się 6 lutego grupa uczniów 

naszego gimnazjum. Młodzież w ramach akcji „Zima w mie-
ście” mogła doskonalić umiejętności jazdy na łyżwach. Po atrak-
cjach sportowych uczniowie świetnie bawili się, grając w kręgle 
w Fantasy Park. Ostatnim punktem wycieczki był seans w ki-
nie Helios. Obejrzeliśmy film „Niemożliwe”, który zrobił na nas 
ogromne wrażenie. Kolejna grupa gimnazjalistów odwiedziła To-
ruń 28 stycznia, spędzając czas na krytym lodowisku i w toruń-
skim kinie.

Harcerze z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu wyjechali 
w góry, by aktywnie spędzić czas wolny od nauki. Organizato-
rem zimowiska była Katarzyna Kordulasińska. Młodzież, pod 
okiem instruktorów, uczyła się jeździć na nartach i snowboar-
dzie. Popołudnia to relaks na terenie parków wodnych: Basenów 
Termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Akwaparku w Zakopa-
nem. Wieczorem odbywały się harcerskie świeczkowiska i spo-
tkania przy kominku. Atrakcją zimowiska był kulig zakończony 
myśliwskim ogniskiem. Harcerze odwiedzili także Zakopane.

Rocznica Powstania Styczniowego
Koncert „Był taki rok, rok 63” został przygotowany przez 

uczniów i nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. W pią-
tek, 15 lutego 2013r. mieliśmy okazję przedstawić społeczności 
sierpeckiej niezwykłą, zupełnie wyjątkową lekcję historii, po-
święconą rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W historii 
Polski są wydarzenia, które świadczą o wielkim umiłowaniu wol-
ności i dążeniu do niepodległości ojczyzny. To przede wszyst-
kim niepodległościowe powstańcze zrywy narodu, których celem 
była wolność człowieka. Nie można o nich zapomnieć i kolej-
ne pokolenia powinny wracać do tych dni istotnych w dziejach 
naszej ojczyzny. Nauczyciele zaangażowani w przygotownanie 

 Z ŻYCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO 
W SIERPCU
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koncertu, który odbył się w CkiSz to: Jolanta Fronczak – Cyl, 
Renata Gębska, Aleksandra Dołasińska, Marta Turalska, Do-
rota Cendrowska, Elżbieta Gąsiorowska, Katarzyna Wysocka. 
W programie znalazły się fragmenty powieści Elizy Orzeszko-
wej „Gloria victis” i „Nad Niemnem”, pieśni „Warszawianka”, 
„Pieśń Powstańców z 1863 roku”, obrazy Władysława Gierym-
skiego, ale także krajobrazy współczesnej Polski oraz symbo-
le narodowe. Przedstawiliśmy fragmenty filmów: „Szwadron”, 
„Noce i dnie”, „Nad Niemnem”. Słowa podkreślone zostały nie-
zwykłą scenografią imitującą powstańczą leśną polanę oraz mu-
zyką – tajemniczą, czasami groźną i niespokojną.

Wicedyrektor Dorota Cendrowska
Edyta Piątkowska

Marta Turalska

PRACOWNIA W OBCHODACH 
150 ROCZNICY POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO – 15.02.2013 R.
15 lutego 2013 r. w sali widowiskowej Centrum Kultu-

ry i Sztuki zorganizowane zostały obchody upamiętniające 
150 rocznicę powstania styczniowego. Zgodnie z intencjami or-
ganizatorów, całość miała przybrać formę pokazu, „żywej” lekcji 
historii o jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach naszego 
kraju.

Spotkania z uczniami rozpoczęły się już rano – o godzinie 
9.30 dla szkół podstawowych i gimnazjum, w południe dla śred-
nich, zaś na godzinę 17.00 zaplanowano pokaz dla wszystkich 
chętnych mieszkańców oraz zaproszonych gości. Przed wejściem 
do sali widowiskowej zainstalowanych zostało siedem antyram 
z materiałami na temat samego powstania styczniowego oraz wy-
branymi informacjami o jego sierpeckim epizodzie, przygotowa-
nych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Ciekawym pomysłem 
na uzupełnienie ekspozycji był komentarz słowny odtwarzany 
podczas popołudniowej edycji - niestety prawie zupełnie niesły-
szalny z powodu ogólnego gwaru. Niemniej, całość zatytułowana 
„Chwała zwyciężonym”, wzbudzała zainteresowanie, stanowiąc 
dobre uzupełnienie głównego pokazu, prezentowanego na scenie 
w sali widowiskowej. Podczas pierwszego porannego spotkania 
widownia wypełniła się po brzegi (część uczniów zajęła miej-
sca siedzące na schodach), trochę mniejsza frekwencja była na 
dwóch kolejnych pokazach.

Trzecia edycja uroczystości o godz. 17 wzbogacona zosta-
ła występem Ludowego Zespołu Artystycznego „Kasztelanka”, 
który zainaugurował spotkanie staropolskim polonezem. Część 
historyczno-artystyczną rozpoczynał krótki, około dwudziesto-
minutowy wykład historyczny połączony z pokazem multime-
dialnym, przygotowany przez Pracownię Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpca. Zaprezentowany przez dyrektora placówki, To-
masza Krukowskiego, wprowadzał w tematykę spotkania, tym 
bardziej, że w prelekcji położony został duży nacisk na aspekt lo-
kalny powstania. W prezentacji wykorzystano fotografie, mapy, 
ważniejsze informacje zostały zasygnalizowane w formie tek-
stowej. Poza typowymi informacjami historycznymi, prelegent 
zaprezentował odnajdowane do dziś materialne pozostałości po 
toczonych walkach w postaci ołowianych pocisków, omówił 

skutki, jakie powstanie przyniosło dla regionu, odniósł się do 
masowo podpisywanych aktów wiernopoddańczych wobec cara 
(jeden z takich dokumentów także został przedstawiony), aspektu 
działalności na tym terenie egzekucyjnych grup powstańczych, 
tzw. „żandarmów wieszających”. Zwrócił także uwagę na fakt, 
że wiele z istniejących do dziś elementów zabudowy miasta jest 
na swój sposób również pokłosiem tamtych wydarzeń, kiedy to 
po powstaniu Rosjanie utworzyli w Sierpcu garnizon wojskowy 
(niektóre budynki infrastruktury wojskowej istnieją do dziś, po-
dobnie jak domy tych, którzy na kontaktach handlowych z Ro-
sjanami dorobili się majątku).

Część artystyczną, można powiedzieć główny element uro-
czystości, przygotowała i zaprezentowała młodzież z Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, pod kierunkiem wicedyrektor 
Doroty Cendrowskiej.

Bardzo sugestywny, przejmujący występ, którego częścią 
integralną była projekcja multimedialna, przekazywał etos pa-
triotyczny tamtych chwil. Podniosły nastrój udzielił się wielu 
uczestnikom spotkania. Prezentowane utwory, w tym pieśni po-
wstańcze, przytaczane opowieści, fotografie powstańczych do-
wódców, a także fragmenty filmów traktujących o styczniowym 
zrywie niepodległościowym, zostały idealnie ze sobą powiązane, 
tworząc fascynujące widowisko słowno-muzyczne. Uczniowie 
w swoim występie nie tylko przybliżyli powody, dla których tak 
wielu ludzi poszło walczyć, ale w pewien poetycki sposób dali 
także odpowiedź na stawiane wielokrotnie pytanie „po co, czy 
było warto?” Po prostu, zgodnie ze słowami jednego z wykony-
wanych utworów: „żeby Polska była Polską...”.

Po owacyjnych brawach zgromadzonej publiczności, na sce-
nę wkroczył Burmistrz Marek Kośmider, który gorąco podzięko-
wał zarówno przybyłym na spotkanie gościom oraz wszystkim, 
którzy zorganizowali uroczystość (w kolejności odsłon): Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpc, Gimnazjum Miejskiemu oraz Centrum Kultury 
i Sztuki.

Tomasz Krukowski
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W zimową noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku grupy polskich 
patriotów zaatakowały garnizony armii carskiej w różnych punk-
tach Królestwa Polskiego. W ten sposób rozpoczęło się ostat-
nie z wielkich polskich powstań narodowych w XIX stuleciu. 
Nowa nierówna walka z carską Rosją. W roku 2013 obchodzimy 
150. rocznicę insurekcji 1863 roku. Z tej okazji Miejska Biblio-
teka Publiczna w Sierpcu przygotowała ekspozycję zatytułowaną 
„Chwała zwyciężonym!”. Wystawa przedstawia nie tylko naj-
ważniejsze fakty z historii zrywu, ale także jego wyobrażenie 
w sztuce – w malarstwie, w drzeworycie, czy choćby na pocz-
tówce oraz w literaturze. Wydarzenia sprzed półtora wieku wy-
raźnie zaznaczyły się też na terenie ziemi sierpeckiej, co również 
podkreślone zostało na jednej z plansz.

Opowieść o powstaniu rozpoczyna plansza „Poszli nasi w bój 
bez broni”. Organizatorzy powstania styczniowego nie mieli do 
dyspozycji regularnej armii – walki od początku do końca mia-
ły charakter partyzancki, a oddziały uzbrojone były często tyl-
ko w broń myśliwską i kosy. To wówczas właśnie śpiewano 
pieśń „Poszli nasi w bój bez broni”, doskonale oddającą sytu-
ację powstańców.

Powstanie spowodowane było narastającym terrorem rosyj-
skim. Poprzedziła je tzw. branka. W nocy z 14 na 15 stycznia 
1863 r. władze carskie rozpoczęły przymusowy pobór do woj-
ska. Zagrożona branką młodzież uciekła do lasów, gdzie zaczęły 
powstawać oddziały zbrojne.

Komitet Centralny (Czerwoni) wyznaczył datę wybuchu Po-
wstania na 22 stycznia 1863 r. i przekształcił się w Tymczasowy 
Rząd Narodowy. Na pierwszej planszy zaprezentowany został 
tekst manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego z dnia 22 
stycznia. Manifest rozpoczynał się słowami: „Nikczemny rząd 
najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, po-
stanowił zadać jej cios stanowczy – porwać kilkadziesiąt tysięcy 
najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w niena-
wistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nę-
dzę i zatracenie (…) Oryginał dokumentu przechowywany jest 
w zbiorach Biblioteki Narodowej. 

Na planszy znajduje się także pieczęć Rządu Narodowego 
oraz inne pieczęcie powstańcze. Uzupełnieniem treści są obrazy 
Józefa Chełmońskiego i Aleksandra Sochaczewskiego oraz ry-
sunki Artura Grottgera przedstawiające najważniejsze momenty 
z powstańczych wydarzeń, jak „Pobór w nocy”, „Losowanie re-
krutów”, konwój rannych czy zsyłkę na Sybir.

Ciekawostką jest zaprezentowana obligacja tymczasowa 
z 1863 r. o nominale 40 złotych polskich. Dekret o emisji Obli-
gacji Tymczasowych Pożyczki Ogólnej Narodowej wydał Rząd 
Narodowy 15 grudnia 1863 r. Obok podatków, datków dobrowol-
nych, rekwizycji kas rządowych i skarbowych były one źródłem 
finansowania Powstania Styczniowego.

Kolejna plansza ukazuje najważniejsze miejsca pamięci o po-
wstańcach styczniowych z terenu ziemi sierpeckiej. Ich stan za-
chowania jest różny, niestety przeważnie zły. Wydarzenia sprzed 
150 laty i ich bohaterów czytelnie upamiętniają: pomnik w Sierp-
cu znajdujący się między ulicami Kościuszki i Rypińską, przy 
skrzyżowaniu dróg do Lipna i Rypina, odsłonięty w 1951 r. oraz 
dwie mogiły na cmentarzu w Szczutowie. Są jeszcze anonimowe 
miejsca pamięci – w Choczniu, Żurawinie i Malanowie. Mogiła 
powstańców spod Koziołka znajdująca się w Ligowie po wielu 
latach zapomnienia doczekała się prac renowacyjnych. 

Mówiąc o powstaniu, nie można pominąć osób, które ponio-
sły styczniowy zryw. Poza tysiącami anonimowych powstańców, 
bohatersko sprzeciwiających się zaborcy, były też postaci sto-
jące na czele rządu, dyktatorzy, działacze polityczni, wojskowi 
przywódcy. Plansza kolejna ukazuje zatem dyktatorów powsta-
nia: Mariana Langiewicza, Romualda Traugutta, Ludwika Miero-
sławskiego, naczelnika wojennego województwa kowieńskiego 
Zygmunta Sierakowskiego, pułkownika kawalerii, naczelnika 
województwa płockiego Kazimierza Konrada Błaszczyńskiego 
oraz naczelnika Warszawy – płockiego bohatera powstania i jego 
naczelnika w guberni płockiej Zygmunta Padlewskiego.

Tematyka powstańcza bliska jest wielu twórcom literatury – 
poetom, prozaikom. Tej tematyce poświęcona jest kolejna plan-
sza wystawy. Klęska powstania zakończyła okres romantycznych 
zrywów narodowowyzwoleńczych i zapoczątkowała nową epokę 
– pozytywizm. Problematyka powstania żywa była w literaturze 
pozytywistycznej, choć ze względu na cenzurę nie wolno było 
o niej pisać. Twórcy analizowali przyczyny klęski powstania, 
ukazywali bohaterów oddanych walce o wolność, posługując się 
formami wypowiedzi niezrozumiałymi dla cenzury. O powstaniu 
pisano w sposób zamaskowany, wprowadzając niedomówienia 
i aluzje. Na planszy ukazano fragmenty kilku utworów o tematy-
ce powstania styczniowego, są to powieści i opowiadania: „Glo-
ria Victis” i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Wierna rzeka” 
i „Rozdziobią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, wiersze: 
„Powstanie Styczniowe” Marii Konopnickiej, „W dwudziestą 
piątą rocznicę powstania 1863” Adama Asnyka, „Morituri te sa-
lutant” Felicjana Faleńskiego oraz pieśń powstańców „Do Kam-
pinosu” nieznanego autora.

Wybuch Powstania Styczniowego zastał naród konsekwent-
nie wystrzegający się rozrywek i zachowujący ogólne umiarko-
wanie. W czasach przełomowych dla Polski poglądy polityczne 
demonstrowano nie tylko poprzez głośne wyrażanie swoich prze-
konań, lecz również poprzez dobór stroju i odpowiednio wyko-
nanych ozdób. Właśnie to zjawisko przedstawia kolejna plansza 
wystawy. Znalazły się na niej dwa okólniki – jeden z marca 
1861 r. wydany przez arcybiskupa Antoniego Melchiora Fijał-
kowskiego po pogrzebie pięciu Polaków zabitych podczas bru-
talnie stłumionej manifestacji patriotycznej, który nakazywał 
przywdziane przez naród na czas nieokreślony żałoby. Drugi 

CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM – KOMENTARZ 
DO WYSTAWY Z OKAZJI 150 ROCZNICY 

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

WYSTAWA
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okólnik to wydana 2 listopada 1863 r. instrukcja krwawego pa-
cyfikatora Powstania Styczniowego, generała Fiodora Berga, na-
miestnika Królestwa Polskiego, wprowadzająca zakaz noszenia 
żałoby narodowej. 

W okresie żałoby narodowej, po upadku Powstania, w drugiej 
połowie XIX wieku chętnie noszono metalowe krzyżyki i brosze 
w formie krzyżyków, gdzie łączono emblematy narodowe z reli-
gijnymi. Na krzyżach zamiast pasyjki umieszczano orła polskie-
go w koronie, a na ramionach grawerowano napisy patriotyczne 
np.: „Boże zbaw Polskę”, „Ojczyzna swemu obrońcy”. Inne 
krzyżyki miały w miejscu przecięcia belek – cierniowe korony, 
z sercem i kotwicą, czyli Wiarą, Nadzieją i Miłością, symbolizu-
jące cierpienie i zarazem ufność w zmartwychwstanie. Biżuteria 
zawierała motywy martyrologiczne lub religijne – kajdany, ko-
ronę cierniową, gorejące serce, krzyżyki, krzyż. Popularne były 
proste bransolety wzorowane na kajdanach zesłańców, z zazna-
czonymi ćwiekami i łańcuszkiem. Paski obejmujące talię spina-
ły proste, metalowe klamry, do których niekiedy przytwierdzano 
kilka rzędów metalowych kółeczek. 

Powstanie Styczniowe żyje w naszej zbiorowej pamięci dzię-
ki opracowaniom historycznym, pamiątkom materialnym, utwo-
rom literackim, filmom, ale przede wszystkim obrazom, którym 
poświęcone są dwie kolejne plansze ekspozycji. Powstańców 
1863 r. do zbiorowej pamięci Polaków wprowadził mistrz Artur 
Grottger. Jego sztychy i rysunki ukazujące symboliczne sceny 
z powstania nie pozwolą kolejnym pokoleniom Polaków zapo-
mnieć o wielkie ofierze złożonej ojczyźnie w latach 1863-1864. 

Słynne cykle Polonia i Lithuania to wiernie oddane epizody in-
surekcji, przykładem niech będą rysunki „Kucie kos”, „Branka” 
czy „Losowanie rekrutów”. Najsłynniejszymi obrazami malarza 
są jednak przedstawienia „Pożegnanie” i „Powitanie”. Grottger 
stworzył plastyczną wizję powstania styczniowego, artystyczno-
-dokumentalny reportaż. Powołał postać anonimowego powstań-
ca, którą podniósł do rangi symbolu walki o wolność, powstańca 
o szlachetnej twarzy. Stworzył typ świadomego chłopa-powstań-
ca, patriotycznego Żyda, a także portret Kobiety-Polki. Co cie-
kawe, malarz nie uczestniczył w powstaniu ani nie widział go 
na własne oczy. Na planszach obejrzeć też można reprodukcje 
dzieł malarskich: Maksymiliana Gierymskiego, Michała Elviro 
Andriollego, Alekandra Sochaczewskiego, Władysława Malec-
kiego czy Tadeusza Ajdukiewicza.

Waga i wielkość Powstania Styczniowego polegała na bezin-
teresownej, straceńczej ofierze pokolenia Polaków. Dziś pamięć 
o wielkim patriotycznym uniesieniu Polaków jest nadal żywa 
nie tylko podczas kolejnych rocznic, choć te najbardziej moty-
wują, by na przykład odnowić powstańczą mogiłę czy zapalić 
na niej znicz za ofiary. Powstanie 1863 roku to wielkie skrajno-
ści - chwała i upadek, odwaga i nieszczęście, dni chwalebne, dni 
bolesne. Gloria victis!

Wystawę „Chwała zwyciężonym – w 150. rocznicę Powsta-
nia Styczniowego” przygotowały Ewa Karolewska i Magdalena 
Staniszewska, pracownice Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu. 

Komentarzem opatrzyła Magdalena Staniszewska

W czwartkowy wieczór w Bibliotece Miejskiej zagościła po-
ezja. Impreza promująca nową sierpecką publikację, jednocze-
śnie zamykająca cykl spotkań z książką w tym roku, dostarczyła 
gościom wielu wzruszeń.

Bohaterką tego dnia była młoda sierpczanka Aleksandra Pen-
szyńska, dla której było to pierwsze w życiu spotkanie autorskie. 
Jej kilkanaście wierszy, zebranych w tomiku „Jestem”, wydała 
sierpecka książnica w ramach serii „Biblioteka Sierpecka”. Licz-
nie zebranych gości powitała dyrektor Biblioteki Miejskiej Maria 
Wiśniewska. Słowa wsparcia skierowała też do młodej Autorki, 
która bardzo przeżywała swój debiut. Dyrektor zapowiedziała, 
że podczas dalszej części spotkania oddaje głos młodemu sier-
peckiemu pokoleniu.

Nową publikację a także jej autorkę zaprezentowała publicz-
ności pracownica Czytelni, a jednocześnie redaktor tomu, Mag-
dalena Staniszewska. Ta część spotkania poprowadzona została 
w formie dialogu między młodą poetką a prowadzącą. Tomik 
„Jestem” to 12. pozycja zainicjowanej w 1996 roku bibliotecznej 
serii wydawniczej. Magdalena Staniszewska opowiedziała gene-
zę powstania tomiku, od chwili, gdy młoda debiutantka przyszła 
do biblioteki, zaprezentować swoje prace, poprzez proces wy-
dawniczy i wreszcie efekt końcowy. Podkreślała odwagę Alek-
sandry w zaprezentowaniu szerokiej publiczności wierszy, które 
są wyrazem jej bardzo osobistych odczuć i myśli. Prowadząca 
zwróciła uwagę na potrzebę wspierania młodych twórców. Mó-
wiła m.in.: - Jakże istotne jest wyciagnięcie ręki do młodego, 

wrażliwego człowieka, który swoje myśli i uczucia przelewa na 
papier. Ileż wartościowych utworów ginie ukryte w domowych 
szufladach, tylko dlatego, że ich twórcy nie mieli odwagi, by je 
pokazać lub usłyszeli czyjąś opinię, która na zawsze przekreśliła 
ich nadzieje związane z pisaniem. Magdalena Staniszewska pod-
kreśliła też, że debiut przed lokalną publicznością nie należy do 
najłatwiejszych - Tu nie jest się anonimowym twórcą, któremu 
albo uda się zawładnąć sercami krytyków, albo spocząć gdzieś 
w literackim niebycie. Magdalena Staniszewska, która jednocze-
śnie czuwała nad całym procesem wydawniczym tomiku ze sło-
wami podziękowania zwróciła się do dr Bogumiły Dumowskiej, 
która nie odmówiła napisania posłowia do tomiku „Jestem”, za-
wierającego fachową analizę i oceną wierszy Aleksandry. 

W rozmowie z bohaterką wieczoru padły pytania o jej pla-
ny na przyszłość, zainteresowania i pasje, a także oczywiście 
o ulubionych pisarzy. Aleksandra jest najmłodszą sierpecką de-
biutantką, uczy się w klasie maturalnej sierpeckiego Liceum 
Ogólnokształcącego. Jest artystką w prawdziwym znaczeniu 
tego słowa – pisze, śpiewa, fotografuje i recytuje. Swoje zain-
teresowania szkoli pod okiem fachowców. Ma na koncie wie-
le sukcesów, wygranych konkursów recytatorskich, literackich. 
Zdolności wokalne prezentuje na wielu miejskich uroczysto-
ściach, akademiach i konkursach. Młoda poetka najbardziej ceni 
twórczość Agnieszki Osieckiej, Ewy Lipskiej, Haliny Poświa-
towskiej czy księdza Jana Twardowskiego. Wśród jej literackich 
fascynacji znajdują się też Carlos Ruiz Zafón, Eric Emmanuel 

PROMOCJA TOMIKU „JESTEM” 
ALEKSANDRY PENSZYŃSKIEJ, 

WYDANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ 
MIEJSKĄ – 13.12.2012 R.
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Schmitt, Johnatan Caroll czy Jostein Gaarder.
Na spotkanie autorskie przybyło bardzo wielu gości. Nie za-

brakło bliskich młodej poetki oraz osób, które cenią przyjazny 
klimat imprez bibliotecznych. Niespodzianką dla Oli był wy-
stęp jej kolegów, z którymi na co dzień sama śpiewa. Piękny 
program słowno-muzyczny, z elementami poezji śpiewanej oraz 
akcentem świątecznym, przygotowany przez dyrektor Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej Dorotę Nawrocką, wykonali: Magda Gapiń-
ska, Dominika Karolewska i Jakub Kowalski. Także sama Alek-
sandra wykonała jeden, szczególny dla niej utwór, łączący się 
z wierszami. Nie zabrakło także prezentacji wierszy poetki. I to 
był najbardziej wzruszający moment spotkania. Łzy wzruszenia 
i radości uroniła Aleksandra, a wraz z nią występujący artyści. 
Rozczulenie udzieliło się też wielu osobom spośród publiczności. 
Pięknie było słuchać życzeń tak szczerze wyśpiewanych przez 
młodych artystów. 

Podczas wieczoru autorskiego nie zabrakło także głosu pu-
bliczności. Jako pierwszy, zarówno w swoim imieniu, jak i nie-
obecnej żony odezwał się prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Sierpeckiej Zdzisław Dumowski. Podkreślał podziw dla Oli, 
ze względu na jej aktywność w licznych akcjach opartych na 
wolontariacie oraz oczywiście za odwagę podzielenia się swo-
imi wierszami. Hanna Kowalska, która zna Olę z jej udziałów 
w konkursach recytatorskich, mówiła o dumie, którą czuje wi-
dząc, jak znakomicie rozwija się młoda poetka. Słowa uznania 
padły też pod adresem prowadzącej spotkanie. Miłym akcentem 
wieczoru było wystąpienie wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej, Kazimierza Czermińskiego, który oprócz słów podziwu 
oraz gratulacji dla Biblioteki i Oli, wręczył autorce piękną figur-
kę, własnoręcznie wykonaną przez jego żonę.

Na koniec Ola sama zachęciła gości do sięgnięcia po jej wier-
sze. Mówiła - Chciałam poprzez te wiersze ukazać, jaka jestem, 
co czuję - dla tych, którzy mnie znają i dla tych, którzy nic o mnie 
nie wiedzą. Pokazać siebie i swoje uczucia, w sposób subtelny 

PROMOCJA TOMIKu. FOT. EWA KAROLEWSKA

i prosty, bo łatwiej jest mi pisać niż o sobie opowiadać”. Autor-
ka wyraziła też podziękowania: dla dyrekcji oraz dwóch pracow-
niczek Biblioteki za to, że jej wymarzony tomik ujrzał światło 
dzienne oraz gościom za tak liczny udział w jego prezentacji. Po-
dziękowała też swoim Rodzicom i bliskim osobom.

Spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek. Do poetki usta-
wiła się długa kolejka z gratulacjami oraz chętnych po autograf. 
Aleksandra promieniała szczęściem. Jeszcze niedawno w jed-
nym ze swoich wierszy pisała o „marzeniach – dobrych anio-
łach”, by już za chwilę móc dosięgnąć tych marzeń i świętować 
wydanie jej pierwszej w życiu książki.

Tomik „Jestem” to trzecia wydana w tym roku publikacja se-
rii „Biblioteka Sierpecka”. Wiersze nabyć można w Bibliotece za 
bardzo przystępną cenę 5 złotych.

Magdalena Staniszewska

W 2002 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ma-
ria Wiśniewska postanowiła zgodnie z wyzwaniami XXI wieku 
rozpocząć komputeryzację sierpeckiej placówki bibliotecznej. 
Uzyskała zrozumienie i przychylność organizatora MBP, burmi-
strza Marka Kośmidra oraz ówczesnej Rady Miejskiej, którzy 
przekazali środki na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli 
przystosowanych do rozmieszczenia komputerów. Z chwilą, gdy 
sprzęt komputerowy znalazł się w Bibliotece - w Dziale Opra-
cowania Zbiorów, Wypożyczalni, Czytelni i Oddziale dla dzieci, 

rozpoczęto prace polegające na elektronicznym katalogowaniu 
zbiorów. 

Na tym etapie należy zaznaczyć wsparcie Głównej Bibliote-
ki Województwa Mazowieckiego, która pomogła dyrektor Marii 
Wiśniewskiej w bezpłatnym pozyskaniu programu komputero-
wego (MAK. 4.3), baz Przewodnika Bibliograficznego, bazy 
księgozbioru Biblioteki na Koszykowej i przeszkoliła sierpec-
kich bibliotekarzy. 

Po 10 latach sprzęt komputerowy „zestarzał się” ulegając wy-
eksploatowaniu, często pojawiały się awarie. Wtedy dyrektor po-
stanowiła podjąć działania by go odnowić. Z zaangażowaniem 
śledziła wszelkie projekty umożliwiające samodzielne zdobycie 
środków na ten cel. 

Wreszcie stało się to realne we wrześniu 2012 roku, gdy oka-
zało się, że za sprawą programu „Kraszewski. Komputery dla 
Bibliotek” istnieje możliwość zdobycia środków na zakup kom-
puterów. Dyrektor przystąpiła do opracowania wniosku, kalku-
lacji, określania celów, wskaźników, uzyskiwania wymaganych 
załączników, itp. Jaka była radość w MBP, gdy okazało się, że 

NOWE KOMPUTERY W BIBLIOTECE 
MIEJSKIEJ W SIERPCU DZIĘKI 

DOTACJI PROGRAMU „KRASZEWSKI. 
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”
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wniosek o środki na komputery został rozpatrzony pozytywnie. 
Sierpecka biblioteka znalazła się na 3 miejscu wśród polskich 
bibliotek publicznych. 

Program, do którego przystąpiła Biblioteka firmowany jest 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a reali-
zowany przez Instytut Książki. Jego nazwa brzmi: ”Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek”. Projekt dotacyjny Instytutu Książ-
ki realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa w roku 2012. Jego celem jest podniesienie standar-
du bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowocze-
sny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom bibliotek 
korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów 
bibliotecznych i udostępnianie ich on-line. Nazwa programu na-
wiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego, ustanowione-
go przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę 
urodzin pisarza. Intencja programu jest zbieżna z działalnością 
społeczną Ignacego Kraszewskiego i jego zaangażowaniem we 
wspieranie edukacji kultury. 

Po otrzymaniu środków z Instytutu Czytelnictwa przystą-
piono do zakupu sprzętu (7 komputerów z oprogramowaniem 

Windows, urządzenia wielofunkcyjnego). Udało się to zreali-
zować w wymaganym terminie. Następnym etapem było pod-
łączenie nowego sprzętu komputerowego oraz uruchomienie 
i udostępnienie go czytelnikom i pracownikom biblioteki. Każ-
dy komputer zgodnie z intencją Instytutu Książki opatrzony jest 
stosowną nalepką informacyjną z logo i nazwą programu.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa do wykonania, gdyby 
nie pomoc miejscowego informatyka, który swą wiedzą służył 
na wszystkich etapach projektu. 

Biblioteka Miejska to obecnie nowoczesna placówka liczą-
ca się w Województwie Mazowieckim ze względu na wskaźniki 
czytelnictwa, aktywizację kulturalną mieszkańców Sierpca i oko-
lic, estetykę pomieszczeń i wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
komputerowy, niezbędny w codziennej pracy bibliotekarzy oraz 
użytkowników Internetu. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt kom-
puterowy służył będzie jeszcze efektywniejszemu zdobywaniu 
wiedzy przez naszych czytelników, a biblioteka stanie się lokal-
nym centrum informacji naukowej.

Maria Wiśniewska

W dniu 21 grudnia 2012 roku, o godz. 12.00, w świetlicy Śro-
dowiskowego Ogniska Wychowawczego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierpcu, miała miejsce uroczystość zakoń-
czenia realizacji projektu systemowego „Aktywnie w Sierpcu”. 
Projekt realizowany był od maja do grudnia 2012 i współfinan-
sowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziała-
nie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej”.

Projekt systemowy był nową, dodatkową formą działalno-
ści MOPS w Sierpcu, podjętą w stosunku do naszych klientów.

Jego głównym celem było zwiększenie aktywności 8 osób 
bezrobotnych, rekrutujących się spośród klientów Ośrodka, 
w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sfe-
rze życia społecznego i zawodowego. W projekcie przewidziano 
także udział co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej.

Cele szczegółowe projektu to:
• zwiększenie kompetencji zawodowych 8 klientów Ośrod-

ka pozostających poza rynkiem pracy w 2012 roku,
• podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy na 

temat poruszania się na rynku pracy,
• poprawa umiejętności psychospołecznych oraz wiary we 

własne siły,
• rozwój metod pracy socjalnej przez pracowników socjal-

nych MOPS w Sierpcu.
Działania zrealizowane w projekcie:
1. Aktywna integracja

• trening kompetencji i umiejętności społecznych,
• trening pracy,
• instrument aktywizacji edukacyjnej – przeprowa-

dzenie dwóch kursów zawodowych tj. kursu ku-
charza i aranżacji terenów zielonych z opieką nad 
nagrobkami,

• instrument aktywizacji edukacyjnej – skierowanie 
i sfinansowanie zajęć szkolnych prowadzących do 
uzupełnienia wykształcenia.

2. Praca socjalna
• kontrakty socjalne.

3. Zasiłki i pomoc w naturze.

Założone przez nas cele projektowe zostały zrealizowa-
ne a jedną z zalet zakończonego projektu, było całościowe po-
dejście do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Polegało 
ono na próbie usamodzielnienia klientów pomocy społecznej po-
przez kompleksowe wsparcie w sferze aktywnej integracji. Przy 
realizacji projektu systemowego staraliśmy się wypracować 
rozwiązania z obszarów deficytów zawodowych, a także osobo-
wościowych, rodzinnych i społecznych.

Bezpośrednio w realizację projektu zaangażowanych było 5 
pracowników Ośrodka, jednakże była to wspólna praca i ogrom-
ne zaangażowanie innych pracowników Ośrodka.

Wartość projektu wyniosła 81.000 zł, z tego wkład własny 
8.505 zł.

Alina Olszewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierpcu

ZAKOŃCZENIE I EDYCJI PROJEKTU 
„AKTYWNIE W SIERPCU”

zAKOńCzEniE pROjEKTu
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informu-
je, iż rozpoczął się nabór do projektu systemowego „Aktywnie 
w Sierpcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
– Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Projekt skierowany jest do:
• osób zamieszkujących na terenie miasta Sierpca
• osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• osób w wieku aktywności zawodowej (15-54r.ż.)
• osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
• osób bezrobotnych

„AKTYWNIE W SIERPCU”

Działania przewidziane w projekcie:
• Aktywna integracja

• trening kompetencji i umiejętności społecznych
• trening pracy
• instrument aktywizacji edukacyjnej – przeprowadze-

nie kursów zawodowych 
• instrument aktywizacji edukacyjnej – trening kompe-

tencji życiowych
• instrument aktywizacji edukacyjnej – skierowanie 

i sfinansowanie zajęć szkolnych prowadzących do 
uzupełnienia wykształcenia

• Praca socjalna
• kontrakty socjalne

• Zasiłki i pomoc w naturze

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny tel. 24 275-46-44, 275-25-71 lub osobisty 
z pracownikami MOPS w Sierpcu w terminie STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2013 r.

uDziAł W pROjEKCiE jEsT bEzpłATny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 12, 09-200 Sierpc

telefon (24) 275 46 44, 275 25 71, e-mail: mops_sierpc@poczta.onet.pl

Dnia 13 stycznia 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierp-
cu, odbył się XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tym razem zbierano pieniądze dla ratowania życia dzieci i god-
nej opieki medycznej seniorów. Hasłem tegorocznego finału była 
„godność”, którą symbolizowała twarz Alberta Einsteina.

W naszym mieście kwestowało 59 wolontariuszy, byli to 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, ZSZ Nr 1 
w Sierpcu, ZSZ Nr 2 w Sierpcu, Gimnazjum Miejskiego w Sierp-
cu, Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, harcerze z Komen-
dy Hufca Sierpc, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Bożewie 
i po raz pierwszy członkowie Młodzieżowego Wolontariatu Ar-
tystycznego CKiSz w Sierpcu. 

Ogólna kwota uzyskana od wolontariuszy to: 22 
193,64zł, 74,76E, 0,5 $, 50 koron czeskich, 1,10 pound. Pie-
niądze wpłynęły również: z meczów piłki ręcznej w Sierpcu 
- 633,79 zł, od uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu 
- 660,22 zł, podczas koncertów, z aukcji oraz meczów piłki noż-
nej Oldboy w Sierpcu –  6 120,85 zł,

Razem sierpecki Sztab zebrał: 29.608,50 zł bez obcej waluty.

Jak co roku, w budynku Centrum Kultury i Sztuki przez 
cały dzień odbywały się towarzyszące Finałowi WOŚP atrakcje. 
Punktualnie o godz. 13:00, tuż po oficjalnym rozpoczęciu fina-
łu, ruszyły programy artystyczne. Na sali widowiskowej, bar-
dzo licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać występy 
dzieci sierpeckich przedszkoli, młodzieży ze szkół podstawo-
wych, Miejskiego Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Na 
scenie zaprezentowała się również: Prywatna Szkoła Muzyczna 
YAMAHA z Sierpca, Zespól „Weseli Seniorzy” z Sierpca, Zespól 
„Sierpczanie” z Sierpca, Marżonetki z Miejskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Sierpc, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wy-
chowawczy oraz soliści i zespoły taneczne z Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu. Swoją obecnością zaszczyciła nas również 
Parafialna Orkiestra Dęta ze Szczutowa pod dyrekcją Konrada 
Mazurowskiego, która była z nami już kolejny rok.

W godzinach popołudniowych odbyła się aukcja prac pla-
stycznych oraz gadżetów WOŚP. Wszyscy bardzo chętnie bra-
li udział w licytacjach przedmiotów, podarowanych przez ludzi 
dobrej woli. Wśród przedmiotów do licytacji pojawiły się: 

XXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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malowane wazony oraz ozdobne kartki podarowane przez panią 
Elżbietę Huras, obrazki malowane na szkle podarowane przez 
panią Krystynę Antoszek i Marię Żakowską, rzeźby podarowana 
przez panią Stefanię Jarzyńską, szydełkowe ozdoby podarowane 
przez panią Agnieszkę Czermińską, malowane butelki podaro-
wane przez panią Alicję Lemier- Mroczyńską, grecki instrument 
muzyczny z pozytywką podarowany przez panią Zofię Kamiń-
ską, kolczyki i bransoletka podarowane przez panią Katarzynę 
Popko- Rzemieniewską, płaskorzeźba podarowana przez pana 
Piotra Zasadowskiego, oraz piękne obrazy podarowane przez 
Ewę Kujawę, Wojciecha Witkowskiego, Daniela Ratz i Lesz-
ka Mroczyńskiego. Swoje obrazki malowane na szkle przekazał 
również Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.

W przedmiotach do licytacji znalazły się także podarunki od 
Banku Pekao: koszulki, smycze, czapeczki i breloczki do klu-
czy jak również: koszulka ze zlotu 2012, kubek oraz złota blacha 

zlotowa 2012r. podarowane przez klub motocyklowy „Szlif”.
Podczas aukcji nie zabrakło również gadżetów WOŚP. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się Koszulki WOŚP, Kub-
ki WOŚP, Kalendarz książkowy WOŚP 2013, Pendrive WOŚP, 
Płyta DVD z przystanku Woodstock oraz Karta Prepaid Master 
Card Bank Pekao WOŚP i Master Card Bank Pekao WOŚP. 

Po zakończonej licytacji o godzinie 20:00, na scenie trady-
cyjnie rozbłysło Światełko do Nieba, które jeszcze bardziej roz-
grzało nasze serca.

Wieczorem zaprezentował się zespół Alternativ z Sierpca 
oraz zespół The Presya. Na koniec dnia odbył się koncert ze-
społu Orange Tree z Warszawy, który swoim występem zakoń-
czył tegoroczny Sierpecki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Olga Modrzejewska-instruktor ds. tańca CKiSz

Początek nowego roku przywitaliśmy w Centrum Kultury 
i Sztuki pokazem przepięknych fajerwerków, muzyką prezen-
towaną przez DJ Jaśko oraz sylwestrowym spotkaniem w kinie 
„Jutrzenka”. Sierpczanie tłumnie przybyli powitać z nami nadej-
ście Nowego 2013 Roku.

Styczeń, to tradycyjnie miesiąc, w którym organizujemy Fi-
nał WOŚP oraz koncerty karnawałowe. Kalendarz naszych im-
prez jest niezwykle ciekawy i zawsze staramy się, aby każdy 
odbiorca znalazł dla siebie interesującą, kulturalną propozycję.

11 stycznia w foyer odbył się niezwykły wernisaż. Sierp-
czanie mogli obejrzeć jubileuszową wystawę fotograficzną po-
święconą historii „Tygodnika Płockiego”, która dokumentuje 
czterdziestoletni dorobek prasowy poświęcony historii regionu 
płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Wystawa stała się oka-
zją do fotograficznych wspomnień oraz przypomnienia ludzi, 
wydarzeń oraz czasu, który obrazuje jak zmieniała się otaczająca 
nas rzeczywistość. Redaktor naczelny Tygodnika Tomasz Szat-
kowski i redaktor Teresa Radwańska opowiadali o swojej pracy, 
o zmianach, jakie przez lata towarzyszyły tygodnikowi, wreszcie 
o możliwości przekazywania czytelnikom ważnych dla całego 
regionu wydarzeń kulturalnych, gospodarczych, oświatowych.

Równie ciekawym wydarzeniem było spotkanie z kulturo-
znawcą, malarzem, pedagogiem Zbigniewem Izdebskim, zatytu-
łowane „Łaskawość materii”. Spotkanie w przytulnej atmosferze 

Galerii Sztuki przebiegało w formie dyskusji, a prowadzący za-
chęcał do wyrażania własnych opinii, przemyśleń, refleksji. 
Uczestnicy zgadzali się z autorem, iż „należy mieć świadomość 
innych poglądów, akceptować je, wyrażać”. Z dużym zaintereso-
waniem słuchali opowieści o pasji jaką dla Zbigniewa Izdebskie-
go jest teatr oraz kultura Dalekiego Wschodu, ale jak sam mówi, 
jego największą pasją życiową jest praca z młodzieżą.

Ten cel przyświeca również pracującym na co dzień instruk-
torom naszego Centrum. Codzienna, twórcza praca plastyków, 
choreografów, muzyków, teatrologa owocuje świetnym przygo-
towaniem dzieci, młodzieży, dorosłych oraz niezwykłym arty-
stycznym rozwojem talentów, zamiłowań, pasji.

Styczniowy Koncert podczas Spotkania Noworocznego 
Burmistrza, który uświetnił tę wspaniałą imprezę, pokazał jak 
wysoki poziom artystyczny prezentują soliści, tancerze, instru-
mentaliści, młodzi aktorzy. Koncert powtórzyliśmy na naszej 
scenie 12 lutego na zakończenie karnawału, przy pełnej widow-
ni i gromkich brawach, które cieszą wykonawców, instruktorów 
i są najpiękniejszym podziękowaniem za ich pracę, zaangażo-
wanie, profesjonalizm.

Początek lutego to nowa prezentacja w Galerii Sztuki im. Ste-
fana Tamowskiego. Tym razem zaprezentowaliśmy prace malar-
skie „Grupy Nieformalnej” z Gostynina, której pomysłodawcą 
i założycielem jest artysta malarz Paweł Tencer. Oprócz niego 

KULTURALNE WYDARZENIA 
W CENTRUM KULTURY I SZTUKI
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swoje obrazy pokazali Krzysztof Koper,absolwent Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, Barbara Perlikowska, 
autorka subtelnych, przepięknych pasteli oraz Anna Łuczyńska, 
absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Wystawa cieszy się dużą oglądalno-
ścią, a także uznaniem dla kunsztu malarskiego autorów prac. 

19 stycznia sierpeccy melomani mieli okazję wysłuchać 
najpiękniejszych arii operetkowych podczas koncertu „Zaśpie-
wajmy o miłości”. Kolejną ofertą dla miłośników muzyki poważ-
nej był koncert kameralny w wykonaniu Szymona Teleckiego 
-skrzypce oraz Pawła Pawlika – fortepian. Duet zaprezento-
wał utwory Johannesa Brahmsa, Siergieja Prokofiewa, Karola 
Szymanowskiego. 

Ważnym wydarzeniem kulturalnym była uroczystość upa-
miętniająca 150 Rocznicę Powstania Styczniowego. 15 lutego 
odbył się Koncert „BYŁ TAKI ROK, ROK 63”, przygotowany 
przez Gimnazjum Miejskie. Wystawę tematyczną przygotowa-
ła Biblioteka Miejska, plakaty i zaproszenia CKiSz, prelekcję 
historyczną Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca.

W lutym rozpoczęły się zajęcia w ŚWIETLICY ARTY-
STYCZNEJ. W każdą sobotę instruktorzy zapraszają dzieci, 
które wolny czas mogą spędzić uczestnicząc w zajęciach pla-
stycznych, teatralnych, tanecznych, wokalno-muzycznych.

Centrum Kultury i Sztuki tętni życiem każdego dnia. Co-
dziennie bowiem odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych. Nasze kino proponuje ciekawy repertuar, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku interesujący program wykładów i zajęć 
fakultatywnych, Galeria Sztuki spotkania z malarstwem, foto-
grafią, rzeźbą. Już w marcu zapraszamy na wystawę „SIERPC 
W STAREJ FOTOGRAFII” organizowaną wspólnie z Pracownią 

Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc oraz wystawę fotografii 
i diaporam Piotra Tamborka i Adama Adamskiego z Torunia.

W marcu zaprosimy miłośników dużego ekranu na spotka-
nie organizacyjne DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO. 
Cykliczne spotkania będą czasem przeznaczonym dla pasjona-
tów X Muzy. Uczestnictwo w DKF-ie to okazja do poznania cie-
kawych i ambitnych dzieł światowej i rodzimej kinematografii, 
to przestrzeń do dialogu i refleksji nad związkami kina i sztuki, 
a również otaczającej nas rzeczywistości.

Mamy nadzieję, iż nasza oferta kulturalna pozwala miesz-
kańcom miasta i regionu na interesujące spotkania z muzyką, 
teatrem, plastyką, na poznanie ciekawych ludzi, edukację arty-
styczną, miłe spędzenie wolnego czasu.

Bożena Ilska- Kierownik artystyczny CKiSz

Tegoroczne ferie zimowe młodzi mieszkańcy Sierpca mogli 
spędzić razem z CKiSz w ramach programu „Artystyczna zima”. 
Oferta pierwszego tygodnia ferii skierowana była do dzieci szkół 
podstawowych, w drugim tygodniu adresatem organizowanych 
zajęć była młodzież szkół ponadpodstawowych. Trzydzieścioro 
pięcioro dzieci w wieku od 4 do 12 lat uczestniczyło w bardzo 
zróżnicowanych rozwijających i ciekawych pięciogodzinnych 
zajęciach artystycznych. Dzieci miały do wyboru warsztaty ce-
ramiczne, na których pod opieką instruktora poznały pracownię 
ceramiczną i piec do wypalania, uczyły się technik ceramicz-
nych, z zaangażowaniem wykonywały przedmioty m.in. kubki, 
skarbonki i rzeźby; warsztaty taneczno- wokalne gdzie uczy-
ły się wesołych piosenek i podstawowych ruchów do układu 

choreograficznego; warsztaty plastyczne na których tworzyły 
wspólne obrazy i malowały sobie twarze; oraz warsztaty gry na 
gitarze. Każdego dnia na wszystkich uczestników czekał słod-
ki poczęstunek i zabawy integracyjne z płachtą. Ponadto dzieci 
obejrzały film animowany „Prawie jak gladiator”. Ostatni dzień 
uatrakcyjnił bal karnawałowy oraz występy dla rodziców. Dzie-
ci zaprezentowały przygotowane podczas zajęć piosenki i utwo-
ry gitarowe. Występom towarzyszyła prezentacja własnoręcznie 
wykonanych prac ceramicznych i wspólnych rysunków. Każ-
de dziecko na zakończenie otrzymało dyplom za uczestnictwo 
w zajęciach i słodką nagrodę, a osoby uczestniczące w warszta-
tach ceramicznych dostały ponadto „certyfikat młodszego cera-
mika”. W dniach od 4 do 8 lutego2013 roku w Centrum Kultury 

ARTYSTYCZNA ZIMA W CENTRUM 
KULTURY I SZTUKI W SIERPCU
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i Sztuki w Sierpcu odbyły się warsztaty interpretacji wokalnej, 
które prowadziła śpiewaczka operowa Małgorzata Kulińska- 
Kocoń. Były to zajęcia interdyscyplinarne, kierowane do dzieci 
i młodzieży, prowadzone codziennie od godziny 10:00 do 13:00 
i 16.00- 20.00. W zajęciach uczestniczyło 13 dzieci. Głównym 
celem było rozwijanie umiejętności wokalnych uczestników, pra-
ca nad dykcją i interpretacją utworów muzycznych. 

Podsumowaniem ich pracy była prezentacja utworów na uro-
czystości z udziałem Burmistrza Miasta, która odbyła się w dniu 
8 lutego 2013 w CKiSz. Ponad półtoragodzinny koncert, pro-
wadzony przez Małgorzatę Kulińską- Kocoń, podczas które-
go uczestnikom na żywo akompaniował Artur Lewandowski 

– instruktor do spraw muzyki CKiSz, został bardzo gorąco przy-
jęty przez zaproszonych gości. 

Młodzi miłośnicy teatru, w dniach 5- 7 luty, w godzinach 
16.00- 18.00, mogli uczestniczyć w warsztatach z cyklu Ele-
mentarny Trening Aktora prowadzonych przez Barbarę Srokę – 
instruktora do spraw teatru CKiSz. Pierwszy dzień warsztatów 
poświęcony był poznawaniu i tworzeniu przestrzeni teatralnej, 
drugi poznawaniu własnych możliwości aktorskich, trzeci – re-
lacjom z innymi aktorami i z przestrzenią. W warsztatach te-
atralnych uczestniczyło 12 osób. Zdobyte umiejętności na pewno 
będą owocowały w dalszej, codziennej pracy grup teatralnych.

Barbara Sroka- instruktor ds. teatru CKiSz

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / WYDARZENIA

W dziesiątą rocznicę śmierci z inicjatywy pana Wojciecha 
Miążkiewicza odbył się I Memoriał im. Tadeusza Szałkuckie-
go w piłkę ręczną. Główny ciężar organizacyjny wziął na swo-
je barki dyrektor sierpeckiego MOSiR-u Stanisław Urbanowicz. 
Na trybunach hali sportowej im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej miejsca zajęła ro-
dzina zmarłego, żona Krystyna, syn Marek z żoną Jolantą, byli 
zawodnicy „Mazura” i „Startu” Sierpc trenera Szałkuckiego, 
kibice. Na parkiecie wystąpiły zaproszone drużyny AZS UW 
W-WA, AZS LUM ŁÓDŹ, WARSZAWIANKA W-WA oraz 
KASZTELAN SIERPC. Na memoriał przybyli: starosta sierpec-
ki Jan Laskowski, burmistrz miasta Marek Kośmider, viceprze-
wodniczący Rady Miasta Kazimierz Czermiński były zawodnik 
MKS MAZUR –bramkarz.

Na rozpoczęcie memoriału wspomnienia o Tadeuszu Szał-
kuckim wygłosił były zawodnik, wychowanek Jerzy Listowski. 
Przez kilkadziesiąt lat z ogromną pasją i zamiłowaniem krzewił 
wśród młodzieży zamiłowanie do kultury fizycznej a szczególnie 
do piłki ręcznej. Uczył w sierpeckich szkołach jako nauczyciel 
wf, najdłużej w Technikum Mechanicznym w Sierpcu, trenując 
w klubach sportowych MUZUR i START w Sierpcu. Osiągnął 
ze swoimi wychowankami liczne sukcesy na arenach wojewódz-
kich i kraju, w tym czasie Sierpc był bardzo znanym ośrodkiem 
piłki ręcznej w Polsce. Swoim życiem, postawą, pracowitością 
stał się wzorem godnym do naśladowania przez młode pokole-
nie. Pozostał w naszej pamięci jako symbol szlachetnej sportowej 
rywalizacji, społecznej pasji i ludzkiej dobroci.

Wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami sportowymi 
m.in. Medalem Serce za Pracę, Medalem Komisji i Edukacji Na-
rodowej, Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Złotą 

Odznaką „STARTU” 60-lecia PZPR, Medalem Zasłużony Dzia-
łacz Kultury Fizycznej, Medalem Zasłużony dla Miasta Sierpca 
w 1993r. – jeden z pierwszych… przytoczę wypowiedź byłego 
zawodnika Jerzego Listkowskiego – Brigida – jestem dumny, że 
takiego człowieka spotkałem na swojej drodze życia, że wspól-
nie realizowaliśmy szlachetne cele. I z dużą przyjemnością czci-
my dzisiaj jego pamięć i dorobek na pierwszym memoriale. Niech 
dzisiejsza rywalizacja przebiega w duchu sportowej walki fair play 
– tak jak uczył nas wielki przyjaciel młodzieży Tadeusz Szałkucki. 
Uważam, że memoriał wejdzie na stałe do kalendarza imprez spor-
towych naszego miasta (będzie trzecim po memoriałach Ryszarda 
Bramczewskiego i Tadeusza Wiśniewskiego – w lekkiej atlety-
ce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Tadeusza Szałkuckiego 
a delegacja młodzieży pojechała na cmentarz parafialny by złożyć 
wiązankę kwiatów, zapalono znicze. Sponsorzy Memoriału: Urząd 
Miasta, Starostwo Powiatowe MOSiR, Firma Marjoss – Marii i Jó-
zefa Długokęckich, BUD-ROLL Sierpc, Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Armii Krajowej w Sierpcu, Zrzeszenie LZS, FIRMA METAL 
KOMPLEKS – Ryszard Krydzyński, Kwiaciarnia Ryszard Choj-
nacki, Cukiernia Tułacz – Chyżyńscy, Sklep Sportowy „Mrówka”. 
Indywidualni sponsorzy: Jerzy Stachurski, Adam Lipiński, Zdzi-
sław Peszyński oraz rodzina Szałkuckich. Wyniki Memoriału: ZO-
BACZ – na stronie internetowej MOSIR-u. Zapraszamy.

Opracował: Kazimierz Czermiński

pODzięKOWAniA OD RODziny:  
pAńsTWA szAłKuCKiCh

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy sprawili że Memo-
riał mógł się odbyć. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy 
w stronę Pana Wojciecha Miążkiewicza i Pana Stanisława Urbano-
wicza – pomysłodawców i inicjatorów memoriału oraz Pana Jerze-
go Listkowskiego jego współorganizatora.Dziękujemy lokalnym 
władzom – staroście sierpeckiemu Panu Janowi Laskowskiemu, 
burmistrzowi Miasta Sierpc Panu Markowi Kośmidrowi, wice-
przewodniczącemu Rady Miasta – Kazimierzowi Czermińskie-
mu za przychylność, wsparcie i uświetnienie uroczystością swoją 
obecnością, wszystkim darczyńcom i sponsorom za ich hojność, 
mediom za nagłośnienie wydarzenia, drużynom piłki ręcznej za 
udział w Memoriale, piękną rywalizację i dostarczenie wielu spor-
towych emocji gronu znajomych, wychowankom śp. Tadeusza 
Szałkuckiego, sierpeckim kibicom, sympatykom piłki ręcznej, za 
tak liczne przybycie na uroczystość. Wydarzenie to dostarczyło 
nam wiele pięknych przeżyć i wzruszeń. Ucieszyła nas też nie-
zwykle zapowiedź kontynuowania Memoriału.

Przekazał – Kazimierz Czermiński

SZCZYPIORNIŚCI PAMIĘTAJĄ  
– I MEMORIAŁ IMIENIA  

TADEUSZA SZAŁKUCKIEGO W PIŁKĘ RĘCZNĄ
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MiEjsKA liGA piłKi siATKOWEj - siERpC 2013
Na hali SP nr 2 rozpoczęła się dziesiąta, jubileuszowa, Miej-

ska Liga Piłki Siatkowej - Sierpc 2013. Na starcie stanęło 10 
drużyn. Spotykać się będziemy w środowe wieczory przez naj-
bliższe dwa miesiące, by wyłonić mistrza ligi na 2013 rok. Pierw-
sze rozegrane mecze wróżą zacięte pojedynki i wyrównywanie 
poziomu. Wszystkim zawodnikom życzymy zwycięstwa w li-
dze, mile spędzonego czasu, integracji środowiska siatkarskiego 
i udanej zabawy.

TuRniEj piłKi siATKOWEj MężCzyzn O puChAR 
buRMISTRZA MIASTA SIERPCA

Tradycyjnie jak każdego roku z okazji rocznicy wyzwolenia 
miasta rozegrany został turniej piłki siatkowej o puchar Burmi-
strza Miasta Sierpca. Do zawodów zgłosiło się siedem drużyn 
z powiatu sierpeckiego. Grały one w grupach każdy z każdym 
a później półfinały i mecze o miejsca.

MISTRZOSTWA MIASTA SIERPCA W TENISIE 
sTOłOWyM

Zarząd Osiedla nr 2 w Sierpcu, MOSiR Sierpc oraz Zespól 
Szkól nr 1 w Sierpcu byli organizatorami corocznych mistrzostw 
miasta w tenisie stołowym. W zawodach wzięła udział rekordo-
wa ilość uczestników (około 70 startujących). Poziom zawodów 
był bardzo zróżnicowany ale w niektórych kategoriach bardzo 
wysoki; biorąc pod uwagę amatorski wymiar zawodów. Należy 
wnioskować w że w V jubileuszowym Grand Prix Sierpc 2013 
wystartuj też dużo amatorów celuloidowej piłeczki. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy. Pierwszy turniej odbędzie się 23 marca 
2013 godz.10:00 sala Mechanika.

ziMA W MiEŚCiE 2013
Na hali SP nr 2 rozegrano turniej halowej piłki nożnej chłop-

ców. Na starcie stanęło dziewięć drużyn. Grały one najpierw 
w grupach a później półfinały i mecze o miejsca. Pojedynki były 
niezwykle zacięte a o zwycięstwie w turnieju zadecydowały rzu-
ty karne. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary.

Stanisław Urbanowicz

Stało się!!!
09 – 12 -2012 roku pokonałam mój 300 (trzysetny) maraton 

w Bydgoszczy. Była to niedziela. Uroczysta kolacja zaplanowa-
na została w styczniu 2013 roku.

19 stycznia 2013 roku o godzinie 19:00 – świętuję ja i ma-
ratończycy, którzy przyjechali na Dwumaraton wokół Kanału 
Bydgoskiego.

Cieszę się bardzo, że dałam radę, bo 300 razy 42,195 km lub 
dłuższy dystans – to razem bardzo dużo kilometrów w nogach.

Wszystkie maratony w Bydgoszczy odbywają się na tej samej 
trasie alejkami parkowymi wokół Kanału Bydgoskiego. 10 okrą-
żeń po 4,22 km. Od śluzy Nr VI 

Ul. Bronikowskiego, przez śluzę Nr V ul. Czarna Droga, do 
śluzy Nr IV ul. Wrocławska. Początek okrążenia jest po południo-
wej stronie, powrót po północnej stronie kanału. Przy alejkach 

POKONAŁAM 300 MARATONÓW 
DAŁAM RADĘ!!!

OgROMNY I bARdZO SMACZNY TORT.

WŚRóD sKłADAjąCyCh GRATulACjE  
– MARATOnKA z siERpCA DAnKA KOzłOWsKA.

pAMiąTKOWy DyplOM ufunDOWAny pRzEz  
ORGAnizATORA DWuMARATOnu WOKół KAnAłu byDGOsKiEGO  

- OTRzyMuję OD DyREKTORA iMpREzy - piOTRA WOjCiEChOWsKiEGO.
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znajdują się tablice edukacyjne. W godzinach odpoczynku moż-
na zapoznać się z fauną i florą występującą wokół kanału.

Nocleg – w gościnnym, jak zawsze K.S. Gwiazda – na mate-
racu i w osobistym śpiworze.

W mojej głowie następne już plany. Teraz do 337!!!
Dlaczego?
Rekord Polski w ilości maratonów dla kobiet wynosi 336 – 

ustanowiony przez maratonkę Barbarę Szlachetkę z Jelcza La-
skowic, która od kilku lat nie żyje.

Proszę Opatrzność o siły i zdrowie, żeby Sierpc był na ustach 
maratońskiego świata. Obecnie na dzień 27.02.2013 mam zali-
czonych 305 maratonów!!!

Mieszkańcy Sierpca – pomóżcie mi swoim pozytywnym my-
śleniem, to znowu dam radę!!!

Barbara Gil
ORAz MARATOnKi i MARATOńCzyCy z CAłEj pOlsKi.

Dnia 6 grudnia 2002r. Burmistrz Marek Kośmider znalazł od-
powiedź na to pytanie i obdarował dzieci i całe miasto pięknym 
prezentem. Była to nowoczesna bardzo funkcjonalna hala spor-
towa. Pan Burmistrz wystąpił wtedy w roli świętego Mikołaja 
i wręczył nam klucze, ale o ufundowaniu tego upominku pomy-
ślało znacznie więcej osób. Byli to radni III i IV kadencji, którym 
jesteśmy bardzo wdzięczni.

Krótkie zestawienie tego, co działo się przez dziesięć lat 
istnienia obiektu.

Odbyły 774 zawody sportowe, w tym 24 o zasięgu krajowym, 
86 o zasięgu wojewódzkim i jedna międzynarodowa. Zorganizo-
wano 273 mecze piłki ręcznej oraz 53 imprezy kulturalne. Śred-
nio z hali tygodniowo korzysta 530 osób, co przez dziesięć lat 
dało liczbę ponad 170 tysięcy.

W grudniu tego roku minęła X rocznica oddania hali sporto-
wej do użytku. Z tej okazji zorganizowano cykl imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, mających na celu uczczenie tego wydarzenia, 
popularyzację sportu i integrację rodziców, nauczycieli i uczniów. 

Jako pierwsze, zmagania sportowe rozpoczęły maluchy. 
W dniu 03.12.2012 r. rozegrano mikołajkową turniejadę dla klas 
0-III naszej placówki. Przygotowane ćwiczenia nie sprawiały 

uczniom trudności, wręcz przeciwnie dostarczały wiele radości. 
Bawiono się w pionach klas 0-I, II, III. Godny podkreślenia jest 
udział wszystkich pań wychowawczyń oraz pań uczących w kla-
sach młodszych. Po sportowych zmaganiach, dyrektor Hanna 
Kurta nagrodziła wszystkie klasy pamiątkowymi dyplomami, 
a główna postać turniejady – Mikołaj, poczęstował wszystkich 
obecnych słodyczami.

Kolejnego dnia, tj. 04.12.2012 r., panie katechetki wzorowo 
przygotowały sportowy „Puchar Jezusa”. Rywalizowano w pio-
nach, oddzielnie klasy IV, V, VI w konkurencjach: „trafić do nie-
ba” „7 darów Ducha Świętego”, „trafić diabełka”, „walczymy 
ze złymi pokusami, „zdążyć na rekolekcje”. Każda klasa wy-
stawiła 5 zawodników do konkurencji zabawowo-sportowych, 
miała również za zadanie przygotować rysunek przedstawiają-
cy Matkę Boską. Zwyciężyła klasa V C, która otrzymała puchar. 
Drugie miejsce zajęła klasa IV A, a trzecie miejsce klasa VI B. 
Wszystkie klasy wraz z opiekunami zostały wyróżnione dyplo-
mami oraz słodyczami.

Po zmaganiach w „Pucharze Jezusa” na boiska wybiegły re-
prezentacje: uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, kadry SP 2 oraz 
rodziców mających dzieci w naszej placówce. Sędzią głównym 
była dyrektor Hanna Kurta, która rozpoczęła spotkanie pomiędzy 
uczniami a kadrą. Po pierwszej połowie zasłużenie prowadzili 

JAK PRZYGOTOWAĆ UPOMINEK 
DLA 600 DZIECI?
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uczniowie, ale po przerwie ekipa kadry wspięła się na wyżyny 
swoich możliwości i minimalnie okazała się lepsza. W drugim 
spotkaniu, przy ogłuszającym dopingu uczniów klas IV-VI, eki-
pa rodziców miała potężne kłopoty, aby pokonać naszą dzielną 
reprezentację. Dzięki większemu doświadczeniu wyszli z tego 
pojedynku zwycięsko. W ostatnim spotkaniu Kadra – Rodzice, 
było wszystko, czyli: efektowne zagrania, świetne strzały i para-
dy bramkarzy. Było dużo bramek, a pod koniec spotkania mnó-
stwo potknięć (wynikających ze zmęczenia). Mimo że wyniki 
nie były najważniejsze, to należy dodać, iż rodzice z tego turnie-
ju wyszli jako zwycięzcy. Na zakończenie spotkania doszło do 
wymiany koszulek. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni 
z imprezy i wyrazili z wielką aprobatą chęć, aby podobne mecze 
odbywały się cyklicznie, co najmniej raz do roku.

W dniu 05.12.2012r. rozegrano finał powiatowy Turniejady 
dla klas I-III. Na starcie stanęło sześć szkół. Dzieci rywalizowa-
ły niezwykle zacięcie w ośmiu zabawach: sztafeta z przekłada-
niem szarfy, sztafeta z kółeczkami, sztafeta ze zmiotką i piłeczką, 
unihokej, toczenie piłek, rzuty piłek do kosza, sztafeta z piłkami, 
kot w butach. Wszystkie szkoły otrzymały puchary i dyplomy; 
za trzy pierwsze miejsca dzieci otrzymały medale; dla wszyst-
kich były słodycze.

Wyniki turniejady
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 Sierpc - 53 Pkt
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Sierpc - 46 Pkt
3. Szkoła Podstawowa W Goleszynie - 38 Pkt
4. Szkoła Podstawowa W Mochowie - 33 Pkt
5. Szkoła Podstawowa W Borkowie - 21,5 Pkt
6. Szkoła Podstawowa W Gozdowie - 18,5 Pkt
 
W dniu św. Mikołaja rozegrany został finał powiatowy w ha-

lowej piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. W turnie-
ju udział wzięło osiem szkół, które podzielono na dwie grupy. 
W grupach grano „każdy z każdym”, a dwie najlepsze szkoły 
kwalifikowały się do półfinałów. Pojedynki, szczególnie o miej-
sca medalowe, były niezwykle zacięte, a o zwycięstwie decydo-
wały rzuty karne.

Kolejność końcowa:
1. Szkoła Podstawowa Mochowo
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Sierpc
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Sierpc
4. Szkoła Podstawowa Bożewo
5. Szkoła Podstawowa Gozdowo
5. Szkoła Podstawowa Borkowo Kościelne
5. Szkoła Podstawowa Goleszyn
5. Szkoła Podstawowa Zawidz

Trzy najlepsze drużyny z rąk dyrektor szkoły Hanny Kurty, 
otrzymały dyplomy i medale, a pozostałe ekipy dyplomy.

SKŁAD REPREZENTACJI SP 2: Kacper Słupecki, Zby-
szek Stocki, Bartek Kwiecień, Krzysztof Szpakowski, Hubert 
Borucki, Seweryn Krasiński, Sylwek Lisicki, Paweł Żółtowski, 
Mateusz Rzeszotarski, Łukasz Pniewski, Szymon Piotrowski - 
opiekun Dariusz Malanowski 

Dnia 7 grudnia odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłop-
ców szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Gimnazjum Miej-
skiego im. M. Kopernika w Sierpcu. Uroczystego otwarcia 
dokonał Dyrektor Gimnazjum Miejskiego Edmund Sigiel.

W zawodach udział wzięło 5 drużyn z powiatu sierpeckie-
go z:

• Gimnazjum w Mochowie,

• Gimnazjum w Borkowie Kościelnym,
• Gimnazjum Leonium,
• 2 drużyny z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.
Turniej, w którym rozegrano 10 spotkań, odbywał się sys-

temem gry „każdy z każdym”. Zwycięzcą rozgrywek została 
I drużyna Gimnazjum Miejskiego (12pkt.) w Sierpcu. Na kolej-
nych miejscach, po emocjonujących pojedynkach, uplasowali się 
uczniowie Gimnazjum w Mochowie (II miejsce 7pkt.) oraz Gim-
nazjum w Borkowie Kościelnym (III miejsce 7pkt).

Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy zawo-
dów. Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary ufundowane 
przez Dyrektora Gimnazjum Miejskiego - Edmunda Sigiela. Sta-
tuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał Cezary Brodowski – 
uczeń Gimnazjum Leonium.

Organizatorem imprezy byli nauczyciele wychowania fi-
zycznego Gimnazjum Miejskiego im. M. Kopernika w Sierpcu. 
Sędzią głównym zawodów był Sławomir Malanowski. W prze-
rwach między pojedynkami swoje układy taneczne zaprezento-
wała ekipa cheerleaderek, zachęcając drużyny do gry, a kibiców 
do dopingu. Ponadto na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy 
zostali obdarowani słodkim upominkiem od Świętego Mikołaja.

Kolejność końcowa:
I miejsce Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika 

w Sierpcu I drużyna
II miejsce Gimnazjum w Mochowie
III miejsce Gimnazjum w Borkowie
IV miejsce Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika 

w Sierpcu II drużyna
V miejsce Gimnazjum Publiczne im. bpa Leona Wetmańskie-

go w Sierpcu

W dniu 08.12.2012r. odbył się Turniej Piłki Nożnej dla doro-
słych. Na specjalne zaproszenie, w naszej hali sportowej stawiły 
się drużyny współpracujące z naszą szkołą: Oldboy Kasztelan, 
Urząd Miasta - Mega Sierpc, Browar Kasztelan, Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska. Turniej był zabawą, ale zawodnicy bardzo 
poważnie potraktowali swoje zadania. Trwała walka o każdą pił-
kę. Piłkarze nie bali się atakować. Licznie zgromadzona publicz-
ność miała okazję obejrzeć wiele ciekawych akcji. Rywalizacja 
była bardzo zacięta. Padło wiele bramek. Zanotowano nawet 
dwucyfrowe wyniki. Najlepsza okazała się drużyna Urzędu Mia-
sta, zdobywając komplet punktów. Druga była ekipa OSM, trze-
cia Browaru, na czwartej lokacie sklasyfikowano drużynę MEGI, 
a na piątej Olboy. 

Najlepszym piłkarzom przyznano również nagrody indywi-
dualne, które wręczała v- ce dyrektor Anna Trzcińska: Kamil 
Przybyszewski – nagroda fair play, Waldemar Kamiński – naj-
lepszy bramkarz, Marcin Szulc – najlepszy strzelec, Bogdan 
Nowicki - najstarszy zawodnik, Michał Jastrzębski – najlepszy 
zawodnik turnieju.

Dnia 9 grudnia 2012 r. sierpczanie pojawili się tłumnie w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, gdzie odbył 
się koncert kolęd i pastorałek pod patronatem księdza Andrze-
ja Więckowskiego i Burmistrza Marka Kośmidra, zorganizo-
wany przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Sierpc 
oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu. Imprezę poprowadzili 
Justyna Adamska - opiekun grupy Mażoretek i Dariusz Mala-
nowski. Koncert rozpoczął się od pokazu tanecznego Mażoretek 
MMOD OSP Sierpc. Dziewczęta zatańczyły do najpopularniej-
szych utworów świątecznych, takich jak: „Snow is falling”, 
„Jingle bells”, „Last Christmas”. Następnie na scenie pojawili 
się wszyscy występujący i wspólnie zaśpiewali „Triumfy Króla 
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Niebieskiego”. Hanna Kurta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Sierpcu powitała zaproszonych gości i wszystkich obecnych 
w hali. Przytoczyła historię hali i podziękowała wszystkim, któ-
rzy pomagali przy jej otwarciu oraz wspierali przez wszystkie 
lata jej działania. Jako pierwsi, na scenie pojawili się „Sierpcza-
nie” - zespół wokalno-instrumentalny działający przy Polskim 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Następnie dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu – „Trójeczki” i Gromada 
Zuchowa „Wesołe Misie”. Po nich zaśpiewała młodzież z ze-
społu „Bez Nazwy” z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu oraz 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu –„Wesołe Nutki”. 
Później na scenie pojawili się „Weseli Seniorzy” drugi zespół 
działający przy PZERiI i zespół emisji głosu z Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Sierpcu. Na końcu zaprezentowała się Agnieszka 
Kadłubowska w towarzystwie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP Sierpc. Podczas kolędowania po hali krążył Święty 
Mikołaj, częstując wszystkich słodyczami oraz dziewczęta z gru-
py Mażoretek, rozdając własnoręcznie przygotowane świąteczne 
kartki. Stowarzyszenie „Mama” przygotowało dla dzieci kącik, 
w którym mogły wykonać ozdoby choinkowe. Podczas trwania 
koncertu odbywał się kiermasz świąteczny, na którym można 
było nabyć ozdoby przygotowane przez uczniów Dwójki. Dy-
rektor SP2 Hanna Kurta wraz z kapelmistrzem MMOD OSP Mi-
chałem Głowackim podziękowała występującym i zaprosiła na 
kolędowanie za rok. W finale wszyscy wspólnie zaśpiewali ko-
lędę „Bóg się rodzi”, podczas której Mażoretki rozsypały śnieg 
na widownię. 

W czasie trwania obchodów X-lecia istnienia hali sportowej 
obserwowaliśmy zacięte zmagania w różnych dyscyplinach, 
w bardzo dużej rozpiętości wiekowej (od 5 do 66 lat). Na trybu-
nach zasiadło wielu kibiców, rodziców, dziadków, dopingujących 
swoich najbliższych. Nikomu nie brakło sportowej zaciętości 
woli zwycięstwa. Także kibice spisali się na szóstkę.

Koordynacją imprez zajęli się nauczyciele wychowania fi-
zycznego SP nr 2 Agata Urbańska, Marcin Nowakowski i Da-
riusz Malanowski. Duży wkład pracy wniósł także odbywający 
w naszej placówce staż Jarosław Matczak.

Upominek sprzed dziesięciu lat okazał się strzałem w dzie-
siątkę oraz trafnym prezentem nie tylko dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Miejskiego, ale również miesz-
kańców całego miasta.

Dariusz Malanowski

Dnia 27.11.2012r., w Centrum Kultury i Sztuki, odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. 
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym hono-
rowym dawcom krwi oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycz-
nego dla dzieci szkól Podstawowych i gimnazjalnych.

Spontaniczny i bezinteresowny udział krwiodawców w rato-
waniu krwią chorych i poszkodowanych w wypadkach pięknie 
wypełnia karty historii Polskiego Czerwonego Krzyża –tak wi-
tał przybyłych wiceprezes OR PCK w Sierpcu Zdzisław Buda.

Za pracę społeczną Odznaką Honorową Polskiego 

Czerwonego Krzyża III stopnia wyróżniono nauczyciela Zespo-
łu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu p. Edy-
tę Jagodzińską.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar, za bezinteresowne 
oddawanie krwi, odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III 
stopnia, po oddaniu 6l krwi otrzymał: Bogdan Bartnicki, Aldona 
Okonkowska, Marcin Kalkowski, Jan Zieliński

ZHDK II stopnia po oddaniu 12l krwi, otrzymał: Wojciech 
Sadowski, Jan Zieliński, Sławomir Śmigielski.

ZHDK I stopnia po oddaniu 18l krwi otrzymał: Jarosław 

DNI HONOROWEGO 
KRWIODAWSTWA
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Jarzyński, Jarosław Klimowski.
Za długoletnie oddawanie krwi uhonorowani zostali dy-

plomami: Dariusz Dądalski, Jarosław Jarzyński, Marcin Ko-
buszewski, Jarosław Kraska, Jarosław Klimowski, Wiesław 
Korzeniewski, Wiesław Maciejewski Janusz Mysera, Aldona 
Okonkowska, Grzegorz Berger, Andrzej Augustyniak, Andrzej 
Falkowski, Marek Kalinowski, Szczepan Jamiołkowski, Śliwiń-
ski Mirosław.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły dzieci, które wzięły 
udział w realizacji zadania publicznego z działu III „OCHRO-
NA I PROMOCJA ZDROWIA”. Na konkurs plastyczny pod na-
zwą „honorowe krwiodawstwo w oczach dziecka” wpłynęło 120 
prac wykonanych różną techniką, które prezentowane były przed 
wejściem na salę widowiskową w CKiSZ. Komisja Konkursowa 
w składzie Bożena Ilska- Kierownik artystyczny CKiSz, Wioletta 
Bogucka – Instruktor ds. plastyki CKiSz oraz Danuta Peda –pra-
cownik OR PCK – oceniła nadesłane prac 

W kategorii dzieci klas I-III szkoły podstawowe pierwsze 
miejsce zajęła Maja Pączkowska –SP Ligowo, drugie miejsce 
–Marcin Cybulski SP Mochowo, trzecie miejsce –Magdalena 
Kalinowska –SP Rościszewo. W kategorii klas IV-VI –pierw-
sze miejsce Sebastian Zawadzki -SP Mochowo, drugie miejsce 
–Natalia Uzdarska –SP Mochowo trzecie -miejsce – Iga Olczak 
–SP nr 2.

W kategorii Gimnazjum, I-miejsce Filip Stelmański Gimna-
zjum Publiczne Mochowo, II –miejsce Marcin Jaworski - Gim-
nazjum Publiczne Gozdowo, III –miejsce Martyna Jaglińska 
Gimnazjum Publiczne L.Wetmańskiego Sierpc. III – miejsce 
Andżelika Tyburska –Gimnazjum Miejskie Sierpc. Sponsorem 
nagród był Burmistrz Miasta Sierpca. Wśród wyróżnień znala-
zły się 22 prace –których sponsorem był p. Mariusz Turalski –
Przewodniczący Komisji Społecznej w Starostwie Powiatowym.

O oprawę artystyczną zadbała młodzież z ogniska Pracy Po-
zaszkolnej pod kierunkiem Doroty Nawrockiej.

Danuta Peda

Lech Żmijewski to jeden z symboli sierpeckiego sportu, tre-
ner, nauczyciel, wychowawca. Dla wielu na zawsze Pan Profesor. 
12 stycznia 2013 roku skończył 90 lat. O urodzinach Zacnego 
Jubilata pamiętało wielu jego uczniów. Lech Żmijewski pozostał 
otwarty na kontakty ze swymi wychowankami. Nadal też chętnie 
uczestniczy w życiu miasta, jest bywalcem ważniejszych uroczy-
stości miejskich. Ma niebywałą pamięć, a co za tym idzie, jest 
skarbnicą wiedzy o wydarzeniach, w których uczestniczył przed 
dziesiątkami lat.

Okrągła rocznica urodzin stała się okazją do spotkań w miesz-
kaniu Pana Profesora. Przychodzili uczniowie i uczennice. Był 
też burmistrz wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. 
Lech Żmijewski to dziś wielka sierpecka osobowość. 90 urodzi-
ny niech zatem staną się przyczynkiem, by przypomnieć najważ-
niejsze momenty życia Jubilata. 

Lech Mieczysław Żmijewski urodził się 12 stycznia 1923 
r. w Sierpcu. Ukończył sierpecką Szkołę Powszechną nr 1, do 
wybuchu wojny był uczniem Gimnazjum Koedukacyjnego 
im. Prezydenta I. Mościckiego. W czasie okupacji pracował 

w sierpeckim obozie pracy, następnie w niemieckim sklepie że-
laznym, zaś od czerwca 1944 r. w fabryce wojskowej Espera We-
rke. W sierpniu 1944 r. wraz z całą załogą fabryki wywieziony 
został w Sudety, skąd wrócił dopiero po wyzwoleniu. Po wojnie 
zdał w Sierpcu maturę i w 1948 r. rozpoczął pracę jako powia-
towy instruktor w Inspektoracie Kultury Fizycznej. Na początku 
lat 50. zdobył na AWF w Warszawie uprawnienia I stopnia do 
nauczania wychowania fizycznego w szkołach. Pracę nauczycie-
la, jeszcze w niepełnym wymiarze godzin rozpoczął w Liceum 
Ogólnokształcącym w 1950 r. Od 1952 r. już na pełnym etacie 
bez reszty oddał się pracy z młodzieżą.

Posiadł wszechstronne predyspozycje sportowe, uprawiał 
wiele dyscyplin: piłkę siatkową, piłkę ręczną, tenis stołowy, lek-
koatletykę oraz strzelectwo. Od początku swojej pracy zawo-
dowej związany był ze Szkolnym Kołem Sportowym Mazur. 
Kontynuował w nim dzieło rozpoczęte przez Henryka Gomu-
lickiego. W 1958 r. wraz z Tadeuszem Szałkuckim był współ-
organizatorem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Mazur” 
z sekcjami: lekkoatle tyczną, piłki ręcznej chłopców i piłki 

90 URODZINY WYBITNEGO 
NAUCZYCIELA I TRENERA 

SPORTOWEGO LECHA ŻMIJEWSKIEGO
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ręcznej dziewcząt, których został opiekunem.
Piłka ręczna kobiet była jego największą pasją i poświęcił 

jej całe życie trenerskie. Każda z sekcji Klubu odnosiła sukcesy, 
jednak te największe przypadły w udziale właśnie dziewczętom. 
Zawodniczki Mazura zdobywały liczne sportowe trofea, ale ich 
największym sukcesem było to, że przez wiele lat grały w tur-
niejach, które uprawniały do gry w półfinałach Mistrzostw Polski 
w kategorii juniorek. Trener dwukrotnie doprowadził drużynę do 
finałów Mistrzostw Polski. Przez szereg lat Lech Żmijewski wy-
chował wiele doskonałych zawodniczek, które z powodzeniem 
grały w I i II ligowych drużynach. Wśród podopiecznych trene-
ra największy sukces odniosła Ewa Żurawska, która przez kil-
ka lat grała w reprezentacji Polski, a dalej karierę kontynuowała 
w klubach zagranicznych oraz Teresa Kopycińska, wybitna lek-
koatletka i piłkarka ręczna.

Lech Żmijewski ma też ogromne zasługi w budowie hali 
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. Czuwał nad inicja-
tywą od fazy pomysłu, poprzez całą realizację, aż do finału. Po-
magał uzyskać akceptację budowy i niezbędne pozwolenia dla 
powstania hali w stosownych organach. Wielkie marzenie i cel, 
jaki postawił sobie na początku lat 70. XX wieku, spełniło się 
1 września 1985 r., kiedy to oddano do użytku najbardziej no-
woczesny, jak na tamte czasy, obiekt sportowy w Sierpcu. Wy-
bitnemu trenerowi i nauczycielowi nie dane było jednak z niego 
korzystać i powiększać swej bogatej karty osiągnięć sportowych, 
gdyż w 1983 r., w wieku 60 lat odszedł na zasłużoną emeryturę.

Za działalność i dorobek sportowy Lecha Żmijewskiego wie-
lokrotnie nagradzano i odznaczano, m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Diamen-
tową Odznaką Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Złotą Odznaką 
PZLA oraz wieloma odznaczeniami innych organizacji i stowa-
rzyszeń sportowych. W 1980 r. wpisany został do „Księgi Za-
służonych dla Miasta Sierpca”, zaś w 1993 r. otrzymał medal 
„Zasłużony dla Miasta Sierpca”.

Lech Żmijewski to znakomity wychowawca i nauczyciel wie-
lu sportowych pokoleń sierpczan. To człowiek, który był i na 
zawsze pozostanie wzorem do naśladowania dla pedagogów, 
działaczy sportowych i wielu wychowanków. Jeden z budowni-
czych hali sportowej przy LO, inżynier Stanisław Dąbrowski na 
II Zjeździe Absolwentów szkoły w 1987 r. powiedział „…duch 
profesora Lecha Żmijewskiego jest i będzie w tej szkole zawsze 
obecny i tego człowieka nie da się i nie można pomijać w historii 
szkoły”. Lecha Żmijewskiego nie można też pomijać w historii 
całego miasta, gdyż swoimi osiągnięciami i osobowością na za-
wsze zapisał się w przebogatych dziejach grodu nad Sierpienicą.

Magdalena Staniszewska

Mam ogromny szacunek i wdzięczność dla Pana Profesora 
Lecha Żmijewskiego, mojego wychowawcy, trenera. Na swojej 
drodze życia spotkałem dobrego, życzliwego człowieka. Uwa-
żam Go za wielkie szczęście. To Pan profesor w dużym stopniu 
ukształtował moją osobowość, przyczynił się do liczących się 
wyników sportowych. O tym zawsze Z okazji 90-tych urodzin 
życzę dużo zdrowia, pogody ducha i samych radosnych dni – 
wdzięczny Panu Lechowi dawny uczeń, sportowiec.

Kazimierz Czermiński

Bardzo cenię mojego Profesora Lecha Żmijewskiego. Byłam 
Jego piątkową uczennicą podczas lekcji wychowania fizyczne-
go w Liceum Ogólnokształcącym. Pamiętam Jego zaangażowa-
nie dla kultury fizycznej. Wymagał by aktywnie uczestniczyć 
w lekcjach wf-u i kształtował nasze sylwetki. Nigdy nie szczę-
dził humoru. Teraz po wielu latach jesteśmy zaprzyjaźnieni 
i często wspominamy szkołę, nauczycieli i rozmawiamy o podró-
żach. Pan Profesor Lech Żmijewski posiada wielu wdzięcznych 
uczniów, wychowanków, którzy o nim nie zapominają. Cieszę 
się, że do nich należę. 

Maria Wiśniewska

OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO 
STYLU ŻYCIA POLSKIEGO 
CZERWONEGO KRZYŻA

W Gimnazjum Miejskim, w dniu 07.12.2012r., o godz.10.00 
odbył się Rejonowy etap XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Promocji Zdrowego Stylu Życia. Do konkursu przystąpiły 
4 szkoły gimnazjalne i 4 szkoły ponadgimnazjalne. Olimpia-
da składa się z 4 etapów. Młodzież musiała przejść etap szkol-
ny, który odbył się 25 października, kolejny II etap Rejonowy 
organizowany przez Oddział Rejonowy w Sierpcu, w ramach 
zadania publicznego z działu III „PROMOCJA I OCHRONA 
ZDROWIA”.

Podczas tego etapu uczestnicy zmagali się z 30 pytaniami do-
tyczącymi zasad higieny osobistej, jamy ustnej, zasad zdrowego 
żywienia, zasad udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki uza-
leżnień od nikotyny, problematyki ochrony środowiska natural-
nego, zapobiegania chorobom zakaźnym, zasadami Czerwonego 
Krzyża. Komisja konkursowa w składzie: Danuta Peda, Ludmiła 
Nawrocka, Małgorzata Szałecka, Teresa Malinowska, po spraw-
dzeniu testu i przeprowadzonych dogrywkach ustaliła że:

• największą ilość punktów, w kategorii Gimnazjum, 
zdobył uczeń – Gimnazjum Publicznego w Mochowie 
i I miejsce – Bartosz Lewandowski – zdobył 24 punkty

• Gimnazjum Publiczne w Gozdowo, II miejsce – Dagmara 
Szychułda – zdobyła 23 punkty

• Gimnazjum Miejski w Sierpcu, III miejsce – Monika Ku-
charska – zdobyła 23 punkty

• Gimnazjum LEONIUM w Sierpcu, IV miejsce – Julia 
Ocicka – zdobyła 22 punkty

Pomiędzy II i III miejscem decydowała dogrywka, składająca 
się z 8 pytań dodatkowych.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najwięcej punk-
tów zdobyła:

• uczennica Liceum Ogólnokształcącego, I miejsce – Daria 
Krajewska – 26 punktów

• uczennica Liceum Ogólnokształcącego, II miejsce – 
Aleksandra Ozdarska – 23 punkty

• uczennica Zespołu Szkół Nr 1, III miejsce – Iwona Biel-
ska – 23 punkty

• uczennica Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, IV miejsce 
– Sylwia Mazur – 21 punktów

O losie drugiego i trzeciego miejsca decydowała dogrywka.
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Zwycięzcy I miejsc pojadą na III etap okręgowy, który od-
będzie się w Warszawie, w marcu 2013 r. Nagrody wręczał Ka-
zimierz Czermiński – viceprzewodniczący Rady Miasta oraz 
Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca Zbigniew Leszczyński. 
Sponsorem czwartych miejsc był Mariusz Turalski – radny po-
wiatowy. Olimpiada przebiegała w miłej atmosferze, w przerwie 
młodzież oraz opiekunowie mogli obejrzeć film o szkodliwości 

palenia papierosów i spożyć posiłek w postaci napojów, owoców, 
ciastek. Nad całością imprezy czuwała Danuta Peda – pracownik 
OR PCK, z pomocą dyrekcji Gimnazjum Miejskiego, pielęgniar-
ki szkolnej, uczniów. 

Danuta Peda

W dniach 5-6 stycznia b.r w hali sportowej przy ul. Korczaka 
10 odbyła się III edycja turnieju Płock Cup. W zawodach udział 
zadeklarowało 16 drużyn. Nasze miasto reprezentowała druży-
na Urzędu Miasta, w składzie: Matusz Ambrochowicz, Łukasz 
Paczkowski, Marcin Nowakowski, Waldemar Frydrychowicz, 
Marcin Rokicki, Michał Dzięgielewski, Łukasz Betlejewski, Ja-
rosław Brzeziński i Bogdan Bartnicki. Nasz udział w turnieju 
zakończył się na fazie grupowej. Mamy nadzieję, że zdobyte 

III EDYCJA PŁOCK CUP 2013

doświadczenie zaprocentuje w tegorocznych Mistrzostwach Pol-
ski Samorządowców w Kołobrzegu. 

Serdeczne podziękowania składamy trenerowi Jerzemu Sta-
churskiemu, bez wsparcia, którego nasz udział w turnieju nie 
byłby możliwy.

 
Zwycięzcą III edycji turnieju Płock CUP 2013 został zespół 

PETER-GUM.



52

WYDARZENIA

To temat konferencji instruktorskiej, która została zorgani-
zowana z okazji Dnia Myśli Braterskiej (22.02) w celu podsu-
mowania całorocznych działań Hufca związanych z Rokiem 
Janusza Korczaka oraz zaprezentowania władzom oświatowym, 
samorządowym i sponsorom osiągnięć Sierpeckiego Harcerstwa 
w 2012 roku.

Organizatorzy czyli członkowie Komendy Hufca i Zarząd 
Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa, bardzo starannie 
przygotowali powyższe zadanie, zapewniając każdemu uczest-
nikowi konferencji stosowne materiały programowe, a więc: 
szczegółowy przebieg obrad, kopie referatów, sprawozdanie 
z całorocznej aktywności gromad i drużyn, wykaz sponsorów 
i darczyńców za 2012 rok oraz plan Hufca na najbliższy rok, nie 
mówiąc już o specjalnych pamiątkowych „Niezapominajkach”.

Wyjątkowość wydarzenia podkreślono umiejscowieniem ob-
rad w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej, bowiem 
organizatorom bardzo zależało na godnym przyjęciu wszystkich 
gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele najwyższych 
władz ZHP tj hm. Grzegorz Woźniak – członek GKZHP, hm. 
Tomasz Sobolewski – zastępca komendanta Chorągwi Mazo-
wieckiej, phm. Joanna Banasiak – członek Komendy Chorągwi 
Mazowieckiej. Niestety zabrakło przedstawicieli władz miasta 
i starostwa.

Z władz oświatowych, na szesnaście szkół, w których dzia-
ła ZHP, przybyło tylko dwóch dyrektorów: Ryszard Szymański 
dyrektor ZSS w Rościszewie i Marek Okonkowski – dyrektor 
ZSO w Gójsku, którzy w ostatnim roku bardzo wspierali wła-
dze Hufca, a na co dzień pomagają swoim zuchom i harcerzom.

Samorządowców reprezentowała jedynie Jadwiga Przedpeł-
ska – wójt Gminy Mochowo oraz radny Mariusz Turalski 

Nieco liczniej stawili się sponsorzy, przyjaciele i szefowie 
firm wspierających Sierpeckie Harcerstwo. Wśród gości byli: 
Anna Kaczorowska, Zenon Kupniewski, Ewa Barchanowicz, 
Helena Jankowska, przedstawiciel Policji - pan Witkowski, 
przedstawiciel Straży – pan Witkowski, Prezes ZNP - Teresa Do-
magalska i inni. Najliczniej przybyli funkcyjni drużyn i gromad.

Po wysłuchaniu referatu wprowadzającego Komendantki 
Hufca, kierujący obradami hm. Dariusz Rybacki, dalszy prze-
bieg konferencji powierzył moderatorom tj hm,. Dorocie Cen-
drowskiej - zastępcy dyrektora Sierpeckiego Gimnazjum, phm. 

Marioli Ciesińskiej – nauczycielce Gimnazjum w Rościszewie 
oraz phm. Zuzannie Bońkowskiej - zastępcy dyrektora ZSO 
w Gójsku.

Dh Dorota rozmawiała z dyrektorem Ryszardem Szymań-
skim, Wójtem Gminy Mochowo Jadwigą Przedpełską i radnym 
Mariuszem Turalskim. Dyskutanci stwierdzili, że harcerstwo jest 
potrzebne dzisiejszej szkole i samorządom, bowiem uczy samo-
rządności, dyscypliny, odpowiedzialności i pracy w zespole. Nie 
zawsze środowisko docenia tę działalność.

Dh. Mariola skupiła się na pracy gromad i drużyn w Roku 
Janusza Korczaka, a do rozmowy poprosiła zuchmistrzynie hm. 
Małgorzatę Sajewską i pwd. Lidię Malinowską, które w prezen-
tacji multimedialnej pokazały poszczególne gromady zuchowe 
w trakcie zdobywania sprawności czarodziej 

Natomiast pion harcerski zaprezentowały phm. Jolanta Roż-
niak i pwd. Iwona Bogdańska.

Atrakcyjnego multimedialnego przeglądu pionu starszohar-
cerskiego dokonał dh. Darek, a o jedenastu latach realizacji pro-
gramu „Pogodne Lato” ciekawie opowiedział hm. Sławomir 
Szałkucki łącząc słowa z obrazem i muzyką.

Szkoda i to wielka, że wśród odbiorców nie było tych, do 
których owe słowa i obrazy były adresowane, czyli dyrektorów 
szkół i władz samorządowych.

O „Jutrze Sierpeckiego Harcerstwa” dh. Zuzanna rozmawia-
ła z Komendantką Hufca phm. Katarzyną Kordulasińską i Preze-
sem KPSH - Zenonem Kupniewskim. Jutro Hufca to dwa ważne 
wydarzenia rocznicowe:

- początek 100 letniej historii powstawania pierwszych zastę-
pów harcerskich na Ziemi Sierpeckiej i 30 lat funkcjonowania 
Stanicy „Nasz Dom” w Słupi. Kierująca rozmową doprowadziła 
do końcowych wniosków, z których wynikało, że Harcerstwo jest 
bardzo potrzebne dzisiejszym dzieciom i młodzieży, że rodzice, 
władze oświatowe i samorządowe mają moralny i nie tylko obo-
wiązek promowania oraz wspierania ZHP, jedynej na naszym te-
renie i w Polsce organizacji, która przez wszystkie lata istnienia 
wychowywała i wychowuje prawych ludzi.

Słuchając pięknej polszczyzny phm. Joanny Banasiak, pod-
sumowującej obrady, to pisząca te słowa czuła się szczęśliwa, że 
zabierający głos funkcyjni Hufca mogli zaprezentować ogrom 
swojej pracy programowej z zuchami i harcerzami, że zrobili to 

DZIEŃ DZISIEJSZY I JUTRO 
SIERPECKIEGO HARCERSTWA

KOnfEREnCję ROzpOCzynA się OD pODpAlEniA  
pRzEz GOŚCi syMbOliCznEGO OGniA - fOT. jAKub GRODziCKi

pRzEDsTAWiCiEl GKzhp hM. GRzEGORz WOźniAK  
WRęCzA pODzięKOWAniE zA TERMinOWE WyWiązyWAniE się  

z ObOWiązKóW sTATuTOWyCh. fOT. jAKub GRODziCKi
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nowocześnie, że w ich wystąpieniach widać było jak zmienia się 
Harcerstwo i jak oni również się zmieniają.

Przykro tylko, że ów wychowawczy trud obecnych społecz-
ników harcerskich nie zawsze jest należycie dostrzegany, oce-
niany i wspierany. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi przytoczę fragment re-
feratu hm. Pawła Chmielewskiego, kierownika wydziału pozy-
skiwania środków GKZHP, dotyczące harcerskiego wolontariatu. 
W referacie między innymi czytamy, że harcerski wolontariusz 
czyli drużynowy, każdej szkole, a więc i samorządom, daje 
oszczędności w kwocie około 7.200 zł. nie licząc wychowaw-
czych aspektów owej pracy. Oto uzasadnienie: W ciągu jednego 
roku drużynowy organizuje przeciętnie 30 zbiórek po 2 godz. co 
daje 60 godzin. Na przygotowanie każdej z nich poświęca rów-
nież około 2 godz., to daje kolejne 60 godz. Średnio w ciągu roku 
organizuje trzy biwaki, co daje 144 godz. ciągłej pracy instruk-
tora. Dodajmy do tego 14 dniowy obóz czyli 336 godzin. Łącz-
nie mamy minimum 600 godz. pracy harcerskiego wolontariusza 
w ciągu jednego roku. Gdyby za każdą godzinę chcieć zapłacić 

instruktorowi minimalna stawkę określoną przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, czyli 12 zł, to ktoś musiałby wyło-
żyć 7.200 zł. rocznie dla jednego wolontariusza drużynowego.

W Hufcu Sierpc jest 30 drużynowych, jeśli pomnożymy tę 
liczbę przez 7.200 zł to w skali rocznej instruktorzy ZHP w Sierp-
cu i Powiecie Sierpeckim dają samorządom 216 tysięcy złotych! 
Tylko w samym mieście wartość wolontariackiej pracy 15 in-
struktorów, licząc wg powyższego zestawienia, wyniosłaby oko-
ło 18.656 zł., bowiem w Sierpcu jest 8 drużynowych, 6 członków 
komisji, plus Komendantka, która tygodniowo musi poświęcić 
na pracę w biurze minimum około 15 godzin.

Biorąc pod uwagę pozytywne efekty działań wychowaw-
czych ZHP, w tym zwłaszcza rozwój indywidualny i społeczny 
zucha oraz harcerza, odciąganie ich od zagrożeń społecznymi 
patologiami, można wysunąć konkluzję, iż każdy samorząd, 
na terenie którego działa drużyna harcerska zaoszczędza dużą 
ilość środków na profilaktykę oraz pracę pozalekcyjną z dzieć-
mi i młodzieżą.

Z patologii przyszłości Polski nie będzie, ale na dzieci działa-
jące w ZHP można liczyć w dorosłym życiu, czego potwierdze-
niem jest fakt piastowania na naszym terenie różnych ważnych, 
nawet kierowniczych, stanowisk przez byłych i obecnych człon-
ków ZHP.

Zwyczajowym kręgiem i pieśnią kończącą wszystkie waż-
niejsze spotkania członków ZHP „Bratnie słowo sobie dajem…

Zakończono część merytoryczną i jeszcze chwilę poświęcono 
na towarzyskie spotkanie, o które zatroszczyła się hm. Jadwiga 
Lisicka wspomagana przez phm. Jolantę Wiśniewską.

Fundatorem poczęstunku był Krąg Przyjaciół Sierpeckiego 
Harcerstwa.

Specjalne podziękowanie organizatorzy kierują do druha dy-
rektora Muzeum Wsi Mazowieckiej Jana Rzeszotarskiego, któ-
rego reprezentowała zastępczyni Bogusława Trojanowska oraz 
do byłej harcerski Zofii Stelmańskiej, bowiem w Jej imieniu or-
ganizatorzy witali wszystkich chlebem, solą i smalcem.

Hm. Hanna Kowalska

uCZESTNICY KONFERENCJI. FOT. JAKub gROdZICKI 

X Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych 
„DUETTINO”

W dniach 30.11 – 02.12.2012r. miała miejsce w Warszawie 
X jubileuszowa edycja Konkursu Duetów Dziecięcych „DUET-
TINO”, w którym uczniowie PSM I st. w Sierpcu występują od 
lat. W roku obecnym w konkursie wzięło udział 90 duetów z 31 
szkół. Sierpecką szkołę muzyczną reprezentowały 2 duety:

Duet instrumentalny: Łukasz Piotr Gawłowski – trąbka, Wik-
tor Hoffman – fortepian (przygotowanie: Sławomir Żórawski, 
Rafał Gzella)

Duet fortepianowy: Wiktor Hoffman, Radosław Żuchiński 
(przygotowanie: Izabela Jezierska)

Nagrodę II stopnia przyznano duetowi instrumentalnemu, zaś 
duet fortepianowy otrzymał Nagrodę III stopnia.

Izabela Jezierska 

PAŃSTWOWA 
SZKOŁA MUZYCZNA

duET INSTRuMENTALNY WIKTOR HOFFMAN  
i łuKAsz GAWłOWsKi W CzAsiE pRóby
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Koncert Noworoczny
W dniu 15 stycznia 2013 roku w CKiSz odbył się Koncert 

Noworoczny dla mieszkańców miasta zorganizowany przez 
uczniów i nauczycieli PSM I st. w Sierpcu. Nastrojowe utwory, 
nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia, poprzedziły żywio-
łową muzykę karnawałową i rozrywkową. Uczniowie grali na 
instrumentach solo i w duetach. Przygotowali też miłą niespo-
dziankę wokalną w formie muzyki łatwej, lekkiej i przyjemnej. 
Jak zwykle nie zawiodła Orkiestra PSM pod batutą Konrada Ma-
zurowskiego, która wykonała największe hity muzyki rozrywko-
wej. Gościnnie z orkiestrą wystąpiła Ewa Wierzbicka w utworze 
Whitney Houston „I will always love you”. Nie zabrakło też 
muzyki operowej, gdzie przepiękną arię G. Pucciniego „O mio 
babbino caro” zaśpiewała Agnieszka Kadłubowska przy dźwię-
kach skrzypiec i fortepianu wydobywanych przez Szymona Te-
leckiego i Izabelę Jezierską. Uczniom akompaniował Sławomir 
Makowski, a koncert prowadziła Agnieszka Zdziarska. Liczna 
publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

Agnieszka Zdziarska
       
Kulig PSM I st. w Muzeum Wsi Mazowieckiej
Skrzypiący śnieg i przejmujący mróz towarzyszyły nam w so-

botę 26 stycznia 2013 r., kiedy na Skansenie odbywał się kulig. 
Na sanie, konie i woźnicę czekaliśmy przed budynkiem, w któ-
rym mieści się m.in. powozownia i galeria rzeźby. Gdy pierwsi 
z nas sunęli po śniegu i podziwiali zimowe krajobrazy, pozostałe 
osoby oglądały stare sanie, bryczki, a potem również drewniane 
rzeźby twórców ludowych. Następnie na kulig wyjechała druga 
grupa. Wtedy zwiedziliśmy dwór, w którym wciąż stała choin-
ka, a w salonie zobaczyliśmy instrument, na którym uczniowie 
klasy fortepianu naszej szkoły grywają podczas letnich dni. Po 
wyjściu z dworku czekaliśmy jeszcze parę minut. Czasem zza 
zaspy można było dostrzec sanie, czy też usłyszeć dzwonki za-
wieszone u koni. W końcu nadeszła nasza kolej. Chociaż w ostat-
niej grupie było tylko kilka osób, siedzenia szybko się zapełniły 
– widocznie amatorzy zimowej jazdy nie zadowolili się jedną 
przejażdżką. Za dużymi saniami zaczepiono również mniejsze, 
na których usiadło trzech starszych uczestników kuligu, łącznie 
ze mną. Wreszcie konie ruszyły. Na początku trzeba było przeje-
chać przez drogę wyłożoną kamieniami pokrytą cienką warstwą 
śniegu, ale zaraz potem wjechaliśmy na gruby śnieg na piasz-
czystej drodze. Tam płozy sunęły już łagodnie, czasem szybciej, 
czasem wolniej, zależnie od tempa koni. Najpiękniejszym chy-
ba widokiem była dolina rzeki Sierpienicy widziana ze skarpy. 

Zaraz przy zabytkowym kościele z Drążdżewa stała Dyrektor, 
która nas fotografowała, a następnie, pod koniec trasy zdążyła 
jeszcze wsiąść na sanki. Gdy już skończyliśmy kulig, poszliśmy 
na polanę na ognisko. Wszyscy chyba byliśmy bardzo zziębnię-
ci i chętnie grzaliśmy się przy ogniu. Zanim kiełbasy i kaszanki 
się upiekły, mieliśmy czas na trochę zabaw na śniegu, po których 
tym bardziej zachciało nam się jeść. Dla chętnych była także go-
rąca herbata. Po skończonym ognisku wszyscy udaliśmy się do 
wyjścia z tym większą radością, że ferie dopiero się rozpoczęły.

Kamil Watkowski – 
absolwent klasy fortepianu z roku 2012 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu składają 
serdeczne podziękowanie Dyrektorowi oraz pracownikom Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za umożliwienie zwiedza-
nia Skansenu oraz zorganizowanie na jego terenie kuligu wraz 
z ogniskiem. 

NIKOdEM JAWORSKI POdCZAS KONCERTu NOWOROCZNEgO

Chętnych do nauki w PSM I st. w Sierpcu zapraszamy na dzień otwarty 23 kwietnia 2013 r. w godz. 15 – 18. O przyjęcie do 
szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia. Termin składania podań kandydatów do nauki w szkole w roku 
2013/2014 upływa z dniem 24.05.2012 r. Egzamin wstępny odbędzie się 28.05.2013 r. od godz. 14:00 w sali nr 1. Szczegółowe in-
formacje w sekretariacie szkoły: tel. 24-275-10-30, bądź na www.szola-muzyczna-sierpc.pl 

Zapisy do PSM I st. w Sierpcu 






