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Radny Wojciech Jaworowski, by powstała piękna Aleja 700-lecia 
lokacji Miasta Sierpca, a ta okrągła, ważna dla Sierpca rocznica 
przypadnie w 2022 r.

Innym nietypowym działaniem jest ufundowanie ze środków 
prywatnych przez grupę Radnych i Burmistrza tablicy poświęco-
nej powstańcom styczniowym osadzonej na kamieniu wewnątrz 
pomnika-kwatery przy ul. Kościuszki. W tym miejscu zgodnie 
z tradycją leżą pochowani bezimienni powstańcy. Kamień i tabli-

ca jest mocnym akcentem pamięci 
o zrywie narodowym sprzed 150 lat.  
Z inicjatywą zawieszenia tablicy 
pamiątkowej wyszedł w styczniu 
Wiceprzewodniczący Rady Kazi-
mierz Czermiński, ale jego pierwot-
ny zamysł przekształcił i realizację 
przedsięwzięcia przyśpieszył Prze-
wodniczący Komisji Społecznej 
Zdzisław Dumowski.

Kolejnym przykładem wspól-
nych działań jest udział 7 września 
w sierpeckim Narodowym Czyta-
niu Aleksandra Fredry m.in. za-
równo obecnego burmistrza Marka 
Kośmidra jak i byłego burmistrza 
Zdzisława Dumowskiego, obecnej 
dyrektor CKiSz-u Ewy Wysockiej 
i b. dyrektora Domu Kultury Zbi-
gniewa Czajkowskiego.

Jestem głęboko przekonany, 
że nasza sierpecka społeczność po-
trzebuje takich wspólnych działań, 
wspólnych gestów. Są one moim 
zdaniem równie ważne jak decyzje 
o nowych chodnikach i ulicach.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Chrzanowski

RADA MIASTA

WSPÓLNA SPRAWA

KOMISJA SPOŁECZNA

Rada Miasta jako organ uchwałodawczy i kontrolny i Bur-
mistrz jako organ wykonawczy są dwiema częściami samorządu 
lokalnego. Ustawa o samorządzie gminnym nakazuje współpracę 
między tymi organami. Dla dobra mieszkańców Sierpca.

Jest to normalne, że są różnice zdań między Radnymi. Nie 
wszystkim Radnym podoba się Burmistrz. Nie wszyscy Radni 
podobają się Burmistrzowi. Proza życia – proza polityki.

Ostateczną instancją, do której Radni i Burmistrz są odwołują,  
są Mieszkańcy. Ich dobro.

Chciałbym zwrócić uwagę na  
takie działania Radnych i Burmi-
strza, które się wyróżniają swym 
charakterem na tle normalnej 
współpracy. Normalnej, czyli ta-
kiej, jak to pokazuje telewizja ka-
blowa. Współpracy polegającej 
na głosowaniu podczas sesji Rady 
propozycji Burmistrza.

Do takich nietypowych form 
współpracy zaliczam inicjatywę 
Wojciecha Jaworowskiego, któ-
ry w 2012 r. rozpoczął wraz z Za-
rządem Osiedla obsadzanie ulicy 
Paderewskiego specjalną odmia-
ną lip sprowadzanych z Holan-
dii. Potrafił na ten cel wykorzystać 
środki zarówno miejskie, jak i pry-
watne. W 2013 r. kontynuował ob-
sadzanie ulicy i zaprosił Radnych 
do współfinansowania i współpra-
cy przy sadzeniu drzew, co skoń-
czyło się przekazaniem przez Radę 
finansowego wsparcia. Zadanie bę-
dzie kontynuowane w przyszłym 
roku. Na co dzień drzewa wyma-
gają ponadto pielęgnacji. Organiza-
cją wszystkich działań zajmuje się 

Uczczenie pamięci  
powstańców 
styczniowych

W niedzielę, 7 lipca, o godz. 
17:30 odsłonięta została tablica po-
święcona powstańcom stycznio-
wym, którzy w latach 1863-1864  
brali udział w walkach z wojskami 
carskimi na północnym Mazowszu 
i Ziemi Dobrzyńskiej. Tablica zo-
stała umieszczona na głazie narzutowym wewnątrz kwatery –  
pomnika znajdującej się przy ul. Kościuszki naprzeciw cmenta-
rza wyznaniowego.

Dzisiaj Powstanie Styczniowe ocenia się jako zryw narodo-
wy, który nie miał najmniejszych szans powodzenia. Powstanie 

wybuchło za wcześnie. Jedną z przyczyn przyspieszających jego 
wybuch była zapowiedziana przez administrację branka, czyli 
wcielenie do wojska carskiego na 20 lat 12 tysięcy mężczyzn 
z terenu Królestwa. Służba w wojsku carskim prowadziła do wy-
niszczenia żołnierzy, więc władze powstańcze uznały, że popi-
sowi – jak wtedy mówiono na rekrutów – mogą ojczyźnie oddać 
lepszą przysługę, idąc do powstania, niż godząc się na służbę 
wojskową dla rosyjskiego cara. Wśród takich takich popisowych 
znaleźli się mieszkańcy Ziemi Sierpeckiej: Michał Antośkie-
wicz, Jakub Myciński, Franciszek Cybulski, Jakub Erkman, 
Jan Solkowski.

W bliższej i dalszej okolicy Sierpca doszło w 1863 r. 
do starć z oddziałami rosyjskimi, m.in. 28 stycznia pod Uniec-
kiem, 8 lutego w Sierpcu podczas odwrotu oddziału Waleriana 
Ostrowskiego, 25 lutego pod Okalewem/Rudą/Supią, 12 marca  
pod Drążdżewem, 21 marca pod Radzanowem, 4 kwietnia pod 
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Kozimrogiem-Łęgiem, 16 kwietnia pod Koziołkiem, 16 kwiet-
nia pod Koseminem, 22 kwietnia pod Nietrzebą, 4 czerwca 
pod Bądkowem Jeziornym oraz pod Kotowymi/Przybyszyn-
kiem, 13 czerwca pod Kowalewem, 3 lipca pod Rozwozinem, 
9 lipca pod Szczutowem/Bliznem, 18 lipca pod Kuczborkiem, 
10 sierpnia pod Chromakowem, 17 września pod Choczniem/ 
/Żurawinem, 10 października pod Galuminem, 14 października 
pod Osówką. Zimą 1863 r. powstanie na północnym Mazowszu 
i Ziemi Dobrzyńskiej zagasło. Ostatnią bitwę stoczono 29 marca 
1864 r. pod Łapinóżem.

Po rozbiciu oddziałów powstańczych zaczęło się pisanie ad-
resów wiernopoddańczych do cara przez władze administracyj-
ne miast i miasteczek. Ruszył mechanizm sądowego rozliczania 
za powstanie.

Wybór 7 lipca 2013 r. na odsłonięcie tablicy nie był przy-
padkowy. Podczas Powstania Styczniowego w najbliższej okoli-
cy Sierpca najpoważniejsze starcie z wojskiem carskim nastąpiło 
9 lipca 1863 r. pod Bliznem/Szczutowem. Poległo 34 powstań-
ców, spośród których rozpoznano 23.

Wśród poległych byli także mieszkańcy Ziemi Sierpec-
kiej: Józef Szychółda z Babca Więczanek, który zostawił żonę  
i 4 dzieci, Wojciech Mierzkowski – wyrobnik z Sierpca, Wa-
lenty Wiśniewski – urlopowany żołnierz, Edward Busse, 
który zostawił żonę i 2 dzieci, Antoni Nowakowski, który 
zostawił żonę i 5 dzieci, Tomasz Kurządkowski – wyrobnik  
z Sierpca.

Wszyscy polegli w tej bitwie spoczywają w mogile zbiorowej 
na cmentarzu w Szczutowie.

Odsłonięcia tablicy dokonał Przewodniczący Rady Miasta 
Marek Chrzanowski oraz Burmistrz Marek Kośmider. Słowo 
wprowadzenia wygłosił Zdzisław Dumowski. Tablicę poświęcił 
ks. Dariusz Skoczylas, a o godzinie 18.00 w kościele farnym od-
prawił mszę św. w intencji powstańców styczniowych.

Szczególnej wymowy całej uroczystości nadali młodzi ludzie 
z klubu kibica MKS „Kasztelan”, którzy przybyli na miejsce uro-
czystości odświętnie ubrani z pięknym transparentem z wyszy-
tym napisem SIERPC, orłem w koronie i herbem Sierpca.

Inicjatywa ufundowania tablicy zrodziła się w kręgu sierpec-
kich samorządowców. Kamień został podarowany przez Miro-
sławę i Czesława Kotarskich z Rościszewa i przetransportowany 
dzięki uprzejmości Jerzego Babeckiego – współwłaściciela fir-
my „Budexpol”. Grawerunek na płycie jest dziełem Anny Ra-
bazińskiej. Obróbki kamieniarskie nieodpłatnie wykonał Paweł 
Rabaziński.

Uroczystość 7 lipca 2013 r. była 4. z kolei sierpecką inicjaty-
wą mającą za cel uczczenie pamięci o Powstaniu Styczniowym.

RADA MIASTA

Wzgórze Loret będzie umacniane!

Stanowisko płockiej delegatury Mazowieckiego Konserwa-
tora Zabytków było jednoznaczne: wzgórze Loret coraz bardziej 
osuwa się w kierunku południowo-zachodnim. Procesu tego 
nie jest w stanie powstrzymać istniejący mur oporowy wzdłuż 
ul. Wojska Polskiego. Usuwanie się wzgórza powoduje peka-
nie murów gotyckiego kościoła pw. Wniebowstąpienia NMP  
z końca XV w.

Istnieje hipoteza, że proces usuwania się wzgórza został wy-
wołany przez drgania ziemi od samochodów przejeżdżających 
ulicą Kościuszki (DK10). Trudno bez badań odnieść się do tej 
hipotezy, tym bardziej że kościół w linii prostej jest oddalo-
ny od szosy co najmniej 100 m. Przyczyn osuwania się wzgó-
rza należy faktycznie szukać w działalności człowieka. Ponad 
sto lat temu, jeszcze w czasach rosyjskiego zaboru, zaczęto 
od strony południowej plantować wzgórze, a ziemią ze skar-
py zasypywano bagno w dolinie Sierpienicy. Drugim ciosem 
zadanym stabilności wzgórza była budowa ulicy od strony 
zachodniej – obecnie Wojska Polskiego. Budowę rozpoczęto 
w początkach XX wieku, a decydujące podcięcie wzgórza o po-
nad metr nastąpiło w latach 50-tych XX w. Obniżenie gruntu 
zostało wprawdzie zrównoważone postawieniem muru oporo-
wego, ale w 2013 r. mur już przestaje spełniać swą rolę. W wy-
niku działań ludzkich zmniejszyła się powierzchnia podstawy, 
na jakiej spoczywa kościół. Konsekwencją tego destabilizacja 
gruntu skarpy.

Jedynym ratunkiem dla zabytku jest natychmiastowe pa-
lowanie zbocza. Na zastosowanie takiej technologii wskazuje 
wykonana przez firmę Geobad dokumentacja geologiczno- 
-inżynierska. Ekspertyza zawierająca analizę stateczności zbo-
cza skarpy wskazuje, że współczynniki bezpieczeństwa dla 
przyjętego modelu gruntowo-konstrukcyjnego i najbardziej 
charakterystycznych łuków poślizgu kształtują się poniżej 
granicy stateczności. Podczas narady zorganizowanej w płoc-
kiej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Warszawie w dniu 11 lipca 2013 r. autor dokumentacji posta-
wił żądanie natychmiastowego zamknięcia Wojska Polskiego 
i wykonania robót zabezpieczających frontową ścianę kościo-
ła. Kierownik Delegatury zgodziła się z tym i postanowiła we-
zwać zarządcę ulicy Wojska Polskiego, czyli Powiat Sierpecki, 
do natychmiastowego wyłączenia jej z ruchu na odcinku nie-
stabilnego muru oporowego. Stosowne pismo otrzymał już Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

Dokumentacja budowlana umocnienia wzgórza zosta-
ła wykonana, a Starostwo Powiatowe wydało 31 lipca 2013 r. 

W I połoWIe XX W. zagrożenIa dla Wzgórze IstnIało W sferze teorII
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2. Prace budowlane muszą przebiegać pod nadzorem archeolo-
ga, którego usługa kosztuje 6.000 zł.

3. Jest niezbędne wykonanie dokumentacji budowlanej na ro-
zebranie starego muru oporowego i wzniesienie nowego – 
20.000 zł.

4. Poza tym skoro w strefie bezpośredniego zagrożenia stoi 
dzwonnica, potrzebna jest dokumentacja techniczna opisu-
jąca sposób jej wzmocnienia, co będzie kosztować 9.000 zł.

5. Niezbędne prace przygotowawcze i sprzątanie po formie wy-
konującej nawierty i mikropalowanie będą kosztować mini-
mum 50.000 zł.

6. Zamknięcie Wojska Polskiego na odcinku muru jest ko-
nieczne i konieczne jest zabezpieczenie muru, co będzie 
kosztować. Gdyby jeszcze w tym roku wykonać od strony 
południowej przynajmniej 20 m nowego muru o grubości 
0,5 m i wysokości 8 m, to koszt jego budowy wyniósłby sza-
cunkowo 80.000 zł.

Razem 183.600 zł. Skąd wziąć?

Opactwo ss. Benedyktynek na pewno zwróci się o pomoc 
do Miasta i Powiatu.

Miasto przeznaczyło na prace studialne i projektowe 250 
tys. zł w formie dotacji dla Opactwa ss. Benedyktynek. Jest to do-
tacja ściśle przedmiotowo określona i do tego z terminem reali-
zacji do 20 września, ale jeszcze nie całości wydana. Zmiana 
przeznaczenia części kwoty może się okazać problemem praw-
nym nie mniejszym, jak ewentualne dołożenie przez Radę Mia-
sta nieco grosza do darowanych już 250 tys. zł.

Sprawa zamknięcia Wojska Polskiego i zabezpieczenia muru 
to kompetencja Powiatu Sierpeckiego jako właściciela ulicy. 
Kompetencja, która może kosztować.

Oba samorządy: miejski i powiatowy zostaną poddane trudnej 
próbie znalezienia dobrego rozwiązania powstałego problemu.

RADA MIASTA

pozwolenie na budowę. Należy się tu podziękowanie pracowni-
kom Starostwa zaangażowanym w proces decyzyjny: Januszowi 
Wiśniewskiemu z Wydziału Ochrony Środowiska oraz Dariu-
szowi Siecińskiemu z Wydziału Architektury i Budownictwa, 
a szczególnie naczelnikowi tego Wydziału – Krystynie Sztybur.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po spraw-
dzeniu dokumentacji w dniu 14 sierpnia 2013 r. podpisało umowę 
z Opactwem ss. Benedyktynek, przy czym o podpisaniu umowy 
Opactwo dowiedziało się dopiero 30 sierpnia. Umowa faktycz-
nie mówi o 570 tys. zł na wykonanie mikropalowania narożnika 
południowo-zachodniego, a właściwie tylko jego 1/3 najbardziej 
zagrożonej części. Jest to zapis dosłowny. Tymczasem wykona-
nie mikropalowania musi być poprzedzone wykonaniem szeregu 
prac przygotowawczych, które Ministerstwo uznało za niekwa-
lifikowane i wobec tego nie można na nie wydać ani złotówki 
z dotacji rządowej. Źródłem tego problemu jest zbyt wąskie sfor-
mułowanie zadania inwestycyjnego we wniosku do Ministerstwa 
o dotację. Należy sądzić, że zamiast terminu „mikropalowanie” 
w tytule zadania lepiej było użyć sformułowania: „wzmocnienie 
południowo-zachodniego narożnika”.

W chwili obecnej dywagacje na ten temat na nic się już nie 
zdadzą.

Nieoczekiwanie Opactwo stanęło w obliczu trudności, któ-
rych nie jest samo w stanie przezwyciężyć z tej prostej przy-
czyny, że Opactwo nie dysponuje żadnymi pieniędzmi. Wobec 
pełnomocnika Opactwa – inż. Jerzego Babeckiego zostały przez 
Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków sformułowane nowe warunki, jakie trzeba spełnić przed 
przystąpieniem do realizacji zadania, o których nie było mowy 
3 miesiące temu:
1. Wycięcie drzew rosnących na skraju skarpy od strony za-

chodniej wymaga opracowania operatu zieleni, a ten kosz-
tuje 8.600 zł.

Na początku XXI wIeku zdaNIe spacjalIstów  
od ochroNy zabytków spokój tego mIejsca jest pozorNy

MikropalowanieM w 2013 r. objęte będą najważniejsze  
Miejsca skarpy na ciągu pieszyM od strony zachodniej
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Żuławnik. I Prywatna Szkoła Podstawowa przyjazna uczniowi, 
rodzicom i nauczycielom, rozpoczęła swoją działalność 1 wrze-
śnia 1998 r. według swojego własnego programu opartego na in-
dywidualnej pracy z uczniem.

Uczniowie i absolwenci zaznaczają swoją obecność pozio-
mem edukacji i wychowania, odnoszą sukcesy w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, stając się wspaniałymi amba-
sadorami szkoły oraz Sierpca. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że absolwenci Szkoły Podstawowej mogą kontynuować naukę 
w Gimnazjum, które powstało 1 września 2003 r.

Do funkcjonowania szkoły potrzebna jest baza. Budynek 
przy Dworcowej 5b nie jest własnością szkoły, pomimo to  
p. dyrektor Danuta Żuławnik remontuje go i dba o niego jak 
o własny.

W pomoc dla I Prywatnej włączyła się w obecnej kadencji 
Rady Komisja Społeczna. Inicjatywa Komisji została popar-
ta przez Radę i Burmistrza. Dzięki temu możliwa była moder-
nizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku. 
W chwili obecnej przyjemnie na niego patrzeć.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Zdzisław Dumowski

RADA MIASTA

15-lecie I Prywatnej Szkoły Podstawowej  
i 10-lecie I Niepublicznego Gimnazjum 
w Sierpcu

I Prywatna Szkoła Podstawowa i I Niepubliczne Gimnazjum 
w Sierpcu obchodzą w tym roku swoje małe jubileusze. Obie 
szkoły kształcą, wychowują i integrują – są dziełem p. Danuty 

KOMISJA GOSPODARCZA
W przeddzień planowania 
budżetu na rok 2014

Wrzesień to okres intensywnych 
prac związanych z planowaniem bu-
dżetu w samorządach na rok 2014.  
Jak to jest w Sierpcu?

Jak co roku zresztą kreatorem 
i wnioskodawcą budżetu będzie Bur-
mistrz. Ale czy jest on osobą wszech-
wiedzącą i jedynym ekonomistą  
i nieomylną osobą w Sierpcu. Z pewnością nie. Ale za ta-
kiego się uważa i do tworzenia budżetu specjalnie nikogo 
z poza swojego kręgu nie dopuszcza. Komisja Gospodarcza 
– organ statutowo w samorządzie między innymi do tego po-
wołany – specjalnie Burmistrzowi nie jest potrzebna.

Jak ja, jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej, widzę 
tworzenie budżetu dla naszego miasta? Jak ja bym go skonstru-
ował? A jak robi to nasz Burmistrz?

Budżet miasta Sierpca to około 50 mln zł dochodów i tyleż 
samo wydatków. Na wysokość dochodów Rada ma bezpośred-
ni wpływ przez fakt uchwalania podatków lokalnych. Natomiast 
swych uprawnień co do strony wydatkowej budżetu zazdrośnie 
strzeże Burmistrz. Wydatki budżetowe miasta to: oświata i wy-
chowanie, pomoc społeczna, kultura, sport, utrzymanie miasta 
i oczywiście inwestycje i wydatki związane z rozwojem, itd.

Sierpecki budżet od wielu lat ma znamiona konsumpcyjne 
i antyrozwojowe. Dlaczego? Burmistrz wydatki miasta układa 
pod kątem konsumpcji. Najpierw zabezpiecza wydatki oświato-
we, pomoc społeczną, kulturę, utrzymanie miasta, spore wydat-
ki na organizowane imprezy, itp. Dopiero to, co zostaje, a jest 
to naprawdę niewiele, przeznacza na inwestycje i rozwój. W roku 
2012 na inwestycje i rozwój miasta w uchwale budżetowej prze-
znaczono 3 871 310 zł, co stanowi 8,2% planowanego budże-
tu. Kwota ta zawiera 2 000 000 zł kredytu. De facto z własnych 
środków budżetowych burmistrz na rok 2013 zaplanował niecałe 

5% budżetu. Przy takich wskaźnikach Sierpc jako samorząd cofa 
się cywilizacyjnie. Mądre samorządy i ich liderzy czynią to w od-
wrotnej kolejności. Najpierw ustalają około 15% do 20% budże-
tu na inwestycje i rozwój, a dopiero resztę rozdzielają według 
obligatoryjnych potrzeb i uznaniowych możliwości. Gdyby tak 
postępował Burmistrz Sierpca, na inwestycje i rozwój w Sierpcu 
byłoby co roku w granicach 7 do 10 mln zł.
Jaki jest efekt złego planowania budżetu przez ostatnie lata.
• Brak przygotowanych, w pełni uzbrojonych, możliwych 

do przekazania w każdym czasie terenów inwestycyjnych stał 
się hamulcem rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji 
bardzo silnie zwiększyło się bezrobocie i emigracja młodych 
obywateli naszego miasta.

• Przespane zostały dobre lata boomu budowlanego – nie 
wprowadzono na sierpecki rynek terenów budowlanych przy  
ul. Paderewskiego co spowodowało zahamowanie budow-
nictwa wielorodzinnego w Sierpcu. Dziś w dobie kryzysu 
nie ma chętnych na inwestowanie w budownictwo mieszka-
niowe w Sierpcu.

• Burmistrz widział Sierpc w przyszłości jako trzydziestoty-
sięczne miasto, gdzie musi być duża baza oświatowa/dziś 
niewykorzystane obiekty/, olbrzymie/choć ładne/, ale dro-
gie w utrzymaniu Centrum Kultury, składowisko odpadów 
komunalnych, koszty modernizacji którego spłaca miasto, 
a inne samorządy z niego korzystają,

• Sierpc ma bardzo kosztowne plany zagospodarowania 
przestrzennego, których następstwem są coroczne wypłaty 
roszczeniowe mieszkańców za zajęty teren pod ciągi komu-
nikacyjne, a zagospodarowania tych terenów w przyszłości 
na pewno w takim kształcie nie będzie, bo Sierpc kurczy się 
zastraszająco szybko demograficznie. Wymiernych korzyści 
z tego tytułu specjalnie nie widać.

• Fatalna infrastruktura drogowa, gdzie prawie połowa ulic 
i chodników ma nawierzchnię gruntową. Zbyt niski poziom 
wydatków inwestycyjnych na drogi, to podstawowa przyczy-
na takiego stanu rzeczy.

Wojciech Mielczarek
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Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ

ZAPRZYSIĘŻENIE RADNEJ

• Wyludniają się stare dzielnice Sierpca i na dzień dzisiejszy 
Burmistrz nie ma żadnego pomysłu, jak ten proces zahamo-
wać. To efekt zaniedbań inwestowania w tę część miasta. 
W uzbrojoną część miasta.

Wspomnę, iż w Sierpcu mieszka około 15.900 osób. Jest to bar-
dzo ważne, bo kształtując corocznie wydatki trzeba mieć wyczucie 
i przewidywać, jak to miasto w przyszłości ma wyglądać i komu 
służyć. Dziś nie bardzo wiadomo, o co chodzi. W Sierpcu jest co-
raz więcej biednych mieszkańców, co w konsekwencji generuje do-
datkowe wypłaty z budżetu (np. zwiększające się co roku wypłaty 
dodatków mieszkaniowych dla ubogich mieszkańców). To wszyst-
ko stawia nasze miasto w bardzo złej perspektywie na przyszłość.

Co trzeba zatem zrobić? Przede wszystkim dokonać oceny wy-
datków budżetowych i pod tym kontem planować budżet na rok 
2014 i lata następne. Priorytetem winny być wydatki inwestycyjne 
i prorozwojowe na poziomie 15% do 20% budżetu. W następnej 
zasadniczej kolejności należy planować wydatki sztywne, na które 
samorząd nie ma wpływu, a musi ustawowo je ponosić. Jako ostat-
nią fazę budżetu winno się planować uznaniowe wydatki tak, aby 
zabezpieczały w minimalnym stopniu działalność statutową jed-
nostek samorządowych. Burmistrz Sierpca czyni to w odwrotnej 
kolejności i dlatego Sierpc wygląda tak jak wygląda.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Wojciech Mielczarek

Komisja Rewizyjna, pracująca 
w składzie 5-osobowym, opracowała 
i zaplanowała kontrole na 2013 rok. 
Plan kontroli dla składu 5-osobowego 
Komisji zatwierdziła Rada Miejska 
na XXXVIII sesji w dniu 27 lutego 
2013 roku.

Od marca 2013 do maja 2013 roku 
3 członkowie Komisji złożyli rezygna-
cje z pracy w Komisji. Każdą zmia-
nę w Komisji Rewizyjnej – zgodnie 
ze Statutem Miasta – musi przegłosować Rada Miejska. Ko-
misja nie była w pełnym składzie i nie mogła podejmować 
prac kontrolnych.

BarBara Gil 

Na skutek zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Sierpcu od 9 maja 2013 roku w komisji 
pracują trzy osoby: Barbara Gil – przewodnicząca Komisji 
oraz członkowie – Adam Malinowski i Wojciech Mielczarek.

Najpilniejszymi pracami, które wykonała Komisja w nowym 
składzie, było przygotowanie dokumentów w sprawie udziele-
nia Burmistrzowi Miasta Sierpc absolutorium z wykonania bu-
dżetu za rok 2012.

W IV kwartale 2013 r. Komisja podejmie dalsze prace kontro-
lne. O przebiegu prac kontrolnych – Komisja zawiadomi Miesz-
kańców Sierpca w następnym biuletynie „Nasz Sierpc”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Gil

W dniu 14 lipca 2013 r. odbyły się wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej Sierpca. Radną została Małgorzata Kisielew-
ska, dotychczasowa przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6.

Frekwencja wyborcza wyniosła 51,35%. O mandat radnego 
ubiegało się 4 kandydatów:
• Małgorzata Wiesława Kisielewska – otrzymała 209 głosów,
• Dariusz Piotr Mroczkowski – otrzymał 190 głosów,
• Andrzej Oszal – otrzymał 109 głosów,
• Jarosław Marcin Perzyński – otrzymał 16 głosów.

W dniu 24 lipca br., podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej Sierpca, nowo wybrana radna złożyła ślubowanie.

Szczęśliwa „13”-stka

Wystąpienie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Sierpcu Kazimierza Czermińskiego – po złożeniu ślubowa-
nia przez nową, wybraną radną w wyborach uzupełniających 

Otwarcie sesji nadzwyczajnej – prezydium

Wystąpienie radnej Małgorzaty KisieleWsKiej
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Panią Małgorzatę Kisielewską, na sesji nadzwyczajnej w dniu 
24.07.2013 r.

Z chwilą złożenia ślubowania stała się Pani radną samorządu 
miasta Sierpca VI kadencji – gratuluję wyboru.

Jako radny senior witam w naszej samorządowej rodzinie. 
Praca radnego to duży zaszczyt ale też i odpowiedzialność, 
to służba dla społeczności lokalnej miasta Sierpca – naszej 
małej ojczyzny. Chcę nadmienić, że Pani okręg wyborczy – 
tzw. „Zatorze” miało szczęście mieć bardzo dobrych radnych, 
pozwolę sobie ich wymienić: Bogdan Majorkowski, Stanisław 
Piotrowski, śp. Jan Kwiatkowski, śp. Zbigniew Mroczkow-
ski. Pani jest następną w kolejności radną „Na Zatorzu” ale 
pierwszą radną kobietą, „13” w historii sierpeckiego samorzą-
du – od 1990 roku, myślę, że szczęśliwą trzynastką – pozwolę  

sobie wymienić nazwiska radnych kobiet sprawujących mandat 
w sierpeckim, demokratycznym samorządzie z chwilą jego po-
wstania: 1. Krystyna Jodłowska, 2. Anna Szczepkowska, 3. Iwona  
Wierzbicka, 4. Barbara Krajewska, 5. Zofia Stelmańska, 6. Iwona 
Brudnicka, 7. Barbara Gil – nadal, 8. Zofia Perzyńska, 9. Danu-
ta Stelmańska, 10. Ewa Nowakowska, 11. Maria Szklarska –  
nadal, 12. Barbara Wierzbicka, 13. Małgorzata Kisielewska – 
„Szczęśliwa 13”.

Życzę Pani wielu sukcesów w działalności samorządowej, 
dobrej współpracy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców 
miasta Sierpca a przede wszystkim „Zatorza” – mam nadzieję, 
że sprosta Pani powierzonym obowiązkom.

Kazimierz Czermiński

Gratulacje od przewodnicząceGo rM Marka chrzanowskieGo Gratuluje wiceprzewodniczący rM KaziMierz czerMińsKi

Historii uczymy się i przeżywamy razem

ODSŁONIĘCIE TABLICY 
PAMIĄTKOWEJ DLA UCZCZENIA 

150. ROCZNICY POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 1863-2013

W niedzielę 7 lipca odsłonięta została tablica pamiątkowa 
poświęcona powstańcom styczniowym, którzy w latach 1863-64  
brali udział w walkach z wojskami carskimi na północ-
nym Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej. Tablica umocowana  
została na głazie narzutowym wewnątrz kwatery pomnika 

znajdującego się przy ulicy Kościuszki naprzeciw cmentarza 
wyznaniowego.

Pomysłodawcą, inicjatorem ufundowania tablicy był wice-
przewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Czermiński wspie-
rany przez grupę radnych. Szczególne słowa podziękowania 
należą się radnemu Zdzisławowi Dumowskiemu za ogromny 
wkład pracy przy realizacji tego przedsięwzięcia – to on ustalił 
program i zorganizował uroczystość odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy. Tablicę odsłonili: przewodniczący Rady Miejskiej –  
Marek Chrzanowski i burmistrz – Marek Kośmider.

Poświęcenia dokonał ks. Dariusz Skoczylas. Msza Święta 
w intencji powstańców styczniowych odprawiona została w ko-
ściele farnym.

Warto wiedzieć:
• Termin odsłonięcia tablicy związany był z bitwą pod Bli-

znem k/Szczutowa w dniu 9 lipca 1863 roku, w której 
poległo 34 powstańców. Wśród poległych byli także miesz-
kańcy Ziemi Sierpeckiej: Antoni Nowakowski, Tomasz Ku-
rządkowski wyrobnik z Sierpca, Józef Szychółda z Babca 
Wieczanki, Wojciech Mierzchowski wyrobnik z Sierpca, 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonUją Marek kośMider –  
bUrMistrz i Marek chrzanowski – przewodniczący rM
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Razem można więcej

Czy głos mieszkańców będzie znacznie lepiej słyszany? Postanowiłem wspólnie z mieszkańcami mojego osiedla Gro-
ta Roweckiego 1 podjąć próbę rozwiązania uciążliwego dla po-
siadaczy „czterech kółek” problemu wjazdu-wyjazdu z naszego 
osiedla (administrator SML-W w Sierpcu) na ulicę Piastowską 
(droga wojewódzka).

Istniejący stan jezdni w tym miejscu stwarza niebezpieczeń-
stwo uszkodzenia samochodu – podwozia. Jest przykładem 
niechlujnego, byle jakiego wykonania inwestycji drogowej. Po-
stanowiliśmy zaprotestować, występując z apelem do Burmi-
strza miasta o wsparcie naszych działań w tej sprawie, w celu 
pozytywnego rozwiązania zgłoszonego przez nas problemu – 
za co serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem
Kazimierz Czermiński, radny RM

Komentarz autora
Stawiane tu i tam pomniki, zawieszane tablice pamiątkowe z oka-

zji ważnych wydarzeń rocznicowych są potrzebne nam wszystkim, 
one to wyznaczają pewien rytm życia, podwyższają wagę wydarzeń. 
Zamontowana na głazie narzutowym tablica z okazji 150. Roczni-
cy Powstania Styczniowego będzie nam, ale i dalszym pokoleniom 
Sierpczan przypominać o heroicznym zrywie naszych ojców walczą-
cych o wolność Ojczyzny, którzy oddali najwyższą daninę – życie!

Kazimierz Czermiński

RADA MIASTA

Ten wjazd jesT niebezpieczny

Walery Wiśniewski – urlopowany żołnierz, Edward Busse.  
Wszyscy polegli spoczywają w mogile zbiorowej na cmen-
tarzu w Szczutowie.

• Fundatorzy tablicy:
 ◦ Kamień narzutowy przekazali Państwo Mirosława i Cze-

sław Kotarscy z Rościszewa.
 ◦ Jerzy Babecki – Prezes Budexpol i Grzegorz Narodzonek, 

logistyka przedsięwzięcia transport kamienia.
 ◦ Radni wspierający pomysł, fundatorzy pamiątkowej ta-

blicy: Zdzisław Dumowski, Kazimierz Czermiński, Je-
rzy Stachurski, Adam Malinowski, Wojciech Mielczarek, 
Barbara Gil, Krzysztof Rudowski, Marek Chrzanowski, 
Wiesław Rypiński, Maria Szklarska oraz burmistrz Marek  
Kośmider.

• Uroczystości towarzyszyła młodzież z klubu młodego ki-
bica MKS Kasztelan co było dla dorosłych bardzo miłym 
zaskoczeniem. Podziw budził piękny transparent z napisem 
SIERPC z godłem Polski i herbem Miasta.

• W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli przedstawi-
ciele Pracowniczych Ogródków Działkowych im. Marii Ko-
nopnickiej w Sierpcu z prezesem Pawłem Amborem.

Członkowie klubu kibiCa MkS „kaSztelan” SierpC  
z klubowyM tranSparenteM uświetnili uroCzyStość

Kazimierz CzermińsKi – radny, pamiątKowe zdjęCie

GŁOS RADNEGO Kazimierz Czermiński
– wiceprzewodniczący RM Sierpca
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Spacerkiem po mieście

…Cieszymy się i smucimy z rzeczy dużych ale i małych…

Prosimy Pana Burmistrza o wymianę zniszczonego chodnika wo-
kół niecki po byłej fontannie w Parku Janusza Korczaka

Kto pyta ten nie błądzi???
Kto uszkodził, komu przeszkadzał murek przy ulicy Piastowskiej 
25a. Ile czasu będziemy czekać na jego naprawę

Trudno zrozumieć
Kto zniszczył – wyrwał i połamał młode drzewka na ulicy Płoc-
kiej w pobliżu firmy Budwal. Ja się wstydzę. Czekamy na wy-
krycie sprawców.

Zasłyszane – Dobre wieści z Ratusza
Już wkrótce będziemy mogli przemieszczać się nowo wybu-
dowanymi schodami od ulicy Narutowicza przez małpiak pro-
sto na targowisko miejskie przy ul. Prusa. Inwestycje wykonuje  
firma Budomex z Sierpca

Cieszymy się – nowe sChody już wkróTCe

Wandalom stop!

Murek czeka na naprawę

Wymienić chodnik przy daWnej fontannie

ODDANIE DO UŻYTKU BOISKA  
DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ  

NA OSIEDLU NR 1
W dniu 10.07.2013 o godz. 19:00, odbyło się otwarcie i odda-

nie do użytku boiska do piłki nożnej i siatkowej na osiedlu przy 
ul. Powstańców. W otwarciu z zaproszonych gości udział wzięli: 
burmistrz Miasta Marek Kośmider, zastępca Zbigniew Leszczyń-
ski oraz radni Jerzy Stachurski i Krzysztof Rudowski. Po przy-
witaniu gości, w krótkim przemówieniu Przewodniczący Osiedla 
podkreślił, że ta inicjatywa była w zamyśle Zarządu Osiedla 
od samego początku, lecz na terenie osiedla nie ma terenów miej-
skich, które można byłoby przeznaczyć na boiska i dlatego dopie-
ro teraz, dzięki Darkowi Jackowskiemu, który użyczył własnego 

terenu, mogło to boisko powstać, co również podkreślił w prze-
mówieniu zastępca burmistrza Zbigniew Leszczyński. Przecięcia 
symbolicznej wstęgi dokonali Burmistrz Miasta, Przewodniczą-
cy Osiedla i przedstawiciele młodzieży, a poświęcenia dokonał 
ks. Marcin. I w ten sposób ziściły się plany i nadzieje Zarządu 
Osiedla oraz wszystkich mieszkańców zarówno tych najmłod-
szych jak też i starszych, którzy o takim boisku marzyli. Na za-
kończenie burmistrz M. Kośmider przekazał młodzieży dwie 
piłki, a radni J. Stachurski i K. Rudowski po pięć piłek, za co, 
w imieniu mieszkańców, podziękował Przewodniczący Osiedla.
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VI FESTYN RODZINNY

Na inaugurację odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy 
dorosłymi i młodzieżą. Pierwszą historyczną bramkę w me-
czu strzelił radny J. Stachurski po dokładnym podaniu rów-
nież radnego K. Rudowskiego, a cały mecz wygrali dorośli  
2:0 udzielając tym samym lekcji gry młodzieży. Na boisku 
do piłki siatkowej został rozegrany rekreacyjnie mecz siat-
kówki. Dla wszystkich uczestników został przygotowany grill 
i ognisko z kiełbaskami, napoje i gorąca herbata. Znaczna część 
mieszkańców bawiła się aż do późnego wieczora, co świadczy 
o tym, że to boisko nie tylko będzie służyło do gry i rekreacji 
ale stanie się też miejscem spotkań i integracji mieszkańców.

Zarząd Osiedla pragnie podziękować w sposób szczegól-
ny Gracjanowi Frąckiewiczowi za przekazanie bramek do piłki 
nożnej, jak też Grzegorzowi Jankowskiemu, Bogdanowi Wło-
czewskiemu, Jarosławowi Jakóbiak, Markowi Koziorowskiemu, 
Tadeuszowi Zielińskiemu i Mariuszowi Urbańskiemu za pomoc 
we wszystkich pracach związanych z powstaniem boiska.

I na koniec o nawierzchni można by rzec – póki co są wakacje 
i na razie jest klepisko ale na wiosnę będzie prawdziwe boisko.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Tomasz Kowalski

1 września 2013 roku mieszkańcy Osiedla nr 1 już po raz 
szósty zostali zaproszeni na festyn zorganizowany przez Za-
rząd Osiedla nr 1, Parafię św. Benedykta i Stowarzyszenie  
MAMA.

Tym razem całą imprezę zorganizowano na wzgórzu Loret 
przy Kościele NMP w Sierpcu, a nie jak do tej pory, na Placu 
Koronacyjnym. Obawy organizatorów o brak miejsca okazały 
się płonne. Ustawiono szwedzki stół, na nim: ciastka, cukierki, 
napoje, dwie naleśnikarki i pyszną zupę grochową, która sma-
kowała tym bardziej, że na dworze zrobiło się nieco chłodniej. 
W pobliżu stała maszyna z watą cukrową, którą kręcił pan Cze-
siu. Oblegały ją szczególnie dzieci, ale nie tylko. Jak zwykle 
największym powodzeniem cieszyły się naleśniki, za którymi ko-
lejka nie malała do końca festynu. Na te smakowite placki zużyto  
12,5 litra ciasta.
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Dla najmłodszych naszych pociech, 
na placu przed plebanią, „wyrosła” duża 
dmuchana zjeżdżalnia i zamek do ska-
kania. Maluchy wspinały się do góry 
i zjeżdżały w dół, rywalizując kto prędzej 
i więcej razy zjedzie. Aby trochę odpocząć, 
biegły do pań ze stowarzyszenia MAMA, 
które malowały im buzki i obdarowywa-
ły figurkami zwierząt i kwiatów z koloro-
wych balonów. Dla nieco starszych dzieci 
wraz z ich rodzicami, przygotowano kilka 
konkursów, które prowadzili Marek Ka-
miński i Zdzisław Motyka: strzał piłką 
do bramki, rzut piłeczką do kosza – kon-
kurencja z pozoru łatwa przysparzała spo-
ro trudności i rzut lotką do tarczy. Dorośli 
i młodzież sprawdzała celność swojego 
oka, strzelając z wiatrówki na stanowi-
sku ustawionym przez Jarosława Miche-
wicza. Zwycięzcy konkursów otrzymali 
nagrody ufundowane przez radnego Je-
rzego Stachurskiego. Bezkonkurencyjna 
okazała się rodzina państwa Kwiecień, 
która zdobyła najwięcej punktów niemal 

we wszystkich grach. Dużą atrakcją był 
quad udostępniony przez państwa Jolantę 
i Marka Koziorowskich. Chętni, a było ich 
sporo, mogli sami prowadzić pojazd, mie-
li z tego ogromną satysfakcję. Osiedlowy  
DJ – Tomek zadbał o muzykę w czasie fe-
stynu. Nad całością czuwał Zarząd Osie-
dla nr 1 z przewodniczącym Tomaszem 
Kowalskim na czele.

O godzinie 16:00 rozpoczął się po-
kaz ratownictwa medycznego, który 
przedstawiła Drużyna WOPR nr 1, dzia-
łająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borkowie Kościelnym. Każdy mógł 
spróbować swych sił, udzielając pierw-
szej pomocy na fantomie, pod okiem do-
świadczonego ratownika.

Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com osiedla za przybycie, udział w im-
prezie i dobrą zabawę. Dzieciom zaś, 
za uśmiechnięte, radosne buzie.

Zarząd Osiedla nr 1
Anna Motyka

WYJAZD DO KIELC NA KARCZÓWKĘ
Zarząd Osiedla nr 1 i Parafia św. Benedykta, w dniach od  

1 do 4 lipca, zorganizowali wakacyjny wyjazd do Kielc dla dzie-
ci z osiedla.

Trzydzieści osób w tym 27 dzieci, od ośmiu do 16 lat  
i 3 opiekunów, o godz. 7:00 wyruszyło w kierunku Żelazowej 
Woli. Wprawdzie dom narodzin Fryderyka Chopina był zamknię-
ty, ale przepiękny park pełen różnych drzew, krzewów i koloro-
wych kwiatów zachęcał do spaceru. Jedynie pogoda zawiodła. 
Deszcz sprawił, że szybciej wróciliśmy do autokaru i o godz. 
16:00 byliśmy na Karczówce. Już z daleka widzieliśmy wzgórze, 

a na nim zabudowania klasztorne. Na dziedzińcu, otoczonym 
zewsząd budynkami, w których były nasze pokoje powitał nas  
p. Zygadło, który zajmował się prowadzeniem hotelu.

Jeszcze nie zgłodnieliśmy, a już czekała na nas obiadokolacja. 
Chwilę odpoczęliśmy i ks. Adam zaprosił wszystkich do zwie-
dzania Klasztoru. Dzieci z uwagą słuchały słów księdza i do-
kładnie oglądały każdy zakamarek obiektu. Wszystkie zaglądały 
do celi klasztornej i innego niż zwykle konfesjonału. Po wysłu-
chaniu legendy o nieodnalezionych skarbach, zakopanych w po-
bliskim lesie, pobiegły ich szukać. Niestety wróciły z pustymi 
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Ludzie nie dlatego przestają się bawić, 
bo się starzeją, lecz starzeją się, 
bo się przestają bawić.

Mark Twain

Kolejny już raz Zarząd Osiedla nr 1 zorganizował dzień dla 
seniorów. W sobotnie popołudnie i wieczór 22.06.2013 roku en-
tuzjaści dobrej zabawy w wieku emerytalnym spotkali się o godz. 
15:00 w Zajeździe Maxim w Kisielewie.

Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości: ks. St. Zarosę 
SAC, radnych – J. Stachurskiego, K. Rudowskiego i uczestników 
pikniku podano obiad i deser niespodziankę – lody z owocami, 
które smakowały wyśmienicie, gdyż upragniony upał dokuczał 
biesiadującym. Po obiedzie imprezę przeniesiono na zewnątrz 
budynku pod wiatę, gdzie DJ Tomek zapewnił muzykę do tańca, 

rękami, ale z głowami pełnymi pomysłów, gdzie skarby mogą 
się znajdować. Wieczorem wyszliśmy na taras widokowy, skąd 
roztaczał się malowniczy widok na Kielce. Chmary komarów nie 
pozwalały jednak stać w miejscu. Jedni więc grali w piłkę, reszta 
brała udział w zabawie flonse-amonse. Wybiła godz. 22:00 i na-
stała cisza nocna. Dzieci szybko zasnęły po dniu pełnym wra-
żeń. Następnego ranka obudził ich dopiero donośny głos pani 
Agnieszki wzywający na poranną gimnastykę. Spóźnialscy mu-
sieli zrobić dziesięć przysiadów dodatkowo.

Drugi dzień pobytu w Kielcach obfitował w niecodzienne 
atrakcje. Do południa spędziliśmy czas na basenie w Nowinach. 
Dzieci pływały, grały w piłkę wodną, zjeżdżały z długiej, krętej 
zjeżdżalni i korzystały z masażu w jacuzzi.

Po obiedzie w doskonałych humorach jechały zwiedzać  
Jaskinię Raj – perłę geologiczną Regionu Świętokrzyskiego.  
50 000 lat temu zamieszkiwali ją Neandertalczycy, którzy mu-
sieli walczyć o miejsce w niej z niedźwiedziem, mamutem, żu-
brem czy piżmowołem. Wspaniała szata naciekowa utworzona 
przez stalaktyty, stalagmity, kolumny i draperie wzbudzała po-
dziw i szczere zainteresowanie zwiedzających. Odwiedziliśmy 
również Pierwsze Centrum Neandertalczyka znajdujące się w po-
bliżu jaskini. Oprócz prezentacji multimedialnej wielkie wraże-
nie zrobiła, naturalnych rozmiarów, replika mamuta.

Z wypiekami na twarzy wróciliśmy na Karczówkę. Tam cze-
kało nas jeszcze ognisko z kiełbaskami. Do wieczora trwała zaba-
wa, ale trzeba było iść spać, bo następnego dnia musimy zdobyć 
najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę.

Trzeciego dnia od rana wszyscy założyli wygodne buty 
i wyruszyli „zdobywać góry”. Starsi chłopcy narzucili szyb-
kie tempo. Do pierwszego postoju wszyscy byli już porządnie 
zmęczeni. Zdobycie szczytu 612 m n.p.m. zajęło nam około  
1 godziny. Wspólne zdjęcie, oglądanie krajobrazu z góry, trochę 
wytchnienia, ugaszenie pragnienia i zejście w dół. To była tyl-
ko rozgrzewka. Krótki przejazd i znowu wędrówka, tym razem 
na Św. Krzyż. Tu przewodniczka bardzo ciekawie opowiada-
ła o historii klasztoru i kościoła, który obecnie ma rangę Ba-
zyliki. Następnie z tarasu widokowego znowu podziwialiśmy 
piękno Gór Świętokrzyskich i Gołoborza, tuż pod naszymi no-
gami. Teraz już tylko powrót do autokaru, lody i obiadokolacja 
na Karczówce. Po krótkim odpoczynku zaproszono wszyst-
kich na dyskotekę. Było sporo opornych osób, szczególnie 
chłopców, jednak muzyka i opiekunowie potrafili zachęcić ich 
do tańca. Znakomita zabawa trwała niemal do 22:00. Po cało-
dziennych emocjach wszyscy szybko zasnęli.

Nadszedł ostatni dzień pobytu na Karczówce. Po śniada-
niu jeszcze jedna atrakcja. Zwiedzanie Centrum Geoedukacji 
Wietrznia w Kielcach. Niezwykle ciekawe miejsce, do które-
go prowadzi ścieżka edukacyjna przez dno dawnych wyrobisk 
wapienia i dolomitów. Wewnątrz okazałego budynku obejrzeli-
śmy Galerię Ziemi i odbyliśmy kapsułą 5D „Podróż do wnętrza 
Ziemi”. Wszyscy cudownie się bawili, ale nadszedł czas powro-
tu do Sierpca. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia, podziękowa-
nia za serdeczne przyjęcie dla opiekuna naszej grupy p. Zygadło 
i oczywiście dla ks. Jana Oleszki, który umożliwił nam pobyt 
w tym urokliwym miejscu. Wszystkie dzieci bez wyjątku chęt-
nie zostałyby dłużej.

Opiekunowie: Anna Motyka, Agnieszka Lisek i Dariusz 
Grabowski zgodnie twierdzą, że grupa była zdyscyplinowana, 
nie stwarzała problemów wychowawczych, chętna do pomocy 
i zabawy.

Za wspaniały czas, jaki dzieci spędziły na Karczówce w Kiel-
cach. DZIĘKUJEMY SPONSOROM: OKRĘGOWEJ SPÓŁ-
DZIELNI MLECZARSKIEJ W SIERPCU, FIRMIE „MEGA” 
SIERPC, RADNYM: J. STACHURSKIEMU, K. RUDOW-
SKIEMU, FIRMIE: MELBUD, METAL-CARO-PLAST,  
HYDROTOP I PIT-STOP

Anna Motyka
Sekretarz Zarządu Osiedla nr1

RADA MIASTA

PIKNIK DLA SENIORÓW
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a na stołach pojawiły się sałatki, chleb ze smalcem, kiszony ogó-
rek oraz ciasto, napoje, kawa i herbata. Pomimo upału nie zabra-
kło chętnych do pląsów. Wiele osób bawiło się w rytm muzyki, 
organizując kółka, węże i tańce parami. Inni, aby pogawędzić 
z sąsiadem, szukali cienia na ławkach i bujaczkach.

Na kolację Zarząd zaserwował jadło z grilla: kiełbaskę, ka-
szankę boczek i karkówkę. Wszyscy chętnie skosztowali.

Pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu, humor do-
pisywał, a więc śpiewom, śmiechom i tańcom nie było końca. 

Nasi seniorzy pokazali, że są młodzi duchem i potrafią się bawić 
lepiej niż niejeden małolat.

Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę, oraz tym, którzy 
mają wielkie serce i bezinteresownie włączyli się w przygotowa-
nie pikniku wspierając nas finansowo i rzeczowo.

Zarząd Osiedla nr 1
Anna Motyka

W ramach akcji „Lato w Mieście 2013”, w dniu 4 lipca 
2013 r. Zarząd Osiedla nr 4 zorganizował wycieczkę do Cen-
trum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Głównym celem wycieczki 
była projekcja filmu dla dzieci i młodzieży pt. „Uniwersytet 
potworny” 2D.

W wycieczce wzięły udział dzieci z Osiedla nr 4. Spotkanie 
rozpoczęliśmy od edukacyjnej pogadanki na temat właściwego 
zachowania się w kinie oraz obejrzenia wystawy prac plastycz-
nych zgromadzonych w CKiSZ.

Podczas projekcji filmu wszystkie dzieci z zapartym tchem 
śledziły przygody głównych bohaterów: Sulley i Mike –  
studentów Uniwersytetu Potwornego, zgłębiających tajniki 
potwornego fachu. Zabawne perypetie bohaterów z okresu 
studiów, wypełnionego szalonymi imprezami w akademiku, 
pokazują, jak pomimo wielu dzielących ich różnic zostali naj-
lepszymi przyjaciółmi.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki po-
dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
i pomoc w opiece nad dziećmi: Lidii Lewandowskiej i Sławo-
mirowi Florczakowi.

KINO JUTRZENKA W CENTRUM 
KULTURY I SZTUKI W SIERPCU

II WAKACYJNY TURNIEJ  
PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR  

BURMISTRZA MIASTA SIERPCA  
„LATO W MIEŚCIE 2013”

Projekt był współfinansowany przez Burmistrza i Zarząd 
Osiedla nr 4.

Florek

W ramach akcji „Lato w Mieście 2013” Zarząd Osiedla  
nr 4 zorganizował cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych na kom-
pleksie „ORLIK 2012”. Zajęcia odbywały się w okresie od  
2 lipca do 16 lipca, prowadzone przez instruktora rekreacji 
ruchowej Bogdan Bartnickiego i trenera środowiskowego 
Łukasza Wróblewskiego. Celem zajęć było zapoznanie się 
z podstawowymi zasadami gry w piłkę nożną i propagowanie 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Cykl spotkań zwieńczył 
II WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA rozgrywany w dniach  
2, 9 i 16 lipca.

Do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn z Sierpca, swój udział 
zadeklarowało około 80 młodych piłkarzy. Zawody rozegra-
no systemem „każdy z każdym”. Sklasyfikowano 3 najlep-
sze drużyny.
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PÓŁKOLONIE LETNIE  
DLA DZIECI Z OSIEDLA NR 5

Najlepsze zespoły otrzymały pu-
chary, medale i nagrody rzeczowe, 
które wręczyli Sławomir Florczak – 
sekretarz Zarządu i Łukasz Wróblew-
ski – trener środowiskowy.

Przewodniczący Zarządu Osie-
dla nr 4 Bogdan Bartnicki złożył 
szczególne podziękowania zastępcy 
Burmistrza Zbigniewowi Leszczyń-
skiemu, który ufundował medale 
oraz puchary.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim sponsorom.

Florek

Zarząd Osiedla nr 5, podobnie jak w latach poprzednich, 
zorganizował turnus półkolonii letnich dla dzieci mieszkają-
cych na terenie w/w osiedla. Ogłoszenia dotyczące półkolo-
nii zostały zamieszczone na klatkach schodowych bloków oraz 
słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie osiedla. 
Dodatkowe informacje można było uzyskać pod telefonem 
umieszczonym na ogłoszeniu. Na realizację w/w formy wypo-
czynku Zarząd Osiedla uzyskał wsparcie finansowe od Urzędu 
Miasta w kwocie 1200 zł., z wpłat rodziców dzieci uczestni-
czących – 725 zł. oraz z funduszu własnego osiedla – 380 zł. 
W turnusie trwającym od 19 do 23 sierpnia 2013, udział wzię-
ło 32 dzieci (25 osób regularnie przez 5 dni). Wychowaw-
cą na półkolonii był mgr Krzysztof Skrzyński oraz mgr Kamil  
Zarębski. Stałymi punktami kolonijnego dnia była:
• zbiórka o godz. 9:00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

nr 1, gdzie dzieci się zbierały i skąd o 13:00 były zabierane 
przez rodziców,

• obiad o godz. 12:15 w stołówce tejże szkoły.
Pozostały czas był zarezerwowany na sport i rekreację, wy-

cieczki oraz czynny wypoczynek.
Pierwszy dzień to poznawanie siebie i swoich sportowych 

możliwości, czyli półkolonijne Igrzyska Sprawności. Rywa-
lizacja toczyła się w 5 prostych konkurencjach. 
Największe emocje wzbudziła ostatnia konkurencja –  
Tor przeszkód – w której dziewczęta okazały się lep-
sze od chłopców.

Drugi dzień to „Poszukiwanie skarbów”. Pomi-
mo młodego wieku dzieci bardzo dobrze poradziły 
sobie w biegu na orientacje, rozegranym na terenie 
Zespołu Szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Sierpcu. Pod koniec kolonijnego dnia, wizy-
ta w lodziarni „U Mariuszka” pozwoliła maluchom 
odetchnąć od pełnej niespodzianek gry w nieznanym 
dotąd terenie.

Trzeci dzień to wycieczka do strażnicy Państwo-
wej Straży Pożarnej. W tajniki pracy strażaka oraz 
wielu innych spraw związanych z tą służbą wpro-
wadził dzieci Tomasz Olszewski. Brak pogody 
uniemożliwił rozegranie, na terenie strażnicy, mi-
ni-konkurencji strażackich przygotowanych przez 
Krzysztofa Żdziebłowskiego.

Kolejny dzień to kolejne wyzwanie. Czwartek to przede 
wszystkim „Minionki rozrabiają”, czyli seans filmowy w CKiSZ 
w Sierpcu.

W ostatnim dniu półkolonii dzieci miały możliwość zapre-
zentować swoje zdolności w konkursie „Mam Talent”. Podsumo-
wanie i zakończenie turnusu miało miejsce na boisku w/w szkoły.

Każdego dnia, dzieci biorące udział w półkoloniach, rywali-
zowały zarówno w zespołowych grach sportowych jak i w grach 
rekreacyjnych. Wszystkie „małe” osoby biorące udział w konkur-
sach, zabawach i zawodach sportowych podczas półkolonii zostały 
wyróżnione i nagrodzone okolicznościowymi dyplomami i statu-
etkami. Każdego dnia dzieci miały zapewnioną wodę do picia lub 
soki owocowe oraz batony czekoladowe lub jogurty. Z oferty Za-
rządu Osiedla skorzystało 32 dzieci (25 w formie pełnej pięciodnio-
wej, 4 dzieci – czterodniowej). Oceniamy, że półkolonie spełniły 
zakładane zadania. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z atrak-
cji, jakie dla nich przygotowano. Potwierdzeniem tego są pytania 
dzieci i ich rodziców o kolejny turnus i chęć w nim uczestnictwa. 
Optymizmem napawa również fakt, że coraz większa część dzie-
ci biorących udział w tego typu wypoczynku zgłasza się co roku.

Zarząd Osiedla nr 5
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STREETBALL W RAMACH 
„WAKACJE 2013”

Zasady:
• gra 3 na 3, w systemie „każdy z każdym”,
• czas gry 2 x 7 min lub do różnicy 15 pkt. w wyniku,
• 4 przewinienie zawodnika jest przewinieniem 

dyskwalifikującym,
• rzuty za 2 pkt. liczą się za 1 pkt, a za 3 jako 2 pkt.

Pierwszy Turniej Streetball, 
Wtorek 20.08.2013 r., ul. Narutowicza (za policją) – 
4 drużyny:
• 1 miejsce – 07  

(w składzie: Czajkowski M. – 15 pkt.,  
Lewandowski M. – 11, Mroczkowski K. –,  
Kosiorek P. – 6).

• 2 miejsce – Basket Sierpc  
(Ziółkowski Ł. – 9, Ziółkowski M. – 12,  
Bombalicki M. –, Tyburski M. – 2).

• 3 miejsce – Są gorsi  
(Krydzyński M. – 4, Łojek – 1, Smykowski – 6,  
Kaliszewski M. – 8).

• 4 miejsce – Synowie Matek  
(Strusiński B. – 21, Nowaczewski M. – 5, Żołnowski K. – 3,  
Rzeszotarski F. – 0).

Drugi Turniej Streetball, 
Niedziela 25.08.2013 r., ul. Narutowicza (za policją) – 5 drużyn:
• 1 miejsce – 07  

(Czajkowski M. – 38, Lewandowski M. – 21,  
Kaliszewski M. – 23, Mroczkowski K. –).

• 2 miejsce – Kasztelanka  
(Mielczarek P. – 39, Mielczarek D. – 10, Sierakowski Ł. – 7).

• 3 miejsce – Synowie Matek  
(Strusiński B. – 23, Nowaczewski M. – 4, Żołnowski K. – 15,  
Rzeszotarski F. – 9).

• 4 miejsce – Basket Sierpc  
(Ziółkowski Ł. – 23, Ziółkowski M. – 29, Bombalicki M. – 14,  
Tyburski M. –).

• 5 miejsce – Cyrk z Bangladeszu  
(Morozow M. – 10, Kwiatkowski M. – 21, Kędzierski K. – 14).

Trzeci Turniej Streetball, 
Środa 28.08.2013 r., „ORLIK” ul. Sienkiewicza – 4 drużyny:
• 1 miejsce – 07  

(Czajkowski –, Lewandowski – 13, Rydzyński – 10,  
Woźniak – 0).

• 2 miejsce – Synowie Matek  
(Strusiński – 17, Nowaczewski – 22, Mielczarek – 7,  
Czachorowski – 0).

• 3 miejsce – Basket  
(Ziółkowski – 20, Sierakowski – 7, Ziółkowski – 14).

• 4 miejsce – Bez Pomysłu  
(Hentka – 24, Krzemiński – 4, Bąbalicki – 11).

Czwarty Turniej Streetball, 
Niedziela 1.09.2013 r., ul. Witosa – 3 drużyny:
• 1 miejsce – 07  

(Czajkowski M. – 17, Lewandowski M. – 21,  
Rydzyński M. – 1).

• 2 miejsce – Synowie Matek  
(Strusiński – 25, Mielczarek D. – 15, Czachorowski A. – 1).

• 3 miejsce – Profesjonaliści  
(Kosiorek P. – 26, Wiśniewski H. – 17, Kędzierski K. – 10).

Krzysztof Skrzyński

W dniu 27.07.2013 r. Zarząd Osiedla nr 6 w Sierp-
cu wraz z Radną Małgorzatą Kisielewską, w ramach akcji 
„Lato w Mieście ’2013”, zorganizował wycieczkę dla dzieci 
do Grudziądza.

Bogata oferta Mega-Parku zapewniła dzieciom moc nieza-
pomnianych wrażeń. W Świecie Westernu i Meksyku mogliśmy 
strzelać do tarczy z indiańskiego łuku, a także znaczyć bizona 
i kaktusy kulkami z farbą strzelając z Paintbolla.

W kłębach kurzu wzbitego przez końskie kopyta zobaczy-
liśmy obraz Dzikiego Zachodu. Dzieciaki próbowały swoich 
sił w dojeniu krowy, szukały samorodków złota. W progra-
mie wycieczki nie zabrakło atrakcyjnych przejażdżek pocią-
giem Kansas-City-Express, pojazdem Flinstonów oraz wozem  
amerykańskich osadników. Miłośników zwierząt zafascy-
nowały gigantyczne figury dinozaurów poruszających się, 

WYJAZD DO ŚWIATA DZIKIEGO 
ZACHODU
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W dniu 04 maja 2013 roku Zarząd Osiedla nr 6 wraz z prze-
wodniczącą Małgorzatą Kisielewską zorganizował XI Turniej 
Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży.

Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn: ZIELONE SZATANY, FC 
GRABARZE, DREAM TEAM, SATIVA, FC SEMPO, KRÓ-
LEWSCY, FC CZERWONI. Turniej odbył się w systemie każdy 
z każdym w dwóch kategoriach wiekowych.

Wszystkie drużyny grały bardzo ambitnie, z dużym zaan-
gażowaniem. Stworzono wiele pięknych akcji, padały bram-
ki, a wszyscy bramkarze pokazywali robinsonady bramkarskie. 
Nie zabrakło również dziewczyn, które rywalizowały dzielnie 
z chłopcami w kategorii młodszych.

Turniej zakończył się we wspaniałej atmosferze, co podkre-
ślali wszyscy uczestnicy. Mecze toczone były w duchu fair – 
play. Stały na wysokim sportowym poziomie. Wiele pięknych 
akcji dostarczyło emocji kibicom.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: 
Panowie Krzysztof Pniewski oraz Tomasz Zieliński.

W kategorii powyżej 13 lat I miejsce zdobyła drużyna 
DREAM TEAM. W kategorii poniżej 13 lat I miejsce zdoby-
ła drużyna KRÓLEWSCY. Wyłoniono króla strzelców turnieju, 
który otrzymał statuetkę. Został nim Patryk Ulicki zdobywając  
6 bramek. Drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz atrak-
cyjne nagrody – piłki nożne. Każdy zawodnik turnieju otrzy-
mał bilety do kina w CKiSz w Sierpcu ufundowane przez zarząd  
oraz sponsora.

Jak co roku tradycją turnieju stało się grillowanie w atmos-
ferze rodzinnego pikniku. Czuwali nad tym Pan Dariusz Kisie-
lewski oraz Panie Iwona Rycharska i Halina Laskowska. Miłą 
niespodzianką była również wata cukrowa ufundowana przez 
pana Teodora Zasadowskiego.

Celem corocznego turnieju piłki nożnej, jak podkreśla prze-
wodnicząca Małgorzata Kisielewska, jest stworzenie przestrzeni 
do wymiany doświadczeń, integracji, możliwości nowych znajo-
mości z młodymi ludźmi naszego osiedla.

Zarząd Osiedla nr 6

W niedzielę 9 czerwca br. na osiedlowym placu zabaw 
przy ul. Piastowskiej w Sierpcu odbyła się impreza z Okazji 
Dnia Dziecka. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Osiedla 
nr 6. Lody, wata cukrowa, słodycze, malowanie twarzy, tańce 
i śpiew. Wszystko po to, aby wywołać uśmiech na twarzach ma-
luchów. Jedną z atrakcji były liczne konkursy drużynowe. Dzie-
ci, a także niektórzy rodzice aktywnie brali udział w wybranych 

konkurencjach, takich jak: slalom z piłką na rakiecie, ostatni 
strzał, latający kapelusz, krążące hula hop, przeciąganie liny, ka-
czy chód. Duch rywalizacji, a także letnia aura towarzyszył ma-
łym uczestnikom na każdym kroku. Konkursy miały charakter 
edukacyjny, taneczny i sportowy.

W rolę koordynatorów całego przedsięwzięcia wcieliły się 
młode mieszkanki naszego osiedla Kasia Szczepańska i Mar-
tyna Istal, które jeszcze niedawno same brały udział w takich 
zabawach. Miły i optymistyczny jest fakt, że kolejne pokole-
nie również angażuje się w życie społeczne, co jest niebywałym 
powodem do dumy dla całego Zarządu i Mieszkańców naszego 
osiedla. Całą imprezę umilał nam swą grą nasz muzyk Pan Ma-
rek Okraszewski, za co serdecznie dziękujemy.

Niespodzianką uroczystości było pojawienie się naszego 
sponsora Fundacji „Serce Sercu”, która osłodziła nam pobyt 
pyszną watą cukrową. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały 
upominki oraz kolorowe balony.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom dziękujemy za przy-
bycie i… Do zobaczenia zarok.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6
Małgorzata Kisielewska

RADA MIASTA 

DZIEŃ DZIECKA NA OSIEDLU NR 6

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

wydających odgłosy i pryszczących wodą. Zachwycał również 
świat Mega Owadów, wśród których spacerowaliśmy. W kra-
inie Bajek, Baśni i Legend dzieci mogły spotkać się z bo-
haterami swoich ulubionych bajek. Ogromne wrażenie zrobił 
na naszych pociechach Western Show w Amfiteatrze. Pod-
czas występów podziwialiśmy przygody rodziny Daltonów 
i Lucky Lukę.

Po tak udanej wyprawie do Westernowego Miasteczka 
uczestnicy wycieczki zjedli obiad, a następnie mieli czas wolny 
na zakup pamiątek i robienie zdjęć. Grupą opiekowały się Panie: 
Iwona Szczepańska, Iwona Rycharska, Katarzyna Michna, Marta 
Obczyńska, Małgorzata Kisielewska.

Zarząd Osiedla nr 6
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Gospodarka nieruchomościami

Burmistrz Miasta wydał zarządzenia w sprawach:
• podwyższenia kapitału zakładowego T.B.S Sp. z o.o. w Sierp-

cu o kwotę 210 308 zł. Podwyższony kapitał pokryty w ca-
łości przez Gminę Miasto Sierpc wkładem niepieniężnym 
w postaci niezabudowanej nieruchomości nr 3937/1, 2370/6, 
2364/1, 2366/11 o łącznej powierzchni 0,1073 ha, położonej 
w Sierpcu przy ul. Paderewskiego;

• wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jed-
noosobowej spółki Skarbu Gminy – Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Spółka z o.o. w Sierpcu poprzez wniesienie 
wkładu pieniężnego i objęcie powstałych w ten sposób udzia-
łów, o kwotę 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć ty-
sięcy złotych) w całości pokryty przez Gminę Miasto Sierpc 
wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności powstałych 
względem Miasta po stronie T.B.S spółka z o. o. w Sierpcu;

• sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego, za zabudowaną nieruchomość 
stanowiąca własność Gminy Miasto Sierpc, oznaczoną jako 
działka nr 1013 o pow. 0,0396 ha położona w Sierpcu przy 
ul. Świętego Wawrzyńca;

• sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, za nieruchomość stanowiącą wła-
sność Gminy Miasto Sierpc, oznaczoną jako dz. nr nr 672/1, 
672/2, 672/4 o łącznej pow. 0,0906 ha położoną w Sierpcu 
przy ul. Wojska Polskiego;

• sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy 
Miasto Sierpc, oznaczonej jako dz. nr 3840 o pow. 0,0277 ha 
położoną w Sierpcu przy ul. Farnej 9a;

• uchylenia w stosunku do zamówienia publicznego w po-
staci „sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca, 
zatwierdzonego uchwała nr 394/XLVII/2010 Rady Miej-
skiej z dnia 10 listopada 2010 r. dla obszaru wyznaczo-
nego przebiegiem ulic: Żeromskiego, Wojska Polskiego, 
brzeg rzeki Sierpienicy, projektowana obwodnica zachod-
nia oraz ulica Bojanowska, na podstawie Uchwały nr 275/ 
/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 lutego 
2013 roku”, stosowania procedury zamówień publicznych 
obowiązującej zgodnie z Zarządzeniem nr 19/WO/2011 
z dnia 21.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia szczegóło-
wych procedur udzielania zamówień publicznych w Urzę-
dzie Miejskim w Sierpcu, w części dotyczącej określenia 
wartości zamówień, do którego możliwe jest jego udzie-
lenie w trybie z wolnej reki i ustalenie w tym przypadku 
na kwotę 15 000 zł netto;

• obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu, na sprze-
daż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudo-
wanej położonej w Sierpcu przy ul. Dworcowej, oznaczonej 
jako działka nr 3/30 o pow. 0,7728 ha.

Inwestycje

1. Z Biurem Projektów i Nadzorów Budowlanych „ANBUD” 
Andrzej Oszal z Sierpca podpisano umowy na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego, w specjalności budowlanej, przy 
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realizacji zadania pn. „Wymiana drzwi w Miejskim Przed-
szkolu nr 3 zgodnie z wymogami ppoż.” na kwotę 1 000,00 zł.

2. Z Firmą Usługi Elektryczne „LUMEN” inż. Franciszek Choj-
nacki z Sierpca podpisano umowy na:
• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

na zadanie pn. „Wykonanie projektu instalacji elektrycz-
nej, komputerowej i alarmowej, w starym budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sierpcu”, za kwotę 9 225,00 zł.

• pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, na budowie pn. „Zagospodarowa-
nie parku wokół Jeziórek w Sierpcu: I etap – przebudowa 
oświetlenia parku i studni zasilania fontanny”, za kwotę 
6 519,00 zł.

3. Z Biurem Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. z Sierpca 
podpisano umowy na:
• „Utworzenie strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc 

– etap I” – profilowanie i uzupełnienie ubytków na grun-
towej części parkingu miejskiego przy ul. Narutowicza 
(okolice sklepu GRAM) dla poprawienia bezpieczeństwa 
ruchu i parkowania w strefie płatnego parkowania na kwotę  
4 920,00 zł.

• „Rozbiórkę budynku, nienadającego się do użytkowania 
ani do remontu wraz z uporządkowaniem terenu, zloka-
lizowanego na działce nr ewid. 1070/2 przy ul. Szpitalnej 
w m. Sierpc” na kwotę 9 000,00 zł.

• „Wykonanie naprawy nawierzchni odcinka ul. Wyspiań-
skiego w Sierpcu poprzez frezowanie i położenie nakład-
ki w celu właściwego odprowadzenia wód deszczowych” 
na kwotę 14 800,00 zł.

4. Z Firmą OKNOMAX Dorota Rogowska z Sierpca podpisano 
umowę na „Wymianę drzwi w Miejskim Przedszkolu nr 3, 
zgodnie z wymogami ppoż.” na kwotę 24 477,00 zł.

5. Z Firmą Projektowo-Usługową „PROBUD” z Piask pod-
pisano umowę na „Wykonanie projektu zamiennej koncep-
cji odwodnienia osiedla za torami oraz projektu urządzeń 
do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do  
Jeziórek”, na kwotę 17 000,00 zł.

6. Z Kolejowymi Zakładami Łączności sp. z o.o. z Bydgoszczy 
podpisano umowę na „Utworzenie strefy płatnego parkowa-
nia w mieście Sierpc – etap I” na kwotę 114 880,00 zł.

7. Z firmą Usługi Projektowe i Nadzory Techniczne Kratkowski 
Julian z Sierpca podpisano umowę na „Wykonanie dokumen-
tacji projektowej na utwardzenie ulicy Białobłodzkiej od po-
sesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej” na kwotę 1 500,00 zł.

8. Z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym „WASKOP” 
Elżbieta Wasek z Płocka podpisano umowę na „Budowę sie-
ci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Bene-
dyktyńskiej, Plac Chopina” – II etap ulica Benedyktyńska 
i pierwszy odcinek Placu Chopina na kwotę 1 390 000,00 zł. 
(w tym pożyczka z WFOŚiGW – 1 072 001,00 zł., miasto – 
351 979,00 zł.).

9. Z firmą Usługi Wod. – Kan. i C.O. Jacek Papierowski, z Ro-
ściszewa podpisano umowy na:
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami: „Bu-

dowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, 
Benedyktyńskiej, Plac Chopina” – II etap ulica Benedyk-
tyńska i pierwszy odcinek Placu Chopina” – branża sani-
tarna na kwotę 19 680,00 zł.
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• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami:  
„Budowa ulicy Tuwima” – branża sanitarna na kwotę  
1 230,00 zł.

10. Ze Stanisławem Nastałkiem z Sierpca podpisano umowy na:
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami: „Bu-

dowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, 
Benedyktyńskiej, Plac Chopina” – II etap ulica Benedyk-
tyńska i pierwszy odcinek Placu Chopina” – branża dro-
gowa, na kwotę 8 000,00 zł;

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami: 
„Budowa ulicy Tuwima” – branża drogowa na kwotę  
2 500,00 zł.

11. Z Ewą Marią Dobek z Płocka podpisano umowę na spra-
wowanie nadzoru archeologicznego nad robotami: „Budowa 
sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Bene-
dyktyńskiej, Plac Chopina” – II etap ulica Benedyktyńska 
i pierwszy odcinek Placu Chopina” na kwotę 6 300,00 zł.

12. Z firmą Handel i Usługi Budowlane” ER-BRUK” Avetisyan 
Karen z Wielgie podpisano umowę na „Budowę ulicy Tuwi-
ma” na kwotę 122 764,39 zł.

13. Z Firmą Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Karwow-
ski z Sierpca podpisano umowę na „Remont łazienki na  
II piętrze w Urzędzie Miejskim w Sierpcu poprzez utworze-
nie dodatkowej kabiny ustępowej” na kwotę 6 345,00 zł.

14. Z Energa-Operator Spółka Akcyjna podpisano umowę o przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznej nr 13/R75/R02907 dla 
obiektu szaletu miejskiego. Szacunkowa opłata za przyłącze-
nie (wg taryfy obowiązującej na dzień zawarcia umowy) wy-
nosi 913,28 zł netto.

15. Z firmą Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Kwiatkowski 
z Sierpca podpisano umowę na wykonanie robót w ramach 

zadania pn. „Zagospodarowanie parku wokół jeziorek 
w Sierpcu: I etap – przebudowa oświetlenia parku i studni 
zasilania fontanny” za kwotę 11 500,00 zł.

16. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu zlecono 
wykonanie następujących prac:
a) naprawa chodnika w ul. Stanisława Wyspiańskiego;
b) naprawa nawierzchni jezdni w ul. Krótkiej;
c) remont chodnika w ul. Armii Krajowej;
d) remont cząstkowy nawierzchni jezdni w ul. Stefanii 

Sempołowskiej;
e) remont chodnika w ul. Stanisława Mikołajczyka;
za łączną kwotę 3 269,84 zł.

17. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu zlecono 
również wykonanie następujących prac:
• naprawa punktowych zadoleń chodnika z kostki bruko-

wej betonowej przy ul. Wiosny Ludów, po stronie lewej 
i prawej na odcinku od budynku nr 10 do skrzyżowania  
z ul. Sienkiewicza, w Parku im. Solidarności;

• naprawa połączenia/styku (krawężnik wtopiony) na-
wierzchni asfaltowej ul. Wyzwolenia z ul. Wiosny Ludów,

• naprawa punktowych zadoleń chodnika z kostki brukowej 
betonowej przy ul. Jana III Sobieskiego, po stronie lewej 
w okolicy słupa elektroenergetycznego;

• naprawa punktowych zadoleń chodnika z kostki bru-
kowej betonowej przy budynku Urzędu Miejskiego  
w Sierpcu;

• naprawa punktowych zadoleń chodnika z kostki bruko-
wej betonowej przy ul. Słowackiego, na skrzyżowaniu 
z ul. Mickiewicza w okolicy słupa elektroenergetycznego, 
za łączną kwotę 3 807,38 zł.

Oświata i zdrowie

Burmistrz Miasta Sierpca:
• zatwierdził organizację pracy w roku szkolnym 2013/2014 

Gimnazjum Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz czterech miejskich przedszkoli;

• powołał jury konkursowe, które dokonało rozstrzygnięcia  
II Konkursu Plastycznego Sierpc za 15 lat oraz IV Konkursu 
Fotograficznego Sierpc w moim obiektywie;

• zatwierdził wyniki postępowania konkursowego na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twar-
dowskiego. Konkurs został wygrany przez dotychczasową 
dyrektor – Grażynę Krawczyńską;

• zawarł porozumienie z Centrum Onkologii – Instytut im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, w rezultacie czego 179 sierpczanek 
skorzystało z badań mammograficznych, natomiast 123 pod-
dało się badaniom cytologicznym;

• uruchomił środki, dzięki którym dofinansowana zostanie or-
ganizacja licznych form wypoczynku i rekreacji dla dzie-
ci naszego miasta, organizowanych w ramach akcji „Lato 
w Mieście ’2013”. Łącznie na realizację tego zadania prze-
znaczonych zostało ok. 12 500 zł;

• zorganizował uroczystość wręczenia nagród dla notujących 
szczególne sukcesy uczniów sierpeckich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Gala odbyła się już po raz trzynasty, 
zaś każdy z trzynastu nagrodzonych otrzymał jednorazowe 
stypendium w kwocie 750 zł;

• zatwierdził wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowi-
sko dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierp-
ca. Konkurs wygrał dotychczasowy dyrektor tej placówki 
Tomasz Krukowski;

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Benedyktyńskiej

Budowa ulicy Tuwima
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• zorganizował uroczystość, w czasie której 10 nauczycie-
lek zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzo-
nych przez samorząd miejski otrzymało akty nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, natomiast 
dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Pracowni Doku-
mentacji Dziejów Miasta Sierpc – akty powierzenia stano-
wisk na kolejne kadencje;

• wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejską Bibliote-
ką Publiczną zorganizował sierpecką edycją ogólnopolskiej 
akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej –  
Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro.

Spotkania burmistrza

Burmistrz wziął udział w następujących spotkaniach:
• z Wojewodą Mazowieckim i przedstawicielami jednostek sa-

morządu terytorialnego nt. współdziałania adm. samorządo-
wej z adm. rządową;

• warsztatach w zakresie projektu – Partnerstwo lokalne 
na rzecz rozwoju gospodarczego subregionu sierpec-
kiego, prowadzone przez Centrum Badań i Innowacji  
Pro-Akademia z Łodzi;

• z Dariuszem Ciarkowskim – członkiem zarządu Mazowiec-
kiej Agencji Energetycznej z siedzibą w Warszawie, w spra-
wie obniżenia kosztów energii elektrycznej;

• spotkaniu w Starostwie na temat wprowadzenia zmian do re-
gulaminu konkursu Rolnik Roku – Ziemi Sierpeckiej, or-
ganizacji turnieju Piłki Nożnej Samorządowców Ziemi 
Sierpeckiej 2013;

• spotkaniu z przedstawicielami MJWPU i przedsiębiorca-
mi, w celu zapoznania ich z możliwościami pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych w Ramach Programu RPO WM 
2007-2013;

• spotkaniu z MKS Kasztelan w sprawie finansowania klubu;
• prezentacji projektu – Skarbiec Mazowiecki – szlaki tury-

styczne obiektów sakralnych w W-wie i na Mazowszu;
• spotkaniu z ministrem Styczniem w sprawach budownictwa;
• XXII Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda 

Bramczewskiego;

• festynie rekreacyjno-sportowym „Z Nami bezpieczniej”;
• posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publ. Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej;
• zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, organizowa-

nych przez Sierpeckie Stowarzyszenie wędkarzy KARP;
• z Prezesem PKS Pawłem Natkowskim z Płocka;
• walnym zebraniu z przedstawicielami zarządu LOT „Nad 

Skrwą i Sierpienicą” w sprawie wypracowania wspólnej 
płaszczyzny działania dla naszych organizacji w zakresie 
przedsięwzięć dot. kultury i turystyki;

• III Wakacyjnym Biegu wzdłuż Sierpienicy;
• uroczystym przekazaniu pięciu ambulansów ratownictwa 

medycznego dla mieszkańców miast i powiatów: płockiego, 
gostynińskiego i sierpeckiego;

• posiedzeniu komitetu RPO WM;
• z Zarządem Klubu sportowego MKS Kasztelan, z zawodni-

kami, trenerami i osobami wspierającymi w celu podsumo-
wania sezonu 2012/2013;

• Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Empegek;
• posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
• spotkaniu z Franciszkiem Chojnackim w sprawie oświetle-

nia Jeziorek;
• z dyrektorem Kozerą z Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w sprawie dróg;
• spotkaniu informacyjnym z właścicielami nieruchomości 

w obrębie Placu Chopina, radnymi, zespołem architektów 
w sprawie koncepcji zagospodarowania Placu Chopina.

Burmistrz na uroczystościach

Burmistrz wziął udział w uroczystościach:
• Dniu Strażaka;
• Dniu Patrona w Gimnazjum im. Leona Wetmańskiego;
• obchodach 100-lecia Sierpeckiego Harcerstwa;
• uroczystości Święta Policji;
• Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce Kikół 2013;
• Sierpeckiej Nocy Świętojańskiej;
• otwarcia i zakończenia XX Ogólnopolskiego Pleneru Plastycz-

nego Sierpc 2013.

do wzięcia udziału w tworzeniu budżetu na rok 2014
i prosi mieszkańców Sierpca

o zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych i remontowych,
które, ich zdaniem, winny być realizowane w przyszłym roku, 

jako szczególnie ważne i priorytetowe.

Propozycje można zgłaszać, wpisując w formularz 
zamieszczony na stronie internetowej miasta  

www.sierpc.pl  
w informacji pt. Weź udział w tworzeniu budżetu na rok 2014.

Wnioski i sugestie, nadesłane w nieprzekraczającym terminie 
do 30 października bieżącego roku, 

będą rozważane przy tworzeniu budżetu na rok 2014.

BURMISTRZ SIERPCA
zaprasza
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Na ostatniej zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej, w dniu 26 czerwca, Wojciech 
Mielczarek przedstawił sprawozda-
nie z prac Komisji Gospodarczej Rady 
Miejskiej. (Tekst wystąpienia wydruko-
wany w poprzednim numerze „Naszego 
Sierpca”). Niektóre, zawarte w nim in-
formacje są nieprawdziwe, więc posta-
nowiłem się do nich odnieść.

W pierwszej części swojego wy-
stąpienia na sesji Wojciech mówił 
o przyczynach bezrobocia. A są nimi, według przewodniczą-
cego, aktualnie prowadzona polityka gospodarcza i poziom 
nowych inwestycji. Dalej stwierdził, że rozwojowi przedsię-
biorczości nie sprzyjają przepisy podatkowe, przewlekłość roz-
praw sądowych w orzekaniu gospodarczym oraz długotrwałe 
procedury związane z inwestycjami. A jak można te procedury 
w nieskończoność przedłużać, Wojciech Mielczarek wie najle-
piej. Wyliczanie przyczyn bezrobocia kończy stwierdzeniem, 
że to problem ogólnokrajowy. Jednak z dalszej części wypowie-
dzi na ten temat wynika, że przyczyny ogólnokrajowe, ani kry-
zys światowy, o którym zapomniał, nie odnoszą się do Sierpca. 
Według przewodniczącego Komisji Gospodarczej za bezrobo-
cie w Sierpcu odpowiada burmistrz. Główną, tym razem, przy-
czyną bezrobocia w Sierpcu jest, według niego, brak z mojej 
strony, jakiegokolwiek zainteresowania przedsiębiorcami. 
To kłamstwo. Powtarzane wielokrotnie i od dawna, mimo oczy-
wistym faktom. Ale o nich przewodniczący woli nie pamiętać.

Dlatego kilka faktów chciałbym przypomnieć:
• Od drugiej połowy 2008 roku, do ostatniego kwartału 2012, 

w budynku Urzędu Miejskiego, w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca działał punkt konsultacyjny, prowadzony przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki tej inicjaty-
wie, przedsiębiorcy, jak i zainteresowani założeniem firmy, 
mogli uzyskać wyczerpujące informacje w sprawach ich in-
teresujących. I korzystali. Wielu także spoza powiatu sier-
peckiego. Można było także uzyskać interesujące informacje 
poza dniami dyżurów pod upublicznionym numerem telefonu 
i adresem meilowym. Pan Mielczarek tego faktu nie dostrzegł.

• Dostrzegł wprawdzie forum gospodarcze, ale, według nie-
go, było nieudane, chociaż uczestniczący w nim przed-
siębiorcy byli zadowoleni. Przewodniczący w forum, jak 
i w zasadzie wszystkich przeze mnie organizowanych spo-
tkaniach, nie uczestniczył. Nie musiał. Z góry wiedział, 
że na pewno będzie złe i nietrafione. Jedynie dobre i owoc-
ne są spotkania organizowane przez przewodniczącego Ko-
misji Gospodarczej.

• Ubolewam, że przewodniczący Wojciech Mielczarek nie za-
uważył dużego projektu, zrealizowanego dzięki pozyskanym 
środkom unijnym. Dotyczył finansowania udziału naszych 
przedsiębiorców w misjach gospodarczych i targach, w tym 
zagranicznych. Chciałbym przypomnieć, że dzięki temu 
projektowi, nasi bizmesmeni uczestniczyli w trzech misjach 
i dziesięciu targach, w tym zagranicznych. Biorący w nich 
udział nasi przedsiębiorcy wysoko oceniali zaangażowanie 
Urzędu Miejskiego w przygotowanie ich udziału w misjach 
i targach i byli z nich zadowoleni. Wielu podpisało już kon-
trakty. Pan Mielczarek jednak tego faktu nie zauważył.

• Nie zauważył również dwóch, odbytych w maju bieżące-
go roku, w Centrum Kultury i Sztuki, spotkań informacyj-
nych dla przedsiębiorców Ziemi Sierpeckiej, a dotyczących 
możliwości pozyskania przez mikro i małe firmy środków 
unijnych na utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub roz-
budowę istniejącego. I co ważne, w tym rozdaniu prefe-
rowane będą działania o charakterze modernizacyjnym 
i innowacyjnym.

• Pan Mielczarek nie zauważył także faktu, ze realizowane 
przez miasto duże inwestycje wykonują miejscowe firmy, 
a to oznacza miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

• We wspomnianym wystąpieniu na sesji, przewodniczący Ko-
misji Gospodarczej, jako sposób na rozwiązanie problemu 
bezrobocia podpowiada powołanie agencji zatrudnienia. Zapo-
mniał, że to ustawowe zadanie powiatu, a nie miasta. Do two-
rzenia takiej struktury nie mamy umocowania prawnego.

To tylko kilka przykładów, zadających kłam powtarzanym 
często zarzutom, że nie interesuję się naszymi przedsiębiorcami.

Marek Kośmider

BURMISTRZ M. SIERPCA

Marek kośMider  
BurMistrz sierpca

AD VOCEM

ABY CHRONIĆ ŚRODOWISKO
Kanalizacja sanitarna to elementarne dobro cywilizacyjne. 

Niezbędne do normalnego funkcjonowania gospodarstw do-
mowych. Jego znaczenia nie można jednak sprowadzać jedy-
nie do wygody korzystających z tego dobrodziejstwa. Trudno 
sobie wyobrazić Sierpc, a nawet wiejskie osiedle, z alterna-
tywnymi szambami. Byłaby to niewątpliwie groźna bomba 
ekologiczna.

Dziś prawie cały Sierpc korzysta z instalacji sanitarnej. Wie-
lu mieszkańców zapewne nie pamięta już, że w 1970 roku po-
siadaliśmy zaledwie pięć kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami. Była to niechlubna spuścizna naszej historii i po-
łożenia geograficznego. Sytuacja poprawiła się po wybudowaniu 
browaru. Wraz z tą inwestycją powstała magistralna sieć kana-
lizacyjna i oczyszczalnia ścieków. Skorzystała z tego, przede 

wszystkim, prężnie rozwijająca się Spółdzielnia Mieszkanio-
wa. Nadal jednak wiele segmentów centralnej zabudowy mia-
sta korzystało z szamb. Nie mogło być inaczej, gdyż w połowie 
lat dziewięćdziesiątych w mieście było tylko dwadzieścia ki-
lometrów sieci kanalizacyjnej. A w tym czasie, na obrzeżach 
Sierpca, zaczęły szybko wyrastać duże osiedla domków jednoro-
dzinnych. Takie jak Bema, Jagiełły, a później za ulicą Kościuszki 
i ostatnio za torami. To był poważny problem. Wytworzyła się 
sytuacja grożąca poważnymi konsekwencjami ekologicznymi. 
Taki stan, w dłuższej perspektywie zagrażał ujęciu wody pitnej. 
Dlatego samorząd miejski nieprzypadkowo, w latach dziewięć-
dziesiątych, ochronę środowiska przyjął za jeden z najważniej-
szych strategicznych celów inwestycyjnych i realizował go 
z dużą konsekwencją.
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Pierwszym, znaczącym etapem realizacji tego celu było od-
danie do eksploatacji, w 2005 roku, rozbudowanej i zmoderni-
zowanej oczyszczalni ścieków. Spełnia dziś wszystkie unijne 
wymogi. Równolegle, przez wszystkie minione lata, rozbudo-
wywaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pom-
pownie ścieków. Było to duże wyzwanie z uwagi na ogromne 
koszty i przy okazji niemedialne (o zakopanej w ziemi rurze, 
w przeciwieństwie do wybudowanego chodnika czy nawierzch-
ni drogi, mieszkańcy szybko zapominają).

Udało nam się je realizować dzięki pozyskiwanym prefe-
rencyjnym kredytom, przede wszystkim z Funduszu Ochrony 
Środowiska. W ten sposób nadrobiliśmy poważne, w tym za-
kresie, zapóźnienie cywilizacyjne. W latach 1990-2013 miasto 
wzbogaciło się o 44 kilometry sieci kanalizacyjnej i przyłączy 
oraz kilka pompowni ścieków. Tylko w latach 2010-2013 wy-
budowanych zostało ponad trzynaście kilometrów sieci kanali-
zacyjnej i trzy pompownie. Zadanie to kontynuujemy, obecnie 
na osiedlu za torami, więc niedługo ten ważny problem prze-
stanie istnieć.

Drugim, niezwykle ważnym z ekologicznego, i nie tylko, 
punktu widzenia wyzwaniem była dla nas rozbudowa i moder-
nizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rachocinie. 
Pierwszy etap tego zadania zrealizowaliśmy oddając, w grud-
niu 2008 roku, kwaterę do składowania produktów zawiera-
jących azbest. Chodzi tu przede wszystkim o eternit, który 
zgodnie z unijną dyrektywą, za kilkanaście lat musi zniknąć 
z naszych dachów.

W grudniu 2011 roku zrealizowaliśmy drugi etap rozbudo-
wy i modernizacji Składowiska w Rachocinie. Powstał w tym 
miejscu Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi. Dzięki nowoczesnym instalacjom i rozwiązaniom 
technicznym pozwolił wdrożyć system segregacji odpadów. 

Na terenie Składowiska wybudowana została linia sortow-
nicza, dwie kwatery do odpadów inertnych, wiaty do przyj-
mowania oraz magazynowania odpadów surowcowych, dwa 
bezodpływowe zbiorniki odcieków oraz niezbędna infrastruk-
tura. Dzięki nowoczesnej aparaturze monitorującej, Składo-
wisko jest obiektem w pełni nowoczesnym i ekologicznie 
bezpiecznym. Nie jest więc prawdą, jak twierdzą niektórzy, 
że to bomba ekologiczna. Powiem więcej, to dzięki zrealizo-
waniu tej inwestycji ponosić będziemy niższe koszty związa-
ne z realizacją obowiązującej od lipca bieżącego roku ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łatwo moż-
na sobie wyobrazić, jakie koszty musieliby ponosić miesz-
kańcy Sierpca, gdyby odpady trzeba byłoby wozić do Płońska  
czy Płocka.

Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w latach 2010-2013:
I. W roku 2010 wybudowano 4 426,0 mb sieci kanalizacji  
sanitarnej w ulicach:

1. Głowackiego 847,5 mb
2. Instalatorów 42,5 mb
3. Pogodna 292,5 mb
4. Dobra 101,5 mb
5. Spokojna 661,5 mb
6. Wróblewskiego 31,5 mb
7. Powstańców 172,0 mb
8. Dobra, Łagodna 268,5 mb
9. Spacerowa, Miła 562,5 mb
10. Armii Ludowej, Włościańska 279,0 mb
11. Leśna, Lipowa, Lipowa, Sosnowa, Witosa 903,0 mb
12. Przewód tłoczny 234,0 mb
Ponadto wybudowano trzy pompownie ścieków.

II. W roku 2011 wybudowano 3 156,0 mb kanalizacji sanitar-
nej w ulicach:

1. Poziomkowej 129,0 mb
2. III i IV etap budowy kanalizacji sanitarnej  

za ulicą Kościuszki – ulice: Powstańców,  
Jaśminowa, Batalionów Chłopskich, Ziemiańska,  
Armii ludowej, Sielska, Włościańska,  
Wiejska, Ogrodowa, bez nazwy 3 027,0 mb

III. W roku 2012 wybudowano 3 603,0 mb kanalizacji sanitar-
nej w ulicach

1. Solskiego 17,2 mb
2. Staszica 1073,0 mb
3. Hermana 408,0 mb
4. Bolesława Chrobrego 426,0 mb
5. Mieszka I 1044,0 mb
6. Dworcowa 31,0 mb
7. Fredry 21,0 mb
8. Piastowska – od Staszica, do Świętokrzyskiej  

i od Staszica do Mieszka I 581,0 mb

IV. W roku 2013, w ramach V etapu, na osiedlu za ulicą Ko-
ściuszki, wybudowano 2 233,0 mb sieci kanalizacyjnej w ulicach: 
Instalatorów, Wróblewskiego, Akacjowej, Kalinowej, Powstań-
ców, Jasnej.

ŁĄCZNIE W LATACH 2010-2013 WYBUDOWANO  
13 418 mb KANALIZACJI SANITARNEJ

Stanisław Majchrzak

Ul. StaSzica

Ul. Piastowska
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Przyłączając się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czy-
tanie”, zainicjowanej przez Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego w roku 2012, sierpeccy organizatorzy: Burmistrz 
Miasta Sierpca, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii  
Nałkowskiej w Sierpcu oraz Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zaprosili sierpecką społecz-
ność do udziału w powyższej imprezie. W tym roku przypada 
220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, najwybitniejszego 
polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, czło-
wieka który świetnie znał i rozumiał swój kraj oraz swoich 
rodaków – twórcy, potrafiącego uchwycić i wyjątkowo atrak-
cyjnym, dowcipnym językiem opisać z dystansem najważniej-
sze cechy Polaków.

Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić 
jego powszechny charakter. Podstawowym celem przedsięwzię-
cia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości.

7 września 2013 roku cała Polska czytała Fredrę. Akcja Na-
rodowe czytanie odbyła się w sobotę w 750 miejscach w Pol-
sce. Zainicjowała ją w stołecznym Ogrodzie Saskim Para  
Prezydencka.

Sierpeckie Narodowe Czytanie Fredry odbyło się w Cen-
trum Kultury i Sztuki na tarasie przylegającym do starej części 
budynku, specjalnie zaaranżowanym na tę wyjątkową okazję. 
Choć do czytania zostało zaproszonych wiele powszechnie 
znanych sierpczan, organizatorów nie zawiedli: Burmistrz – 
Marek Kośmider, Zbigniew Czajkowski – pracownik Staro-
stwa Powiatowego, Zdzisław Dumowski – Przewodniczący 
Komisji Społecznej Rady Miejskiej, Hanna Kurta – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2, Barbara Sroka – Instruktor CKiSz, 
Marek Z. Zdrojewski – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego, Joanna Stachurska – mgr pe-
dagogiki – uczestniczka zajęć teatralnych CKiSz, Dominika 
Karolewska – studentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupa 
Teatralna „Kredens” działająca w CKiSz. Imprezę prowadziła 
dyrektor CKiSz Ewa Wysoka a narrację Maria Wiśniewska, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej. Program imprezy opierał się 
na dobrze opracowanym scenariuszu, który zawierał wszystkie 
najważniejsze utwory Aleksandra Fredry: fragmenty komedii 
„Zemsty”, „Ślubów Panieńskich”, „Dożywocia”, pamiętni-
ka „Trzy po trzy”, wiersze, bajki. Scenariusz imprezy opra-
cowała Ewa Karolewska – pracownik MBP. Organizatorzy 

zapewnili publiczności szereg atrakcji. Okolicznościowy, 
ilustrowany folder zawierający biografię Aleksandra Fredry, 
ciekawostki z jego życia, krótki opis ważniejszych utworów, 
dzieła ekranizowane, cytaty i aforyzmy, związki A. Fre-
dry z Sierpcem oraz wykaz szczególnie polecanych książek  
o A. Fredrze opracowała Magdalena Staniszewska – pracow-
nica MBP. Folder otrzymali na pamiątkę wszyscy słuchacze 
stanowiący publiczność Czytania. Kolejna atrakcja to konkurs 
z nagrodami na temat życia i twórczości wielkiego pisarza. 
Prowadzeniem konkursu zajął się Mariusz Urbański – na-
czelnik Wydziału Promocji UM. Urząd Miejski zafundował 
dla uczestników konkursu nagrody w postaci pięknie wyda-
nych książek z utworami Fredry oraz inne gadżety zapakowa-
ne w estetyczną torbę z logo miasta. Specjalnie na tę okazję 
Kancelaria Prezydenta RP przygotowała i podarowała oko-
licznościowy stempel, którym stemplowano nagrody książko-
we, a kto sobie życzył także folder oraz luźne kartki. Teksty 
do czytania okazały się bardzo trafione a uczestnicy czyta-
nia wykazali zadziwiające zdolności aktorskie. Na twarzach 
słuchaczy szczery uśmiech przeplatał się z zachwytem nad 
umiejętnościami aktorskimi czytających. Na długo w pamięci 
zostanie nam recytacja bajek w wykonaniu Burmistrza, wy-
stęp trójki zacnych panów Papkina, Dyndalskiego i Cześnika, 
w których rolę wcielili się odpowiednio Panowie Zdrojewski, 
Dumowski i Czajkowski, czy też występ pięknej Anieli i Kla-
ry (Joanna Stachurska i Dominika Karolewska) i ich przysięga 
„…przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną, nienawidzieć 
ród męski, nigdy nie być żoną”.

BURMISTRZ M. SIERPCA

ZdZisław dumowski oraZ dominika karolewska

Zbigniew CZajkowski (CZeśnik), ZdZisław dumowski  
(dyndalski) oraZ marek Zdrojewski (PaPkin)

Hanna Kurta – dyreKtor SP nr 2 oraz MareK KośMider  
– burMiStrz czytają wybrane bajKi a. Fredry

NARODOWE CZYTANIE 
ALEKSANDRA FREDRY W SIERPCU
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Przygotowanie imprezy oraz jej przebieg było przeprowa-
dzone profesjonalnie. Szkoda tylko, że zabrakło większej licz-
by słuchaczy, zarówno młodzieży szkolnej jak i dorosłych. 
Na przyszłość należy dołożyć większych starań a nawet mobi-
lizacji nauczycieli i wychowawców sierpeckich szkół, by ci za-
dbali o włączenie swych podopiecznych w tę pożyteczną akcję. 
„Wynika z tego lepsze poznanie tamtej, XIX-wiecznej Polski, 
ale i tej współczesnej – naszych wad, naszych zalet, naszych 
umiejętności, ale i mankamentówˮ – mówił prezydent RP Bro-
nisław Komorowski podczas inauguracji Czytania dnia 7 wrze-
śnia w Ogrodzie Saskim.

Ważne, że występ nagrała sierpecka Telewizja Kablowa – 
dzięki niej przedstawienie zobaczy szersza publiczność.

Maria Wiśniewska

BURMISTRZ M. SIERPCA

WykonaWcy czytania Wraz z dziećmi nagrodzonymi  
w konkursie wiedzy o AleksAndrze Fredrze

NAGRODY BURMISTRZA DLA 
UCZNIÓW ’2013

Wypełniona do ostatniego miejsca sala widowiskowa Cen-
trum Kultury i Sztuki stała się 25 czerwca br. przestrzenią, 
w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół 
podstawowych i gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Bur-
mistrza. Była to już trzynasta edycja gali, gdyż zamysł wyróż-
niania uczniów odnoszących spektakularne sukcesy w nauce, 
sporcie oraz różnych dziedzinach sztuki zrodziła się w 2001 r.  
Zgodnie z Zasadami przyznawania Nagród Burmistrza dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Sierpc, które 
radni Rady Miejskiej usankcjonowali Uchwałą nr 120/XV/2008 
w dniu 6 lutego 2008 roku nagrodę może uzyskać uczeń, który 
spełni łącznie trzy następujące warunki:
1. uczęszcza do klas od IV do VI w miejskiej szkole podsta-

wowej (tj. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej, 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego lub 
w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu) albo do klas 
I-III gimnazjum (tj. w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika, w Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego 
albo też w I Niepublicznym Gimnazjum w Sierpcu),

2. uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową 
z zachowania,

3. odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla woje-
wódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, 
promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane 
wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, 
potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.

Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, 
z zachowaniem wyznaczonego terminu, nauczyciele przedmio-
tów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia 
w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. 
Każda ze szkół dysponowała limitem nagród, wynikającym 
z ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV-VI w przy-
padku szkół podstawowych oraz klas I-III w przypadku gimna-
zjów. Generalnie jedna nagroda przypadła na stu uczniów, a jej 
wartość w br. wyniosła 750 złotych.

W trakcie uroczystości, w obecności Przewodniczącego 
i radnych Rady Miejskiej, Wicestarosty Sierpeckiego, Zastęp-
cy Burmistrza, Sekretarza Miejskiego, pracowników Wydziału 
Oświaty, Kultury i Zdrowia, dyrektorów szkół i jednostek kul-
tury, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, Burmistrz – Ma-
rek Kośmider dokonał wręczenia nagród 13 wyróżniającym się 
w różnych dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:
• Darii Cichewicz (kl. VIA), Angelice Dolackiej (kl. VID) i Da-

rii Olszewskiej (kl. VIB) – uczennicom Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,

• Kindze Pokorskiej, Joannie Szymańskiej oraz Aleksandrze 
Czarneckiej – uczennicom kl. VID Szkoły Podstawowej nr 3  
im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,

• Adriannie Wilkowskiej – uczennicy klasy drugiej I Niepu-
blicznego Gimnazjum w Sierpcu,

• Jakubowi Dębskiemu – uczniowi klasy III Gimnazjum Pu-
blicznego im. bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,

LAureAci NAgrody BurmistrzA 2013 Laureaci iV KonKursu fotograficznego
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ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO 
DZIECI W RAMACH AKCJI  
„LATO W MIEŚCIE ’2013”

Laureaci ii KonKursu PLastycznego

• Annie Narodzonek (kl. IIIE), Kamilowi Watkowskiemu  
(kl. IIIE), Natalii Zalewskiej (kl. IIIE), Igorowi Ikierowi  
(kl. IIIE) oraz Martynie Kościjańskiej (kl. IIID) – uczniom 
Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

W dalszej części gali pamiątkowe dyplomy i nagrody książ-
kowe otrzymali laureaci II Konkursu Plastycznego Sierpc za  
15 lat oraz IV edycji konkursu Sierpc w moim obiektywie.

O oprawę artystyczną uroczystości zatroszczyli się koleżan-
ki i koledzy wyróżnionych przygotowując kilkunastominutowe 

prezentacje. Zwracając się do zebranych Burmistrz – Marek Ko-
śmider pogratulował nagrodzonym i ich rodzicom, a także po-
dziękował nauczycielom, którzy pomogli swoim podopiecznym 
osiągnąć tak spektakularne sukcesy. W podobnym duchu wypo-
wiedzieli się Wicestarosta Sierpecki – Marek Gąsiorowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – Marek Chrzanowski.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

• Czas realizacji zadania: 1 lipca – 8 września 2013 r.
• Ilość podmiotów uczestniczących w realizacji zadania: 12

(Gimnazjum Miejskie, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Centrum Kultury i Sztuki, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świe-
tlica Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, zarządy 
osiedla nr 2, 3, 4, 5 i 6).

• Ilość podmiotów, które wystąpiły do samorządu miejskiego 

z wnioskiem o datację: 11.
• Ilość podmiotów, które otrzymały od samorządu miejskiego 

dofinansowanie: 11.
• Łączna wysokość przyznanej przez samorząd miejski dota-

cji: 12 550 zł.
• Łączna wysokość wykorzystanej przez wnioskodawców do-

tacji: 12 550 zł.
• Finansowy wkład własny organizatorów: 12 590 zł.

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

LP. RODZAJ ILOŚĆ LICZBA 
UCZESTNIKÓW

LICZBA 
OPIEKUNÓW

1. DNI OTWARTE 2 302 4

2. WYCIECZKI 7 242 29

3. PÓŁKOLONIE 1 32 2

4. LATO W ŚWIETLICY 1 30 4

5. WARSZTATY TANECZNE 1 62 2

6. LETNIA AKADEMIA SZTUKI 1 33 4

7. PLENER PLASTYCZNY 1 35 3

8. ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 1 111 6

9. ZAWODY SPORTOWE 22 610 3

RAZEM 37 1 457 57



26

BURMISTRZ M. SIERPCA

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

LP. ORGANIZATOR FORMA TERMIN 
REALIZACJI ILOŚĆ LICZBA 

UCZESTNIKÓW
LICZBA 

OPIEKUNÓW

1. GIMNAZJUM MIEJSKIE
WYCIECZKA (SOBANICE) 1 VII 1 21 3

WYCIECZKA (SZCZUTOWO) 1 VII 1 18 4

2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
WYCIECZKA (UNIEJÓW) 3 VII 1 50 4

DNI OTWARTE – ZAJĘCIA 
SPORTOWE 27 – 30 VIII 1 26 2

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WYCIECZKA (ŁÓDŻ) 3 VII 1 40 4

4. CENTRUM KULTURY i SZTUKI

PLENER PLASTYCZNY 
(SIERPC) 15 – 19 VII 1 35 3

LETNIA AKADEMIA SZTUKI 
(SIERPC) 5 – 14 VIII 1 33 4

WARSZTATY TANECZNE 
(SIERPC) 7 – 8 IX 1 62 2

5. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA DNI OTWARTE (SIERPC) 1 VII – 30 VIII 1 276 2

6. MOSiR ZAWODY SPORTOWE (SIERPC) 29 VI – 27 VIII 22 610 3

7. ŚWIETLICA ŚOW PRZY MOPS-ie LATO W ŚWIETLICY (SIERPC) 1 – 31 VII 1 30 4

8. ZARZĄD OSIEDLA NR 2 WYCIECZKA (UNIEJÓW) 2 VII 1 44 6

9. ZARZĄD OSIEDLA NR 3 WYCIECZKA  
(SOLEC KUJAWSKI) 13 VII 1 34 3

10. ZARZĄD OSIEDLA NR 4 ZAJĘCIA 
SPORTOWO-REKREACYJNE 2 – 16 VII 1 111 6

11. ZARZĄD OSIEDLA NR 5 PÓŁKOLONIE (SIERPC) 19 – 28 VIII 1 32 2

12. ZARZĄD OSIEDLA NR 6 WYCIECZKA (GRUDZIĄDZ) 27 VII 1 35 5

RAZEM 37 1 457 57

Na podstawie sprawozdań organizatorów opracował: Marek Z. Zdrojewski, Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

24 lipca 2013 r., podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej Sierp-
ca, Burmistrz Miasta – Marek Kośmider wręczył pani Marii 
Wiśniewskiej akt powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej na kolejną kadencję (1 sierpnia 2013 r. 
– 31 stycznia 2017 r.). Wdrożenie bezkonkursowego trybu po-
wierzenia stanowiska wynikało z wysokiej oceny jakości pracy 
placówki, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu 
wyłonienia kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki a także 
pozytywnych opinii sformułowanych przez pracowników oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.

Pani Maria Wiśniewska w Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej pracuje od chwili ukończenia studiów wyższych tj. od  
1 października 1977 r. Przez 23 lata pełniła funkcję kierownika 
czytelni, gdzie umiejętnie zorganizowała działalność informa-
cyjną i popularyzacyjną. Opracowała 2 publikacje książkowe: 

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ PO RAZ CZWARTY

Dyrektor MBP MAriA WiśnieWskA W gABinecie
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i wychowania w klasach I-III w Uniwersytecie Łódzkim (1999 r.)  
oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania 
oświatą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku 

„Bibliografia Sierpca” i „Informator MBP w Sierpcu” oraz re-
dagowała kwartalnik „Zapraszamy do Biblioteki”. Od 2000 r. 
pozostaje dyrektorem, przejawiając wiele inicjatyw w codziennej 
pracy bibliotecznej upowszechniajacej czytelnictwo. Jako dyrek-
tor pani Wiśniewska:
• efektywnie, od lat, popularyzuje wśród sierpczan czytel-

nictwo, umiejętnie promujac dzieje Miasta, jak również 
efekty działalności literackiej podejmowanej przez jego 
mieszkańców,

• dążąc do aktualizacji księgozbioru, systematycznie doko-
nuje zakupów ze środków zabezpieczonych w budżecie, 
ale także pozyskanych od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,

• realizując koncepcję Organizatora, z powodzeniem wdrożyła 
elektroniczny system obsługi czytelników,

• spowodowała, że Miejska Biblioteka Publiczna podejmuje 
skuteczne działania na rzecz kulturalnej aktywizacji mieszkań-
ców Sierpca poprzez organizowanie spotkań autorskich, od-
czytów oraz promocji wartościowych pozycji wydawniczych,

• zainicjowała wydanie, w ramach serii Biblioteka Sierpecka, 
dwóch publikacji książkowych tj.: Sierpecki dorobek literac-
ki i publicystyczny autorstwa Magdaleny Staniszewskiej oraz 
tomiku poezji Aleksandry Penszyńskiej pt.: Jestem,

• umiejetnie promuje działalność kierowanej przez siebie pla-
cówki za pośrednictwem strony internetowej, lokalnej prasy 
oraz Telewizji Sierpc, gdzie co miesiąc emitowany jest pro-
gram pt.: Z książką za Pan Brat,

• przyczyniła się do wyposażenia biblioteki w sprzęt kompu-
terowy z dostępem do internetu, co z kolei umozliwiło czy-
telnikom dostęp do księgozbioru za pośrednictwem katalogu 
elektronicznego,

• na przestrzeni mijajacej kadencji dokonała zakupu nowych 
mebli bibliotecznych, natomiast współpracujac z Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządem 
miejskim przeprowadziła gruntowną modernizację holi, sto-
larki okiennej oraz oświtlenia.

Za swoją działalność Maria Wiśniewska, na wniosek Bur-
mistrza, została odznaczona w 2008 r. postanowieniem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, 
natomiast w roku ubiegłym – uhonorowana przez Radę Miejską 
Sierpca medalem Zasłużony dla Miasta Sierpc.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

BURMISTRZ M. SIERPCA

DRUGA KADENCJA DYREKTOR 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

XLVI SeSja Rady mIejSkIej – pRzewodnIczący, m. chRzanowSkI, m. 
wIśnIewSka – dyR. bIbLIotekI, buRmIStRz m. kośmIdeR

W związku z upływającą 31 sierpnia 2013 r. kadencją do-
tychczasowej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana 
Twardowskiego Burmistrz Miasta Sierpca ogłosił konkurs 
na przedmiotowe stanowisko. W skład komisji konkursowej 
zostało powołanych, zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty, trzech przedstawicieli or-
ganu prowadzącego szkołę, dwóch – organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny oraz po jednym reprezentancie rady pedagogicz-
nej, rady rodziców oraz zakładowych organizacji związkowych 
– łącznie 9 osób. Ofertę konkursową, w wyznaczonym terminie, 
złożyła pani Grażyna Krawczyńska – dyrektor Trójki od listopa-
da 2008 r., a jednocześnie nauczyciel kształcenia zintegrowanego 
i wychowania fizycznego z 26 letnim stażem. Podczas tajnego 
głosowania finalizującego przeprowadzone w dniu 11 czerwca 
br. postępowanie konkursowe kandydatka uzyskała wymaganą 
większość bezwzględną ważnie oddanych głosów. To sprawi-
ło, iż podczas miejskiej uroczystości oświatowej 30 sierpnia br. 
Burmistrz powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
nr 3 pani Grażynie Krawczyńskiej na okres pięciu lat, tj. do  
31 sierpnia 2018 r.

Pani Krawczyńska ukończyła studia wyższe magisterskie 
na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1992 r.), a po-
nadto studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego 
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1997 r.),  
studia podyplomowe w zakresie Nowa strategia nauczania Grażyna KrawczyńsKa – dyreKtor sP nr 3
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Upływająca z końcem sierpnia br. kadencja Dyrektora 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc spowodo-
wała, iż Burmistrz, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej, ogłosił konkurs na stanowisko szefa in-
stytucji. W wyznaczonym terminie do Organizatora wpłynęły 
trzy oferty. W pierwszym etapie postępowania konkursowe-
go przeprowadzonego 26 lipca br., pięcioosobowa komisja 
składająca się z przedstawicieli samorządu miejskiego do-
konała analizy formalnej poszczególnych ofert. Wymaga-
nia formalne zostały spełnione wyłącznie przez Tomasza 

Krukowskiego, który w trakcie drugiej odsłony konkursu  
(26 lipca 2013 r.) przedstawił założenia Programu kadencyj-
nego, a następnie udzielał odpowiedzi na pytania formułowa-
ne przez członków komisji. W rezultacie przeprowadzonego 
tajnego głosowania Tomasz Krukowski uzyskał wymagane 
poparcie, stając się kandydatem na dyrektora. Burmistrz za-
twierdził wyniki postępowania konkursowego, zaś akt po-
wierzenia stanowiska na okres 1 września 2013 – 31 stycznia 
2017 r. Tomasz Krukowski otrzymał w trakcie miejskiej uro-
czystości zorganizowanej w Centrum Kultury i Sztuki w dniu 
30 sierpnia br.

Tomasz Krukowski legitymuje się wykształceniem wyż-
szym magisterskim – w roku 2002 ukończył studia wyższe 
magisterskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
uzyskując tytuł magistra historii. W czerwcu br. sfinalizował 
studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania do-
kumentacją, składając pracę pt.: Digitalizacja zasobu Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. Pracownią Dokumentacji 
kieruje nieprzerwanie od jej utworzenia, tj. 13 sierpnia 2007 r.  
Z dniem 1 września 2013 rozpoczął trzecią kadencję.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 

BURMISTRZ M. SIERPCA

(2002 r.). W lipcu 1999 r. uzyskała pierwszy stopień specjaliza-
cji zawodowej w zakresie nauczania początkowego, natomiast 
w styczniu 2002 r. – status nauczyciela dyplomowanego. Od po-
czątku swojej pracy zawodowej, tj. od września 1996 r., zwią-
zana z sierpecką Trójką, w latach 1999-2005 pełniła funkcję 
nauczyciela-doradcy kształcenia zintegrowanego w Ośrodku Do-
skonalenia Nauczycieli w Płocku, zaś w okresie 2001-2008 Prze-
wodniczącej Zespołu Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego 
w SP nr 3. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze czterokrotnie wyróżniona nagrodą Dyrektora 
Szkoły oraz dwukrotnie Nagrodą Burmistrza Miasta Sierpc.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Komisja KonKursowa – 11 czerwca 2013 r.

Komisja KonKursowa – 26 lipca 2013 r.

DYREKTOR PRACOWNI 
DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA 

SIERPC PO RAZ TRZECI

Tomasz KruKowsKi
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Egzamin na nauczyciEla mianowanEgo

Goście oświatowej uroczystości

Mianowani nauczycieleNikodem Jaworski

Wręczenie aktu poWierzenia:  
t. krukoWski, G. kraWczyńska, z. Leszczyński

OŚWIATOWA UROCZYSTOŚĆ  
W CENTRUM KULTURY i SZTUKI

30 sierpnia 2013 r., podczas uroczystości zorganizowanej 
w kameralnej sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki, dziesięć 
nauczycielek z placówek oświatowych prowadzonych przez Mia-
sto Sierpc otrzymało z rąk Zastępcy Burmistrza – Zbigniewa Lesz-
czyńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. Zanim to nastąpiło panie: Marta Duda – nauczy-
ciel języka angielskiego w Gimnazjum Miejskim im. Mikoła-
ja Kopernika, Ewa Doliwa oraz Anna Ostrowska – nauczycielki 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Kra-
jowej, Elżbieta Kamińska i Elżbieta Szczepańska – nauczyciel-
ki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana 
Twardowskiego, Beata Gąsewicz – nauczyciel wychowania przed-
szkolnego Miejskiego Przedszkola nr 1 Słoneczna Jedyneczka, 
Elwira Marcinkowska – Osmólska – nauczyciel – wychowaw-
ca świetlicy szkolnej w Gimnazjum Miejskim, a także Ewelina  
Kośmider – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Joanna Gąsio-
rowska – nauczyciel plastyki i techniki oraz Agnieszka Malanow-
ska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Armii Krajowej) zdały odpowiednio 21 i 22 sierpnia br. 
egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza, a następnie 
złożyły w obecności Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Ka-
zimierza Czermińskiego, Zastępcy Burmistrza – Zbigniewa Lesz-
czyńskiego, Przewodniczącego Komisji Społecznej – Zdzisława 
Dumowskiego, Skarbnika Miejskiego – Katarzyny Joniak, Sekre-
tarza Miejskiego – Barbary Wojciechowskiej – Dobies, dyrektorów 
placówek oświatowych, przedstawicieli organizacji związkowych, 
opiekunów stażu oraz pracowników Wydziału Oświaty, Kultury 
i Zdrowia uroczyste ślubowanie.

W drugiej części uroczystości Zastępca Burmistrza doko-
nał wręczenia aktu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego pani Grażynie 
Krawczyńskiej oraz dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpc panu Tomaszowi Krukowskiemu, którzy wygrali 
konkursy na przedmiotowe stanowiska.

Całość została zilustrowana muzycznie przez Nikodema Ja-
worskiego (podopiecznego Grzegorza Domańskiego) – ucznia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sierpcu, który w spo-
sób niezwykle kunsztowny i sugestywny zaprezentował akor-
deonowe wersje utworów „Wesołe Caballero” i „Oczy czarne” 
Pietro Frosiniego, a także kompozycji „Novaletta” autorstwa 
Aleksandra Korobiejnikowa.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
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Gmina Miasto Sierpc podpisała kolejną umowę na dofinan-
sowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu, który będzie 
realizowany w dwóch sierpeckich szkołach podstawowych nr 2 
i 3. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III.

Dzięki pozyskanym środkom doposażymy bazę dydaktyczną, 
przeprowadzimy cykl zajęć dodatkowych, co pozwoli na ograni-
czanie dysfunkcji rozwojowych u dzieci oraz wpłynie na wzrost 
ich wiedzy i umiejętności.

Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edu-
kacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację pro-
cesu kształcenia.

Budżet projektu wynosi 223 891,37 zł, realizowany będzie 
do 30.06.2014 r.

Obecnie trwa rekrutacja uczniów do zespołów wyrównawczych.

1. Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu:
• dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisa-

niu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
• dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności ma-

tematycznych,
• logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
• z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

• rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych muzyczno-teatralnie,

• rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych plastycznie.

2. Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu:
• dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisa-

niu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
• dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności ma-

tematycznych,
• logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
• z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – muzykoterapia dla 

dzieci niepełnosprawnych,
• rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczegól-

nie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych,

• rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mariusz Urbański

JUŻ WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ REALIZACJA NOWEGO PROJEKTU „INDYWIDUALI-
ZACJA NAUCZANIA KLUCZEM DO SUKCESU DLA SIERPECKICH DZIECI Z KLAS I-III”

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE  
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Burmistrz uprzejmie zaprasza mieszkanki Sierpca  
(panie w wieku 50-69 lat) na bezpłatne  

profilaktyczne badania mammograficzne,  
które zostaną przeprowadzone  

przez pracowników NZOZ Medica w Łodzi.

Badania będą wykonywane w dniach  
od 1 do 4 października 2013 r.  

(wtorek-piątek)

w godz. 9:00-17:00  
w mammobusie zaparkowanym na Stadionie Miejskim  

(wejście od ulicy Świętokrzyskiej).

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

Należy ze sobą zabrać Dowód Osobisty.
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Nim się spostrzegłeś – rok upłynął.
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy.

Jan Brzechwa

Wakacje już za nami. Rozpoczął się kolejny rok pracy i zabawy 
w naszej szkole. Przyjęliśmy do grona uczniów pierwszoklasistów 
oraz dzieci z dwóch grup zerowych. Rok szkolny dopiero się zaczy-
na, warto wspomnieć o tym, co działo się u nas przed wakacjami.

W Centrum Kultury i Sztuki miała miejsce „Prezentacja 
Szkół”, podczas której wystąpili uczniowie z klasy IIIB. Wrę-
czono także Nagrody Burmistrza, które otrzymały: Daria Ciche-
wicz, Angelika Dolacka i Daria Olszewska.

W czerwcu grupy naukowo-badawcze spotkały się na uro-
czystości szkolnej „Święto klimatu”, podsumowującej część pro-
jektu „Sierpeccy Badacze”, w której gośćmi zaproszonymi byli 
dyrektor szkoły Hanna Kurta i kierownik projektu Edwin Toma-
szewski. Każda grupa projektowa miała na celu zaprezentować 
swój dorobek. Przyrodnicy opracowali wystąpienie, w którym 
przedstawili główne kierunki ich działań w projekcie.

Grupa matematyczno-przyrodnicza pokazała, że nauka w szko-
le powinna odbywać się poprzez bezpośredni kontakt ze środowi-
skiem naturalnym, własne obserwacje, pomiary, doświadczenia 
i wyciąganie wniosków. Grupa humanistyczno-dziennikarska 
zaprezentowała wiersze własnej twórczości o tematyce przy-
rodniczej i zainscenizowała fragment bajki dotyczącej zjawisk 

pogodowych. Dzieci wystąpiły we własnoręcznie wykonanych 
strojach, z kwiatami we włosach i owocami w koszykach. Grupa 
językowa przedstawiła prognozę pogody po angielsku, natomiast 
grupa fotograficzno-dziennikarska zapoznała zebranych z pre-
zentacją o czterech porach roku. Niemiej ciekawe wystąpienia 
mieli uczniowie z nowych grup – plastycznej i etnograficznej.

W naszej szkole zorganizowano i rozstrzygnięto wiele konkur-
sów. W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 
wyróżnienia otrzymali: Miłosz Wąsicki, Kamil Sławiński, Piotr 
Chmielewicz, Joanna Wolska, Bartosz Jagodziński. W Ogólnopol-
skim Konkursie Polonistycznym „Omnibus” wynik bardzo dobry 
dobyli: Joanna Ocicka 87,5% punktów, Miłosz Wąsicki – 86,96% 
punktów, Kinga Grapatyn – 86, 41% punktów, natomiast wynik 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

„WITAJCIE W PRZEDSZKOLU” – spotkania adaptacyjne 
w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu.

Wieloletnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela pozwoli-
ło nam zaobserwować, że pierwsze dni w przedszkolu to trudny 
czas zarówno dla nowych przedszkolaków, jak i ich rodziców.

Zdajemy sobie sprawę, że dostosowanie się dziecka do no-
wej sytuacji (nowe jest przecież dla dziecka otoczenie, prze-
strzeń, osoby, rytm dnia, żywienie) jest także wyzwaniem dla 
najbliższych. Często bowiem zdarza się, że właśnie osoby doro-
słe podczas rozstania z dzieckiem są bardzo zaniepokojone, a na-
wet bardziej przeżywają pójście dziecka do przedszkola niż ono 
samo. Aby zniwelować trudności adaptacyjne dzieci oraz rozwiać 

wątpliwości i obawy rodziców oddających swoje pociechy do no-
wego środowiska, jakim jest przedszkole, od wielu lat organizu-
jemy spotkania adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, również w tym roku w czerw-
cu gościliśmy w naszym przedszkolu przyszłych przedszko-
laków. Odwiedziły nas z rodzicami dzieci 3 i 4-letnie, które 
po wakacjach rozpoczną edukację przedszkolną. Frekwencja 
była niemal 100%. Rodzice i dzieci zapoznali się z przedszko-
lem, nauczycielkami, dzieliłyśmy się z rodzicami swoją wiedzą 
i doświadczeniem oraz pomysłami na udany początek. Rodzice 
poznali: 8 cech umiejętności dla małego debiutanta, 6 kroków 
do oswojenia nowego miejsca, kilka wersji Treningu rozstania 
z rodzicami oraz 4 tajemnice przedszkolnej garderoby.

W miłej, serdecznej atmosferze rodzice z dziećmi bra-
li udział w zabawach mających na celu integrację przyszłych 
przedszkolaków. Wspólne tworzenie „dzieł artystycznychˮ –  
barwne motylki, kolorowe samochodziki i lalki, balonikowe zwie-
rzątka – pobudziły kreatywność nie tylko dzieci ale i rodziców.

Na zakończenie pobytu w przedszkolu dzieci z radością 
uczestniczyły w zabawach ruchowych z wykorzystaniem sprzę-
tu terenowego na przedszkolnym placu zabaw.

Cieszymy się, że mogliśmy poznać, urocze dzieci i ich wspa-
niałych rodziców.

Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sierpcu

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU

WIEŚCI Z „DWÓJKI”



33

dobry: Marlena Piotrowska – 82, 6% punktów, Julia Falkiewicz – 
80,4% punktów, Daria Cichewicz – 80,0% punktów.

Kolejną okazją do dumy było wręczenie nagród w konkursie 
fotograficznym „Fotografia Zwierciadłem Uczuć i Pasji”. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie. I miejsce zajęła Zu-
zanna Liszewska, II miejsce Dawid Chiliński a Alicja Lewan-
dowska zdobyła wyróżnienie.

W czerwcu odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki Angloję-
zycznej. Uczestników konkursu oceniało jury, którego skład two-
rzyli nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół: Agnieszka Zdziarska 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sierpcu, Cezary Szymczak 
ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie, Sławomir Szałkucki z Gim-
nazjum Publicznego w Gozdowie, oraz pan Jarosław Matczak, 
który oceniał poprawność językową. Wszyscy wykonawcy wyka-
zali się nie tylko talentem muzycznym i wokalnym, ale także bie-
głością w języku angielskim. W kategorii klas młodszych I miejsce 
zajęła Martyna Błażejewska – SP nr 2, II miejsce – Jakub Kwiat-
kowski – SP nr 2, III miejsce – Karolina Głodowska, Wiktoria 
Mazurowska, Zuzia Budka, Natalia Kluska i Alicja Kaźmierczak 
z Zawidza Kościelnego oraz Julia Kruszewska, Klaudia Liszewska 
i Alicja Kaczmarczyk – SP nr 2. Wyróżnienie otrzymała Ola Ry-
chlik – SP nr 2. W klasach IV-VI zwyciężyli: Oliwia Kratkowska 
– SP nr 3 oraz Kamil Joachimowicz – SP Jeżewo, II miejsce za-
jęła Daria Olszewska – SP nr 2 oraz Filip Kwiatkowski – SP nr 2,  
III miejsce – Weronika Strzelecka – SP nr 2 Sierpc.

Nasi uczniowie brali udział w wielu zawodach sportowych 
i tradycyjnie zajmowali tam czołowe miejsca.

Rok szkolny 2012/13 zakończyliśmy miłym akcentem spor-
towym. W Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Ka-
mionie nasi reprezentanci wywalczyli zaszczytne II miejsce 
na ponad 300 startujących szkół z całego Mazowsza, natomiast 
w Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach 
nasi sportowcy zajęli IV miejsce drużynowo, indywidualnie  
II miejsce zajęła Martyna Trzonkowska, V miejsce Asia Mala-
nowska, IV – Zbyszek Stocki a V miejsce – Filip Wiśniewski.

Na początku września na sierpeckim stadionie odbyło się 
podsumowanie klasyfikacji na najbardziej usportowioną szko-
łę w powiecie sierpeckim. Po raz kolejny pani dyrektor naszej 
szkoły odebrała puchar za I miejsce.

3 czerwca po raz trzeci dzieliliśmy się naszą radością wspól-
nego śpiewania i muzykowania. Uczniowie prezentowali 

umiejętności wokalne i taneczne. Koncert „Dzieci dzieciom” 
zgromadził dużą publiczność, która wielkimi brawami wspierała 
wykonawców. Koncert pokazał, ile w naszych uczniach drzemie 
talentu i miłości do muzyki. Dochód z koncertu przeznaczony zo-
stał na pomoc dzieciom potrzebującym z naszej szkoły.

Na początku czerwca grupa z „Dwójki” wyjechała do Pieniężna, 
by na modelowej ścieżce dydaktycznej i historycznej kładce spa-
cerowej w Dolinie Wałszy podziwiać polodowcowy krajobraz oraz 
roślinność charakterystyczną dla siedlisk typowo górskich. W ra-
mach akcji „Lato w mieście” nasi uczniowie pojechali do Uniejowa. 
Do dyspozycji dzieci były baseny sportowe i rekreacyjne, w tym 
jeden z leczniczą solanką. Największą atrakcję stanowiły zjeżdżal-
nie o długości 58 m i 12 m oraz „rwąca rzeka”. Chwilę odpoczyn-
ku można było znaleźć w jacuzzi i w basenie z hydromasażem.

Kolejną atrakcją w pierwszym tygodniu wakacji był III plener 
malarski „Barwne dłonie”. Były to zajęcia plastyczne połączone 
z wycieczką rowerową. Wzięło w nich udział 12 uczniów. Główne 
cele pleneru to bliższe poznanie zabytków oraz uroczych zakątków 
naszego miasta i stworzenie malarskiego reportażu na ich temat.

Mamy nadzieję, iż rok szkolny 2013/2014 będzie dla na-
szych uczniów oraz nauczycieli pełen radości i satysfakcji, cze-
go wszystkim życzymy.

Zespół redakcyjny SP2
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Z ŻYCIA „TRÓJKI”
Sportowe zmagania w „Trójce”

Już od wielu lat uczniowie naszej szkoły przystępują 
do sportowej rywalizacji. Tuż przed wakacjami, odbywają się 
cykliczne imprezy: Szkolne Igrzyska Sportowe i Czwórbój 
Lekkoatletyczny.

24 maja uczniowie klas IV-VI przystąpili do sportowych 
zmagań w czwórboju. Deszczowa aura nie odebrała im woli 
sportowej walki. Zawodnicy (3 chłopców i 3 dziewczęta z każ-
dej klasy) startowali w konkurencjach: skok w dal, rzut piłeczką 
palantową, bieg na 60 m i bieg na 600 metrów.

27 maja uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w sportowej ry-
walizacji, zgodnej z zasadami „fair play”. W promieniach słońca, 
dyrektor Grażyna Krawczyńska dokonała uroczystego otwarcia 
V Szkolnych Igrzysk Sportowych. Płonący olimpijski znicz był 
znakiem rozpoczęcia zmagań. Młodzi sportowcy rywalizowali 

w różnych konkurencjach, np. rzut piłką lekarską, tor przeszkód, 
skok dosiężny, bieg na 60 m, skoki przez skakankę, unihokej.

3 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, odby-
ły się XIII Igrzyska Sportowe Edukacji Wczesnoszkolnej. Młodsi 
uczniowie z ochotą przystąpili do zmagań. W tym roku uczestnicy 
mogli spróbować swych sił w 11 konkurencjach, m.in. w biegach, 
skokach przez skakankę czy rzutach piłką do celu. Niezwykłych 
emocji dostarczył unihokej. W przerwie wszystkie dzieci otrzyma-
ły słodki poczęstunek i soki zakupione przez gości, którzy z uwa-
gą przyglądali się dziecięcym wyczynom. W tym wyjątkowym 
dniu małym sportowcom kibicowali: Anna Pniewska – dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola nr 3, Zbigniew Długokęcki i To-
masz Kowalski – przewodniczący Zarządów Osiedli nr 2 i 1 oraz  
Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Imprezy sportowe dostarczają uczniom niezapomnianych 
wrażeń.
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„Dolina rzeki Sierpienicy pod lupą  
badaczy z „Trójki”

26 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość podsu-
mowująca projekt edukacyjny „Sierpeccy Badacze”, komponent 
i „Nasza fauna i flora”. Była ona skierowana do całej społecz-
ności szkolnej. Badacze z „Trójki” zaprezentowali efekty swo-
ich działań.

Na początku szkolny koordynator projektu p. Barbara Woź-
nicka, przypomniała zebranym założenia ogólne projektu jako 
całości oraz przedstawiła poszczególne zespoły i ich opiekunów 
z naszej szkoły.

Efekty zaprezentowano w bardzo różnorodny sposób. Było 
piękne słowo poetyckie, piosenki ułożone przez uczniów, wywiady 
z ekspertami, dowcipy, konkretne dane statystyczne dotyczące ga-
tunków roślin i zwierząt występujących nad Sierpienicą. W czasie 
prezentacji multimedialnej widzowie mogli podziwiać zdjęcia oka-
zów roślin i zwierząt, fotograficzną dokumentację ciekawych zajęć, 
warsztatów, spotkań z ekspertami oraz wycieczek tematycznych.

Badacze z „Trójki” cieszyli się, że mogli całej społeczności 
szkolnej przybliżyć faunę i florę Doliny Rzeki Sierpienicy.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

W naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2012/2013 
przebiegało według następującego harmonogramu.

28 czerwca o godz. 8:00 trzecioklasiści, ich rodzice i zapro-
szeni goście spotkali się z dyrekcją i nauczycielami. Główni bo-
haterowie otrzymali świadectwa, dyplomy ukończenia I etapu 
edukacji, statuetki „Wiktorii” i szereg innych wyróżnień.

Także o godz. 8:00 dzieci klas I-II odebrały z rąk wychowaw-
ców świadectwa i nagrody książkowe.

Jednak najbardziej uroczysty i podniosły przebieg miało po-
żegnanie absolwentów. Odśpiewano hymn państwowy i pieśń 
szkoły. Odbyło się ślubowanie oraz przekazanie sztandaru pią-
toklasistom. Istotne okazały przemówienia dyrektor Grażyny 
Krawczyńskiej oraz pana Marka Zdrojewskiego, przedstawicie-
la Organu Prowadzącego.

96 uczniów klas szóstych ukończyło szkołę podstawową, 
w tym aż 44 z wyróżnieniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że szóstoklasiści bardzo dobrze napisali sprawdzian. Pani dyrek-
tor wręczyła świadectwa, nagrody książkowe, statuetki „Wikto-
rii” i cenne nagrody rzeczowe za pięć Złotych Trójeczek.

Po raz pierwszy w naszej szkole rodziców zdolnych uczniów 
wyróżniono listami gratulacyjnymi. Zaprezentowano także krót-
ki program artystyczny, którego wzruszające słowa przyprawiły 
niektórych absolwentów o szczere łzy, były życzenia i kwiaty.

Wyjątkowo, w trakcie tej uroczystości dyrektor pożegnała 
nauczycielki, których praca w szkole dobiegła końca. Zaprezen-
towała sylwetki pań: Aliny Stawiskiej, Zofii Hołubickiej, Janiny 
Blicharz, Ewy Konarzewskiej-Połeć, Grażyny Gałązki. Bardzo 
serdecznie podziękowała za wieloletnią, owocną współpracę.

Wycieczka do Łodzi w ramach akcji 
„Lato w Mieście”

3 lipca 2013 r. zorganizowano, dla 40 uczestników, wyciecz-
kę do Łodzi.

W grupie dzieci znaleźli się członkowie SU kl. IV-VI, człon-
kowie koła teatralno-wokalnego kl. I-III, teatralno-recytatorskiego 
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„Figielek”, zespołu wokalnego i najlepsi sportowcy. W ten sposób 
wyróżniono uczniów za aktywną pracę w ciągu roku szkolnego.

W czasie wyprawy dzieci zwiedziły największy w Polsce 
Ogród Botaniczny. Wszystkim bardzo podobał się staw z kwitną-
cymi nenufarami, równikowy zegar słoneczny i zegar kwiatowy.

Kolejnym punktem wycieczki był przejazd do łódzkiego 
ZOO, w którym uczniowie z zachwytem spacerowali po alej-
kach, podziwiając przeróżne, często egzotyczne okazy zwierząt.

Następnie uczestnicy przejechali do centrum wspinaczkowe-
go „Stratosfera”, w którym mogli pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów sprawdzić swoje umiejętności wspinaczkowe. 
Wszyscy świetnie się bawili. Już na początku wakacji przeżyli 
fascynującą przygodę.

Dyrektor SP3
mgr Grażyna Krawczyńska

Sukcesy sportowe uczniów Gimnazjum

Wraz z nadejściem zimy sport szkolny przeniósł się z bież-
ni lekkoatletycznych, Orlików, boisk do hal sportowych. Jak 
zawsze okres ten obfitował w liczne wydarzenia sportowe. Naj-
częściej uczniowie swoje umiejętności prezentowali w grach ze-
społowych, w których odnosili sukcesy.

Oto najważniejsze z nich:
• I miejsce w Halowych Powiatowych Zawodach w Piłce 

Nożnej chł. (p. M. Siennicki),
• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej chł. 

(p. M. Siennicki),
• IV miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej chł.  

(p. W. Nawrocki),
• V miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej dz. 

(p. J. Ciesielka),
• III miejsce w klasyfikacji zespołowej w pływaniu dz.  

(p. J. Ciesielka),
• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce koszykowej dz.  

(p. M. Narodzonek),
• V miejsce w Rejonowych Zawodach w Ringo dz. i chł.  

(p. M. Narodzonek),
• III miejsce w Powiatowych Zawodach „Piłkarskie 6” dz.  

(p. M. Narodzonek),
• II miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum 

w Mochowie dz. (p. M. Narodzonek),
• I miejsce w Powiatowych Zawodach w Koszykówce chł. 

(p. W. Frydrychowicz),
• IV miejsce w Rejonowych Zawodach W Koszykówce chł. 

(p. W. Frydrychowicz),

Z ŻYCIA GIMNAZJUM  
MIEJSKIEGO W SIERPCU

• I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej chł. 
(p. W. Frydrychowicz),

• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej chł. 
(p. W. Frydrychowicz),

• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej dz. 
(p. W. Frydrychowicz),

Jednak największym osiągnięciem był awans na Mazowieckie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców. Ostatecz-
nie szczypiorniści naszej szkoły pod opieką W. Frydrychowicza 
uplasowali się na IX miejscu.

Okres wiosenny przyniósł wiele sukcesów lekkoatletycznych 
zarówno na szczeblu powiatowym jak i rejonowym, co przyczy-
niło się do awansu dużej grupy dziewcząt i chłopców na Ma-
zowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce, które 
w tym roku odbędą się w Płocku. Sukcesy młodych sportowców, 
o których należy wspomnieć, to:
• I miejsce drużynowo dziewcząt w Powiatowej Lidze Lekko-

atletycznej (p. M. Narodzonek, p. K. Kordulasińska),
• I miejsce drużynowo chłopców w Powiatowej Lidze Lekko-

atletycznej (p. W. Frydrychowicz, p. W. Nawrocki),
• III miejsce chłopców w Rejonowej Lidze Lekkoatletycznej – 

awans na MIMS wywalczyli: Klinikowski Krystian – w biegu 
na 200 m, Gołębiewski Mateusz – w biegu na 400 m, Wolski 
Jakub – w skoku w dal, Gołębiewski Mateusz, Wolski Jakub, 
Walczak Piotr, Klinikowski Krystian – w biegu rozstawnym 4 
x 100 m, Krakowski Jacek, Nowakowski Krystian, Kozakie-
wicz Tomasz, Witkowski Marcin – w Sztafecie Olimpijskiej 
pod opieką p. W. Frydrychowicza, a także Mirecki Krzysztof 
w biegu na 100 m, Falkowski Sebastian w skoku w dal pod 
opieką p. W. Nawrockiego,

• IV miejsce dziewcząt w Rejonowej Lidze Lekkoatletycznej 
awans na MIMS wywalczyły Markowska Weronika – w biegu 
na 100 m, Narodzonek Anna – w biegu na 400 m, Kościjań-
ska Martyna – w skoku w dal, Jagodzińska Klaudia – w skoku 
wzwyż pod opieką p. M. Narodzonek, p. K. Kordulasińskiej,

• I miejsce drużynowo w Crossie Szczutowa (p. M. Narodzonek, 
p. K. Kordulasińska, p. W. Frydrychowicz, p. W. Nawrocki),

• I miejsce drużynowo w Memoriale im. Ryszarda Bram-
czewskiego (p. M. Narodzonek, p. K. Kordulasińska,  
p. W. Nawrocki),

• III miejsce drużynowo w Powiatowych Zawodach w Sza-
chach – p. W. Nawrocki.

Ponadto nauczyciele wychowania fizycznego są organizato-
rami wielu atrakcji dla młodzieży naszej szkoły. Cyklicznie w ra-
mach Ferii w mieście oferują dla uczniów, którzy lubią spędzać 
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czas wolny w aktywny sposób, atrakcyjne wyjazdy (wyjazdy 
na lodowisko, do Aquaparku, na narty).

Po raz kolejny dla sympatyków piłki ręcznej zorganizowa-
ny został wyjazd na trzeci mecz finałowy pomiędzy ORLEN 
Wisłą Płock a VIVE Targi Kielce do Płockiej Orlen Areny. 
Do ostatnich minut ważyły się losy pojedynku. Niestety, po-
mimo głośnego dopingu publiczności, gospodarzom nie udało 
się pokonać przyjezdnych i tym samym sprawić niespodziankę 
swoim kibicom.

Podsumowanie sportowej rywalizacji.
6.09.2013 r. na stadionie w Sierpcu odbyło się podsumowa-

nie sportowej rywalizacji za rok szkolny 2012/2013. W kategorii 
szkół gimnazjalnych powiatu sierpeckiego, po podliczeniu punk-
tów za zajęte miejsca we wszystkich zawodach sportowych, zde-
cydowanie wygrało Gimnazjum Miejsce w Sierpcu – 365 pkt.  
2 miejsce zajęło Gimnazjum z Zawidza – 226 pkt., a na 3 miej-
scu uplasowało się Gimnazjum z Gozdowa – 208 pkt. Wszystkim 
reprezentantom szkoły i nauczycielom wychowania fizycznego 
gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w sportowych zma-
ganiach w bieżącym roku szkolnym.

X Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej

X Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej była suk-
cesem dla naszych uczniów z klasy IIIE. Po raz pierwszy mamy 
dwóch laureatów. Są to: Bartosz Gołębiewski oraz Kamil Wat-
kowski, którzy w etapie regionalnym olimpiady odbywającej się 
w Płocku, znaleźli się w gronie 12 laureatów wyłonionych spo-
śród 129 uczniów z 43 gimnazjów woj. mazowieckiego. Chłopcy 
otrzymali cenne nagrody od organizatora czyli Zarządu Rejo-
nowego LOP w Płocku, a od nauczyciela biologii oceny celu-
jące na koniec roku szkolnego. Kamil Watkowski zajął także 
I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  
EKO-PLANETA i otrzymał dyplom oraz nagrodę.

Bożena Watemborska

Pożegnanie Absolwentów

27 czerwca 2013 r. w zapełnionej sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu rozpoczęło się uroczyste za-
kończenie roku szkolnego dla uczniów klas 
trzecich. Swoją obecnością zaszczycili nas 
zaproszeni goście: pan Marek Kośmider – 
Burmistrz Sierpca, przedstawiciele władz 
miejskich, oświatowych, związków zawo-
dowych oraz policji. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło pani Ewy Wysockiej – 
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, rodzi-
ców, nauczycieli oraz uczniów.

Uroczystość rozpoczął dyrektor gim-
nazjum – pan Edmund Sigiel, w obecno-
ści którego absolwenci złożyli ślubowanie 
i przekazali swoim młodszym kolegom 
z klas II sztandar. Króciutkie przemówie-
nie wygłosili przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego oraz uczniowie klas trze-
cich, którzy życzliwymi i ciepłymi słowami 

podziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w prze-
kazywanie wiedzy i wychowywanie. Głos zabrał również Bur-
mistrz – pan Marek Kośmider oraz przedstawiciele związków 
zawodowych. Następnie rodzicom absolwentów osiągających 
najwyższe wyniki w nauce dyrekcja wręczyła listy gratula-
cyjne. Była to dla zgromadzonych w sali widowiskowej nie-
wątpliwie bardzo wzruszająca chwila. Nastąpił po niej równie 
wzruszający moment. Na scenę wyszli uczniowie, którzy pod 
kierunkiem pani Małgorzaty Murawskiej przygotowali pełen 
humoru montaż słowny będący dla nauczycieli i wychowaw-
ców podziękowaniem za wszystkie chwile spędzone w murach 
gimnazjum. Część artystyczna miała formę benefisu, w związ-
ku z czym pojawiły się anegdoty związane ze szkołą, komicz-
ne scenki dotyczące wybranych przedmiotów oraz piosenki 
przygotowane przez panią Aleksandrę Dołasińską. Za pięk-
ną dekorację, jak co roku, odpowiedzialna była pani Elżbieta 
Gąsiorowska. Uroczystość poprowadził pan Waldemar Fry-
drychowicz. W przygotowanie imprezy włączyli się również 
wychowawcy klas III.

Pożegnanie uczniów klas trzecich zakończyło się przyzna-
niem nagród uczniom za: oryginalną osobowość, wybitne suk-
cesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 
trzyletnią pracę w kole teatralno-recytatorskim, szkolnym chó-
rze oraz bibliotece.

Małgorzata Murawska

Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014

W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum Miejskim 
w Sierpcu młodzież rozpoczęła naukę w 18 klasach – sześciu 
pierwszych, sześciu drugich i sześciu trzecich. Pierwszaki mają 
możliwość edukacji w klasach z innowacyjnymi programami 
nauczania, które obejmują treści rozszerzone z matematyki, 
przyrody i sportu. Zebranych w sali gimnastycznej powitał dy-
rektor Edmund Sigiel, który życzył uczniom wielu sukcesów, 
rodzicom zadowolenia i satysfakcji, a nauczycielom wytrwa-
łości i zapału do pracy.

Zespół redakcyjny: 
Dorota Cendrowska, Edyta Piątkowska, Marta Turalska
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Najciekawszą tegoroczną ofertą w konkursie, ogłoszonym 
przez Burmistrza Miasta Sierpca na organizację imprezy ple-
nerowej pod nazwą „Sierpecka Noc Świętojańska”, okazała 
się oferta Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Oferta okaza-
ła się ciekawa nie tylko na papierze. Wszystkie grupy twórcze 
włączyły się w realizację projektu. Grupa teatralna prowadzi-
ła konferansjerkę przybliżającą zwyczaje związane z Nocą 
Świętojańską oraz zadbała o stworzenie nastrojowej dekoracji 
w miejscu urzędowania zielarki, udzielającej rad, jak odczy-
nić złe uroki i jakie zioła wpleść w wianki, tworzone obok pod 
kierunkiem uczestników zajęć plastycznych. Grupy taneczne 
„Iskry” i „Iskierki” przygotowały bardzo dynamiczny taniec 
czarownic a grupa „Poema” kilka piosenek związanych tema-
tycznie z Sobótką. Oczywiście impreza nie mogłaby się odbyć 
bez występów „Kasztelanki” – sztandarowego Zespołu Ludo-
wego działającego w CKiSz.

23 czerwca o godzinie 15:00 rozpoczęła się impreza plenero-
wa „Sierpecka Noc Świętojańska”.

Od godziny 15:00 do 19:00 odbywała się część rekreacyj-
na imprezy, którą pomogło zorganizować Rejonowe Płockie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mieszkańcy Sierp-
ca mogli popływać motorówką i kajakami po Jeziórkach, mogli 

SIERPECKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2013

wziąć udział w wyścigach kajaków i w różnych konkursach.  
Każdy mógł nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, gdyż ratownicy prowadzili pokazy i udostępniali 
fantomy do ćwiczenia sztucznego oddychania. Każdy miał też 
możliwość, z przygotowanych przez organizatorów kwiatów po-
lnych, upleść wianek zarówno taki na głowę, jak i specjalnie ude-

korowany świecami – do puszczania na wodę. 
W tej części imprezy zaprezentowała się także 
Orkiestra Dęta z Gozdowa. Niestety, załama-
nie pogody zmusiło organizatorów do prze-
niesienia części artystycznej imprezy do sali 
widowiskowej CKiSz. Sala wypełniła się 
po brzegi. Ta część rozpoczęła się od wrę-
czenia nagród za udział w zawodach kajakar-
skich. Potem zaprezentowały się artystycznie 
grupy pracujące w CKiSz. Nadszedł też czas 
na wybranie najpiękniejszej panny i najprzy-
stojniejszego kawalera, poznanie znalazcy 
„Kwiatu paproci” oraz rozstrzygnięcie kon-
kursu na najpiękniejszy wianek. Pogoda oka-
zała się łaskawa. Wszyscy uczestnicy zabawy 
wrócili nad Jeziórka i puszczali swoje wianki. 
Na wyspie zapłonęło ognisko. Zwieńczaniem 
wieczoru był występ zespołu „Anastas”, który 
zakończył się grubo po godzinie 23.

Barbara Sroka – instruktor ds. teatru
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LETNIA AKADEMIA SZTUKI 2013

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, włączyło się w akcję „Lato w mieście”, pro-
ponując w terminie 5-14 sierpnia interdyscyplinarne warsztaty 
dla dzieci w wieku 7-13 lat pod nazwą Letnia Akademia Sztu-
ki. Zajęcia prowadzili instruktorzy CKiSz – Olga Modrze-
jewska – taniec, Wioletta Bogucka – plastyka, Barbara Sroka 
– teatr i Artur Lewandowski – muzyka. Instruktorom zależało 
na wyzwoleniu wszechstronnej aktywności twórczej swoich 
podopiecznych, a tym samym rozbudzeniu potrzeby uczestni-
czenia w zajęciach stałych, prowadzonych w Centrum Kultury 
w czasie roku szkolnego. Podobnie jak w roku ubiegłym, ofer-
ta spotkała się z dużym zainteresowaniem. W projekcie wzięło 
udział 33 dzieci.

Celem tegorocznej Letniej Akademii Sztuki było przygoto-
wanie przedstawienia teatralnego, jednakże metody pracy nad 
spektaklem nieco się różniły.

W ubiegłym roku dzieci podzieliły się na grupy realizują-
ce poszczególne zadania – grupę plastyczną, taneczną i teatral-
ną, w bieżącym, wszystkie dzieci zaangażowane były twórczo 
w każdy aspekt powstawania spektaklu. Bardzo intensywne za-
jęcia, wykorzystujące metody dramy doprowadziły do powstania 
przedstawienia, którego dzieci czuły się twórcami. Scenariusz 
literacki był jedynie pretekstem. Dzieci same wymyślały etiu-
dy aktorskie, współtworzyły układy taneczne, robiły dekora-
cje. Miały też wpływ na dobór kostiumów. Podział na grupy  
miał jedynie usprawnić pracę twórczą – każda grupa – pora 
roku – codziennie spotykała się na godzinnych zajęciach z każ-
dym instruktorem, a pod koniec dnia, na wspólnym spotka-
niu wszystkich grup. Nowo powstałe elementy włączane były 
do spektaklu. Zajęcia zorganizowane były tak, żeby żadnemu 

dziecku nawet przez myśl nie przeszło, że nie umie czegoś  
zrobić – z postawionych zadań rozliczane były grupy, a każdy 
uczestniczył w procesie twórczym.

Efektem końcowym tygodniowej pracy warsztatowej był 
spektakl pt. „Szaleństwa Pogody”, w którym wystąpiły wszystkie 
dzieci uczestniczące w Letniej Akademii Sztuki – wszystkie mó-
wiły, tańczyły, śpiewały – wszystkie wiedziały, po co są na scenie 
i wszystkim ten występ dał ogromną satysfakcję. Nic też dziwne-
go, że tak przygotowana prezentacja bardzo spodobała się licz-
nie przybyłej publiczności. Rodzice z niedowierzaniem patrzyli 
na swoje pociechy, że w tak krótkim czasie zdołały wyzbyć się 
tremy i osiągnąć tak wysoki poziom artystyczny.

Instruktor teatru Barbara Sroka

LETNIE GRANIE W SIERPCU
Kolejne już letnie granie, zorganizowane przez Centrum 

Kultury i Sztuki w Sierpcu, odbyło się 17 sierpnia na stadionie 
miejskim. Impreza na „pożegnanie wakacji” tłumnie zgromadzi-
ła sierpecką publiczność od wczesnych godzin popołudniowych. 
Przygotowaliśmy ciekawą ofertę artystyczną dla wszystkich grup 
wiekowych, a występujące na scenie zespoły prezentowały różne 
gatunki muzyczne. „Orange Tree” z Warszawy porwał publicz-
ność pięknymi balladami, ale także muzyką inspirowaną grun-
gem (rock alternatywny).

Nasz rodzimy „Anastas” po raz kolejny udowodnił wyso-
ki muzyczny poziom, zachwycił tekstami i wokalem. Miłość 
do muzyki przejawia się w nieustannej chęci tworzenia i dlate-
go każdy występ zespołu śmiało można nazwać artystycznym 
wydarzeniem.

Nie zapomnieliśmy także o naszej najmłodszej widow-
ni, prezentując spektakl zatytułowany „Stary Klaun i Morze” 
w wykonaniu znakomitego teatrzyku „Pinezka” z Gdań-
ska. Spektakle Teatru Pinezka to wybuchowa mieszanka 
klaunady, pantomimy, tańca, akrobacji, masek, marionetek, 
szczudeł, żonglerki piłkami, maczugami, kółkami, diabo-
lo, plucia ogniem, jazdy na monocyklu oraz improwizacji 
z publicznością, czyli świetna zabawa dla widza w każdym 
wieku. W spektaklach Teatr Pinezka nie ma tekstu, więc wy-
stępuje on na całym świecie nie mając bariery językowej. 
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Występował m.in. na festiwalach teatralnych w Paryżu, Lio-
nie, Edynburgu, Londynie, Ankarze, Lwowie, Wilnie, Mo-
skwie, Kaliningradzie, Salonikach, Berlinie, Budapeszcie, 
Wiedniu, Zurichu, Sztokholmie, Oslo, Luxemburgu, Madry-
cie, Amsterdamie, Guadalajarze (Meksyk), Quito (Ekwador), 
oraz na wielu festiwalach w Polsce.

Sierpecką publiczność, nie tylko tę najmłodszą, oczarował 
i rozbawił, ale GWIAZDĄ letniego grania był PECTUS, jeden 
z najbardziej popularnych zespołów na naszym rynku muzycz-
nym, tegoroczny zdobywca Super Jedynki na Festiwalu w Opolu, 
którego utwory królują na szczytach list przebojów. To właśnie 
one porwały sierpecką publiczność niesamowitym klimatem 
i wrażliwością wykonania.

Jak zdradził nam wokalista Tomasz Szczepanik, opowiada 
w nich historie, które sam przeżył, a także o wydarzeniach i lu-
dziach, którzy byli, lub są w jego życiu ważni. Sierpczanie ba-
wili się świetnie, a owacjom nie było końca. Ten letni wieczór 
pełen atrakcji, świetnej muzyki i wspólnej zabawy można zali-
czyć do imprez niezwykle udanych. Mamy nadzieję, iż w roku 
następnym spotkamy się znowu na letnim graniu wraz ze wspa-
niałą sierpecką publicznością.

Organizatorzy
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NATURA W MALARSKIEJ WYOBRAŹNI. 
VIII PLENER PLASTYCZNY  
„MAŁA SZTALUGA 2013”

W dniach 15-19 lipca 2013 r., w Centrum Kultury i Sztu-
ki po raz ósmy odbył się Plener Plastyczny „Mała Sztaluga 
2013”. Wzięły w nim udział 34 osoby w wieku od 7-17 lat. 
Przewodnim tematem tegorocznego pleneru była „Natura 
w malarskiej wyobraźni”. Zajęcia odbywały się w plenerze, 
w Skansenie oraz pracowni plastycznej. Uczestnicy mieli oka-
zję pracować pod okiem plastyczki Marii Weber i instrukto-
ra ds. plastyki CKiSz Wioletty Boguckiej. Wzięli także udział 
w jednodniowych warsztatach rysunku i malarstwa pod okiem 
artysty malarza Klary Stolp.

Poznawczym aspektem pleneru było (dzięki zastosowaniu 
różnorodnych metod, technik, środków, innowacji plastycznych, 
itp.) poszerzenie wiedzy w zakresie sztuk plastycznych, technik 
malarskich, rozwijanie zdolności sugestywnego wyrażania uczuć 
i przeżyć z pomocą środków plastycznych.

Plener „Mała Sztaluga” zakończył się 19 lipca 2013 r. Uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich prace można podzi-
wiać do końca września br. w Foyer na parterze CKiSz w Sierpcu.

Organizatorzy
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W dniach 7-8 września 2013 r., w Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu odbyła się druga edycja „Dance-manii”. Tym razem 
warsztaty taneczne poprowadził Rafał Kamiński – Roofi – mistrz 
hip hop’u, uczestnik I edycji tanecznego programu You Can Dan-
ce (II miejsce) oraz choreograf kolejnych edycji You Can Dance 
i programu X factor.

Ochotnicy byli podzieleni na 2 grupy. Pierwsza grupa były 
to dzieci w wieku 7-12 lat i starsza grupa w wieku 13-18 lat. Ra-
zem w warsztatach wzięły udział 62 osoby.

Uczestnicy poznawali tajniki stylu New Age hip hop. Była 
to fuzja różnych stylów: hip hopu, funku, street jazzu. Obie grupy 

WARSZTATY TANECZNE
DANCE-MANIA II

odbyły 8 godzin intensywnego treningu. Choreograf zapewnił 
profesjonalną rozgrzewkę oraz naukę choreografii do konkret-
nych utworów muzycznych.

Warsztaty skierowane były do dzieci w wieku szkolnym i mło-
dzieży pragnącej odkrywać magię tańca. Celem warsztatów było 
poznanie swoich możliwości oraz rozwijanie własnego potencjału  
przy muzyce. Nasz zaproszony gość zapewnił przyjazną atmosferę, 
a także pomógł przeżyć niezwykłą przygodę z tańcem i podróż w głąb 
siebie. Zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Dance-manii.

Instruktor ds. tańca – Olga Modrzejewska

XX OGÓLNOPOLSKI PLENER 
PLASTYCZNY SIERPC 2013

Na tegorocznym, jubileuszowym plenerze malarsko- 
-rzeźbiarskim, po raz dwudziesty gościliśmy wielu znakomitych 
artystów z kraju i za granicy. Przez dwa gorące, lipcowe tygo-
dnie, Centrum Kultury i Sztuki tętniło życiem, pachniało ter-
pentyną i farbami, zapełniło się obrazami, rysunkami, rzeźbami.

Aura Sierpca sprawia bowiem, że często ci sami, ale i wciąż 
nowi twórcy chętnie do nas przyjeżdżają. W ciągu dwudziestu 
lat nawiązaliśmy wspaniałe kontakty, narodziły się przyjaźnie, 
powstało wiele pięknych obrazów, fotografii, rzeźb. Sierpeckie 
plenery stały się znane w całej Polsce przede wszystkim z nie-
powtarzalnej atmosfery, przepięknych mazowieckich pejzaży, 
niezwykłej gościnności, sprawnej organizacji. Impreza na stałe 
wpisała się w kulturalny kalendarz miasta, regionu, kraju i sta-
ła się piękną wizytówką Sierpca. Tutaj u boku mistrzów pędzla 
i dłuta swoje umiejętności szlifują miejscowi artyści amatorzy, 
korzystając z wiedzy kolegów po fachu.

Artystycznym plonem dwudziestu plenerów jest zgromadzo-
na przez lata kolekcja najlepszych obrazów, która jest własno-
ścią Centrum. Prezentujemy te prace na licznych wystawach, 
obecnie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Większość prac 
jest przepiękną, malarską ilustracją historii, zabytków i dnia dzi-
siejszego naszego miasta oraz jego okolic. Stworzyło to swoistą 
plastyczną dokumentację i pozwoliło „ocalić od zapomnienia” 
miejsca, które bezpowrotnie zniknęły z jego krajobrazu.

Sierpeckie plenery są dla artystów nie tylko czasem pracy 
twórczej, ale także wspaniałą okazją do poznania miasta, powia-
tu, regionu. Zachwyt nad pięknem tego malowniczego zakątka 

mazowieckiej ziemi odnaleźć można w ich pracach i oczaro-
waniu, które powoduje chęć powrotu, gdyż” Sierpc to miasto 
widziane w całości rano, w południe i o zachodzie, do którego 
zawsze się wraca po wzruszenia”.

Wręczając artystom dyplomy podczas uroczystego zakoń-
czenia pleneru, pani Dyrektor podkreśliła jego wysoką rangę 
artystyczną. Podziękowała Burmistrzowi i Radzie Miejskiej 
za możliwość zorganizowania pleneru, Starostwu Powiatowe-
mu, które było naszym partnerem w organizacji oraz wszystkim 
sponsorom i miłośnikom sztuk plastycznych. Jednak najgłębsze 
wyrazy uznania przekazała artystom, którzy wzięli udział w te-
gorocznym plenerze, ale również wspomniała tych, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością na poprzednich dziewiętnastu.

Wszystkie powstałe podczas dwudziestego, jubileuszowego 
pleneru prace można oglądać w naszej Galerii Sztuki im. Stefa-
na Tamowskiego do końca września. W listopadzie prace będą 
prezentowane w Ratuszu Miejskim w Płocku.

Bożena Ilska – komisarz pleneru
SPONSORZY PLENERU:

• BANK PEKAO S.A
• OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU
• MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
• KASZTELAN BROWAR SIERPC
• KOŁO ŁOWIECKIE „KRZYŻÓWKA”
• ZAKŁAD PRODUKCJI CZEKOLADY I ARTYKUŁÓW  

CUKIERNICZYCH „WIEPOL” W SIERPCU
• FIRMA „BONUS” MACIEJ KOKOSZCZYŃSKI
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W dniach 24.06.2013-2.07.2013 r. Zespół Taneczny ISKRY 
działający w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu wyruszył 
na wycieczkę do Grecji, do miasteczka Panteleimonas.

Jest to miejscowość położona w sercu Riwiery Olimpij-
skiej. To ciche, spokojne miejsce dysponujące najpiękniej-
szymi piaszczystymi plażami Riviery, pełne malowniczych 
greckich tawern. Grupa mieszkała w pięknie położonym 
pensjonacie „Pantazy”. Podczas pobytu wszyscy odbyliśmy 
wycieczkę na szczyt Olimpu – mitycznej siedziby greckich 
bogów. Zwiedziliśmy także Paleo Panteleimonas – miastecz-
ko o niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju klima-
cie oraz miasteczko Litochoro. Najwspanialszą wycieczką, 
według opinii wszystkich uczestników był jednak rejs stat-
kiem „Elizabeth” na wyspę SKIATHOS tzw. złotą plażę.  
Kapitan Kostas – właściciel statku, zapewnił wszystkim nie-
samowitą zabawę, a także naukę zorby. Wszyscy wyśmieni-
cie się bawili.

Pogoda w Grecji, jak zwykle, nie zawiodła. Było upalnie 
i słonecznie. Piękna piaszczysta plaża, czyste, błękitne mo-
rze zachęcało do plażowania w wolnych chwilach. Atrakcyjne 

ZESPÓŁ ISKRY W GRECJI

połączenie gór i morza pozwoliło nam poczuć niesamowity śród-
ziemnomorski klimat.

Wycieczka do Grecji to pierwszy wyjazd zespołu tanecznego 
za granicę. Wszyscy uczestnicy wrócili zachwyceni, opaleni i bo-
gaci w niezapomniane wrażenia. Grecja urzekła nas krajobrazem, 
a Grecy swoją życzliwością. Taka wycieczka z pewnością pozo-
stanie na długo w pamięci. Wróciliśmy wypoczęci i nabraliśmy 
sił „do tańca” na cały, następny rok.

Instruktor ds. tańca – Olga Modrzejewska

Post Scriptum
Wypowiedź uczestnika wycieczki – Kazimierza Czermińskiego,  
wiceprzewodniczącego RM.

Wycieczka do Grecji była bardzo dobrze zorganizowana  
z atrakcyjnym programem. Pomimo dużej rozpiętości wie-
ku uczestników wycieczki czuliśmy się jedną wielką rodziną. 
Z przyjemnością mogę powiedzieć, że członkowie Zespołu Ta-
necznego „Iskierki” przy CKiSz w Sierpcu to wspaniali mło-
dzi ludzie, którzy mogą być przykładem wzorowego zachowania 
i wysokiej kultury osobistej.

Wszystkim nam pozostaną niezapomniane wspomnienia, 
do których po latach często będziemy wracać. Pobyt na mitycz-
nym szczycie Olimp siedzibie greckich bogów – nie często może 
się zdarzyć. W naszym przypadku pamiątkowe zdjęcie z flagą na-
szego miasta Sierpca będzie nam o tym przypominać.

Uważam, że wszystkie zamierzone przez organizato-
rów cele zostały zrealizowane: integracyjny, szkoleniowy, 
wypoczynkowy. Gorące słowa podziękowania należą się 
opiekunom: paniom Oldze Modrzejewskiej i Krystynie Dawi-
dowskiej-Krawczyk, co w imieniu nas wszystkich czynię. Nie 
obyło się bez planów kolejnych wyjazdów zespołu „Iskierki” 
w przyszłym roku.

Kazimierz Czermiński

Pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy wycieczki na mitycznej górze olimP – z flagą miasta sierPca

Członkowie zespołu „iskierki” z opiekunami
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12. Tydzień Czytania Dzieciom  
(3-7.06.2013 r.)

Codziennie czytanie to mądry sposób na spędzenie cza-
su z dzieckiem i najlepsza inwestycja w jego przyszłość, dla-
tego w dniach 3-7 czerwca w Oddziale dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu odbył się kolejny, XII już 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Nasi przemili go-
ście z sierpeckich przedszkoli i szkół podstawowych mogli 
wysłuchać pięknych baśni i wierszy w wykonaniu znamieni-
tych osób: Ryszarda Sutego, Wojciecha Witkowskiego, księ-
dza Tomasza Kadzińskiego, Justyny Adamskiej oraz Katarzyny 
Kordulasińskiej.

W pierwszym dniu dzieci wysłuchały bajki „O zajączku, 
co chciał wiedzieć, jak polować na niedźwiedzie” Claire Fre-
edman zaprezentowanej przez Ryszarda Sutego – redaktora na-
czelnego „Sierpeckich Rozmaitości” oraz myśliwego. Dzieci 
oprócz licznych opowieści o polowaniach, sposobach rozpozna-
wania tropów zwierząt, mogły obejrzeć trofea myśliwskie, zadąć 
w trąbkę, obejrzeć i wypróbować kołatki myśliwskie, służące 
do płoszenia zwierzyny i obejrzeć ekwipunek łowiecki. Była 
to wspaniała lekcja przyrody.

Następnego dnia dzieci miały przyjemność wysłuchać 
opowiadania Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został 
strażakiem” i opowiadania Grzegorza Kasdepke pt. „Klep-
sydra od jajek na miękko”. Tekst przeczytał Wojciech Wit-
kowski, który jest strażakiem pełniącym służbę w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu i artystą  
malarzem. Zaprezentowany utwór był dodatkowo zobrazowa-
ny sprzętem strażackim, z jakim na spotkanie przybył nasz 
gość. Dzieci mogły przymierzać hełmy strażackie, obejrzeć 
mundur strażaka i wysłuchać licznych opowieści o akcjach 
gaszenia pożaru. Atmosfera spotkania była bardzo gorąca 
i ekscytująca.

W trzecim dniu wystąpił przed dziećmi ksiądz Tomasz Ka-
dziński – proboszcz parafii Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. 
Dzieci zapoznały się z wesołymi wierszykami Doroty Gellner, 
Jana Brzechwy, Agnieszki Frączek i Juliana Tuwima. Trzylatki, 
które przybyły na to spotkanie, okazały się uważnymi słucha-
czami, a rozmowa o przeczytanych wierszykach była przyjem-
nością dla obu stron.

W kolejnym dniu dzieci spotkały się z Justyną Adam-
ską, choreografem grupy mażoretek tańczącej przy Miejskiej 

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Sierpcu. Pani Justyna 
przybyła na spotkanie z przedstawicielkami zespołu. Przed-
szkolaki wysłuchały pięknego opowiadania Ewy Stadtmuller 
„Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”, a dziewczęta w cie-
kawej inscenizacji zaprezentowały wiersze „Rzepka” i „Abe-
cadło” Juliana Tuwima. Następnie dzieci obejrzały występ 
mażoretek, po którym nastąpiła wspaniała zabawa taneczna. 
Każdy przedszkolak mógł przez chwilę poczuć się mażoretką 
i gwiazdą parkietu.

W ostatnim dniu Tygodnia Czytania Dzieciom wystąpiła Ka-
tarzyna Kordulasińska, Komendantka Hufca ZHP Sierpc i na-
uczycielka Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu wraz z zuchem 
i grupą harcerek. Harcerskie opowiadania o prawdomówności, 
odwadze i przyjaźni, przeplatane były zabawami i prostymi pio-
senkami zuchowymi, łatwo wpadającymi w ucho. Atrakcyjności 
spotkania dodawała możliwość przymierzenia mundurka harcer-
skiego, czy różnych harcerskich nakryć głowy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom te-
gorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
za liczny udział i miłą atmosferę oraz serdecznie zaprasza-
my do Oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej na kolejne 
spotkania z książką. Obecność 185 dzieci świadczy, iż bi-
blioteczne spotkania z literaturą dziecięcą mogą być świetną 
zabawą, możliwością poszerzania wiedzy i okazją do poznania  
ciekawych ludzi.

Ewa Tabisz, Aldona Ziółek

Z książką dookoła świata, czyli  
2. Spotkanie DKK (6.06.2013 r.)

Jest wiele przyczyn, dla których sięgamy po literaturę 
podróżniczą. Najczęściej powoduje nami ciekawość świata, 
możliwość oderwania się na chwilę od szarej rzeczywisto-
ści i przeżycia opisywanych przygód. Dzięki takiej literatu-
rze możemy przemierzać pustynię Gobi, przedzierać się przez 
amazońską dżunglę, polować z Indianami, siedząc w fotelu 
i popijając kawę. Napisane barwnym językiem relacje z podró-
ży dostarczają nam cennej wiedzy na temat świata.

Dzięki nim poznajemy historię i kulturę danego społe-
czeństwa, możemy dowiedzieć się, jakie miejsca warto od-
wiedzić lub jakiej lokalnej potrawy spróbować. I chociaż 
przedstawione realia szokują nas równie często jak zachwyca-
ją, nie potrafimy oprzeć się pokusie przeczytania najnowszej  
książki Wojciecha Cejrowskiego czy reportaży Mariusza 
Szczygła. Ta ciekawość świata jest cechą charakterystycz-
ną osób, które 6 czerwca 2013 r. wzięły udział w spotka-
niu Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęconym literaturze 
podróżniczej.

Wśród omawianych tytułów znalazły się m.in. książki Woj-
ciecha Cejrowskiego, Jacka Pałkiewicza, Beaty Pawlikowskiej, 
cykl „Kobieta na krańcu świata” Martyny Wojciechowskiej. Pan 
Ryszard Suty zwrócił również naszą uwagę na książkę „Trans-
atlantyka. Przez lodowy kontynent”, autorstwa znanego francu-
skiego podróżnika Jean-Louisa Ettiena, której wręcz magiczny 
język działa na zmysły, sprawiając, że łatwo jest nam sobie 
wyobrazić piękno biegunowego krajobrazu. Zainteresowanie 
uczestników spotkania wzbudziły również spływy kajakowe 

SIERPCZANIE CZYTALI DZIECIOM

RyszaRd suty – RedaktoR naczelny sieRpeczkich  
Rozmaitości czyta dzieciom własne utwoRy (z archiwum mBP)
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Sierpienicą oraz Skrwą, w trakcie których można poznawać pięk-
no przyrody okolic naszego miasta.

Podczas rozmowy pojawiło się również pojęcie geocachingu, 
zabawy polegającej na poszukiwaniu „skrzyni skarbów” uprzed-
nio ukrytej przez innych uczestników tej gry. Wsparciem służy 
odbiornik GPS, zaś znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych 
w pojemniku upominków, zostawia nowy, nie mniej atrakcyjny, 
oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin 
skrzynki. Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestni-
ków do odwiedzenia miejsc, w których ukryte są skrzynki. Nie-
które z tych miejsc są mało znane, rzadko odwiedzane, a przy 
tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym 
osobom.

Wspólnie uznaliśmy, że jedno spotkanie poświęcone literatu-
rze podróżniczej i podróżom to zdecydowanie za mało, dlatego 
postanowiliśmy, że za jakiś czas Dyskusyjny Klub Książki po-
nownie podejmie tę tematykę.

Informację, dotyczącą terminu oraz tematu następnego spo-
tkania znajdą Państwo na stronie internetowej naszej Bibliote-
ki, zapytania dotyczące DKK można również wysyłać na adres  
wypozyczalnia-mbp@wp.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią czytać i kon-
frontować swoje wrażenia z lektury z poglądami innych osób.

Anna Szczepkowska

Promocja książki Jana Burakowskiego 
o generale Andersie (13.06.2013 r.)

Czwartkowe spotkanie w Bibliotece Miejskiej śmiało na-
zwać można pojedynkiem gigantów wiedzy. Promocja najnow-
szej publikacji Jana Burakowskiego, poświęconej generałowi 
Władysławowi Andersowi stała się 
okazją ku namiętnej dyskusji o pol-
skiej historii i lekcją poszanowania 
poglądów, nawet wtedy, gdy się z nimi  
nie zgadzamy.

Jan Burakowski na spotkanie 
z sierpeckimi czytelnikami i przyja-
ciółmi przyjechał wraz z córką Anną 
z Olsztyna. Każdy przyjazd do Sierp-
ca wiąże się dla niego z szeregiem 
wspomnień, dlatego przed przyby-
ciem do Biblioteki, odwiedził m.in. 
dom, w którym przez wiele lat miesz-
kał wraz z żoną Haliną.

Kolejne minuty spotkania nale-
żały do Zdzisława Dumowskiego, 
prezesa TPZS. Wydawca promowa-
nej publikacji tym razem dokonał 
wstępu niezwiązanego z promo-
waną książką, natomiast skupił się 
na omówieniu światopoglądu histo-
riozoficznego Jana Burakowskiego. 
Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że pisarz ma na swoim koncie kil-
kaset artykułów w prasie lokalnej, 
regionalnej i ogólnopolskiej oraz kil-
kanaście książek – od beletrystyki, 
przez publikacje poświęcone historii 
Sierpca, na publicystyce historycz-
nej kończąc. I właśnie omówienia 

tych ostatnich 6 publikacji, które powstały na przestrzeni 
ostatnich 12 lat, podjął się Zdzisław Dumowski. O ogromnej 
wiedzy prezesa TPZS wielokrotnie mieliśmy okazję przeko-
nać się podczas spotkań autorskich, jednak czwartkowe wy-
stąpienie było przykładem niebywałej erudycji, oczytania 
i swobody przemawiania przed szeroką publicznością. Zdzi-
sław Dumowski mówił m.in. o odwadze Jana Burakowskie-
go w formułowaniu odważnych tez, jego kunszcie pisarskim, 
pozwalającym mu na wypowiedzi w szerokim spectrum hi-
storycznym, ogromnej wiedzy, której nie waha się użyć, argu-
mentując swoje zdanie. Prezes zaznaczał, że w centrum uwagi 
myśli historiozoficznej Jana Burakowskiego jest Polska. Au-
tor stawia siebie na pozycji osoby, która rozlicza – ocenia, 
a to wymaga ogromnej odwagi i determinacji. Pisarz jest zna-
komitym analitykiem – docieka, bada i szuka, a czyni to, gdyż 
bardzo zależy mu na Polsce.

Jan Burakowski starał się nawiązać do promowanej książki. 
Mówił, że do napisania o generale Andersie dojrzewał od dziec-
ka. Przez szereg lat zgłębiał szereg publikacji, dochodził do wła-
snych wniosków w kwestii oceny działań dowódcy. Według 
niego generał Anders jest postacią łączącą w sobie szereg cech 
– od skrajnie negatywnych do skrajnie pozytywnych. Jan Bura-
kowski pokusił się o pogłębioną analizę historyczną dotyczącą 
działalności politycznej Władysława Andersa oraz jej wpływu 
na losy kraju.

Podczas spotkania nie zabrakło głosu publiczności. Tadeusz 
Ciski, jeden z gości spotkania, okazał się zatem trzecim „gi-
gantem wiedzy”. Nawiązał do poglądów Jana Burakowskiego. 
Podkreślił, że wiele z nich budzi w nim sprzeciw, ale są i ta-
kie, z którymi się w pełni zgadza. W barwnej wypowiedzi nie 
zabrakło odwołań do przeszłości, a także cytatów, które wypo-
wiedziane z niebywałą swobodą, stały się dopełnieniem inte-
resującego wywodu.

Jan Burakowski z Pracownicami BiBlioteki mieJskieJ
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Tę część promocji zakończyło gromkie odśpiewanie życzeń 
„Sto lat” dla Bohatera spotkania, który wzruszony dziękował 
wszystkim przybyłym gościom.

Podczas spotkania można było nabyć publikację „Ułan i hi-
storia. Bardzo długi cień generała Władysława Andersa” i uzy-
skać osobistą dedykację od Autora. Jan Burakowski wykonał 
tego popołudnia piękny gest – cały dochód ze sprzedaży książki 
przekazał na mającą ukazać się za kilka miesięcy publikację To-
masza Kowalskiego, zatytułowaną „W Sierpcu za cara. Śladami 
rosyjskiego garnizonu”.

Jan Burakowski nie kryje swojego uznania w stosunku 
do młodego pokolenia sierpczan, które tak godnie kontynu-
uje rozpoczęte przez niego w latach 90. XX wieku dzieło opi-
sywania i odkrywania lokalnych wydarzeń i historii. Tomasz 
Kowalski wpisuje się w, jak to określił Pan Jan, „zmianę po-
koleniową”, która wnosi bardzo wiele dobrego dla sierpeckie-
go piśmiennictwa.

Wieczór autorski w Bibliotece zakończyło spotkanie towa-
rzyskie. Pan Jan szczodrze obdarowywał miłym słowem i auto-
grafami. Na kilka chwil przed odjazdem do Olsztyna stanął wraz 
z załogą Biblioteki Miejskiej do pamiątkowej fotografii. Trafi ona 
do albumu, w którym skrupulatnie dokłada zdjęcia, przypomina-
jące mu o ważnych zdarzeniach w życiu.

Magdalena Staniszewska

Długo oczekiwane wakacje upłynęły zbyt szybko. Tegorocz-
ne codzienne spotkania w Oddziale dla Dzieci były nieustanną 
podróżą w świat „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Daleki Wschód 
od zawsze kusił wędrowców, kupców i podróżników swoim bo-
gactwem i tajemniczością. Zamorskie krainy, pachnące cynamo-
nem i goździkami, delikatne jedwabie i barwne perskie dywany 
fascynowały ludy Europy. My także zapragnęliśmy poznać bliżej 
magiczne piękno Orientu.

Każdego dnia czytaliśmy baśnie i legendy z dalekich Indii, 
Chin, Japonii i Turcji. Słuchając opowieści o pięknej Szehere-
zadzie, czarodziejce Lien-siang, lampie Aladyna, o Sindbadzie 
Żeglarzu, o przygodach hinduskiego księcia, przenosiliśmy 
się w świat smoków, na dwory tureckich sułtanów i kalifów, 
do pałaców cesarzy chińskich, do buddyjskich świątyń, czy 
na szlaki kupieckich karawan. Odkrywaliśmy zupełnie inny 
świat, tradycję różniącą się od tej, w której żyjemy. Zadziwiła 
nas różnorodność symboli, zapachów i barw. Aby jeszcze bli-
żej poznać kulturę i obyczajowość wschodnią, uczyliśmy się 
kaligrafii japońskiej. Każdy uczestnik mógł patykiem napisać 
swoje imię. Wykonaliśmy mnóstwo prac ręcznych: malowa-
liśmy słonie indyjskie, rysowaliśmy własną mandalę, zgłę-
bialiśmy trudną sztukę origami. Dziewczęta mogły nauczyć 
się wiązać indyjskie sari lub własnoręcznie wykonać wachla-
rze chińskie. Świetnie bawiliśmy się na naszych przedstawie-
niach teatralnych. Zrobiliśmy piękne szkatuły, aby pomieścić 
wszystkie nasze wakacyjne skarby. Bardzo byliśmy ciekawi 
orientalnych smakołyków, dlatego przygotowaliśmy pysz-
ne bakaliowe ciasteczka. Zrozumieliśmy dlaczego tak cenio-
no korzenne przyprawy, sezam i figi. Oazy, dromadery, wody 

WAKACYJNA WĘDRÓWKA  
DO MAGICZNYCH KRAIN  

Z „BAŚNI TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY”
Gangesu, kraj kwitnącej wiśni, czy jaśminu, kimono to pojęcia, 
które nie są nam już obce. Szkoda, że latające dywany istnieją 
tylko w bajkach, bo wówczas moglibyśmy odwiedzić Bliski 
i Daleki Wschód nie tylko w wyobraźni.

Dzięki zaproponowanemu programowi zajęć, dzieci mo-
gły wypełnić swój wolny czas twórczą i wesołą zabawą. Nikt 
z uczestników się nie nudził, ponieważ zajęcia były bardzo 
różnorodne i każdy mógł realizować swoje pasje i zaintere-
sowania. Krzyżówki, zagadki, konkursy literackie wycinanki, 
malowanki, gry planszowe oraz słodycze dodatkowo umila-
ły nam czas w Bibliotece. Wysoka frekwencja uczestników 
jest dowodem na to, że lato w Bibliotece to dobry pomysł na  
spędzenie wakacji.

Uczestnicy atrakcji wakacyjnych  
w oddziele dla dzieci BiBliteki Miejskiej

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Czytelniczy.
Dyskusja o tym, czego… nie lubimy czytać  
(14.06.2013 r.)

14 czerwca w przedwakacyjnym spotkaniu Młodzieżowego 
Dyskusyjnego Klubu Książki wśród stałych i nowych uczestni-
czek rozmawiałyśmy na temat literatury, która nam się nie podo-
bała i której nie polecałybyśmy innym czytelnikom.

Sięgamy po książkę, aby uciec od codzienności, z ciekawości, 
chęci odizolowania się od tego, co wokół nas albo, gdy chcemy roz-
wiązać jakiś problem. Wisława Szymborska uważała, że „Czytanie 
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 
Dobra lektura to nie tylko miłe spędzenie wolnego czasu, ale też 
okazja do poznania czyichś poglądów, poszerzenia własnej wiedzy.

Rynek wydawniczy i księgarski „zalewa” nas mnogością ty-
tułów, różnorodnością gatunków literackich. Nie każda jednak 
książka wzięta do rąk, zachęca do przeczytania jej. Każda z nas 
doświadczyła kiepskiej literatury, która nuży i denerwuje. Więk-
szość z nas nie lubi harlequinów i niestety nie przepada za lek-
turami szkolnymi. Na wakacyjny wypoczynek w górach, nad 
morzem, czy w zaciszu własnego pokoju polecamy literaturę po-
dróżniczą Wojciecha Cejrowskigo i Beaty Pawlikowskiej lub wy-
śmienite opowiadania Andrzeja Sapkowskiego.

Aldona Ziółek
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9 września rozpoczęto umieszczanie tablic informacyjnych 
na miejskich budynkach, które posiadają wartość zabytkową, 
są wpisane w rejestr zabytków bądź są istotne dla historii regionu.

Pierwsze duże szklane tafle zawisły na elewacjach Sądu Rejo-
nowego (dawnej cerkwi pw. Św. Mikołaja), kościoła pw. Ducha 
Św., kościoła pw. św. Wita, Modesta i Krescencji, jatkach miej-
skich oraz kamienicy czynszowej przy ul. 11 Listopada. Kolejne 
czekają na umocowanie, ponadto są opracowywane i przygoto-
wywane informacje na temat innych interesujących miejsc.

W najbliższej przyszłości oznakowane będą zarówno budyn-
ki, jak też byłe obozy jenieckie i obozy pracy z czasów II wojny 
światowej, wojenna komendantura armii niemieckiej z lat  
1915-1918, rosyjska łaźnia wojskowa (późniejsza miejska), ro-
syjskie zabudowania wojskowe z XIX i XX w. itp.

Opracowaniem treści i wyglądu wizualnego tablic zajęli się 
pracownicy Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, któ-
rzy także osobiście montowali je na wybranych obiektach.

Tomasz Krukowski

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

TABLICE INFORMACYJNE NA 
SIERPECKICH ZABYTKACH

Zespół Interdyscyplinarny w Sierpcu został powołany Za-
rządzeniem Burmistrza Miasta Sierpca nr 35/WSK/2012 z dnia  
17 maja 2012 roku. W jego skład weszli przedstawiciele Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, 
kuratorów zawodowych, oświaty, ochrony zdrowia. Zadaniem 
Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie 
działań podmiotów i specjalistów działających na rzecz przeciw-
działania przemocy w rodzinie.

W pierwszym półroczu b.r. Zespół obradował trzykrotnie. 
Jego członkowie dyskutowali m.in. na temat bieżących spraw 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przepro-
wadzali rozmowy z osobami wobec, których istnieje podejrzenie, 
że stosują przemoc w rodzinie. Do Przewodniczącego Zespołu 
wpłynęły 64 „Niebieskie Karty”, które zostały przekazane do za-
łatwienia przez grupy robocze. Tworzone są one przez Zespół 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W oma-
wianym czasie powołanych zostało 7 grup roboczych, które spo-
tykały się 93 razy.

Zakończenie procedury „Niebieska Karta” następuje w dwóch 
przypadkach:

1. Ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprze-
staniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zre-
alizowaniu indywidualnego planu pomocy. Z tego powodu 
zakończono 35 spraw.

2. Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 
Z tej przyczyny zakończono 3 sprawy.

Ponadto w dniach 21.03, 23.04, 23.05.2013 r. w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbywały 
się warsztaty edukacyjne dla osób doznających przemocy w ro-
dzinie. Warsztaty prowadzone przez psychologa dotyczyły m.in. 
komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, budowa-
nia wizerunku swojej osoby. Zajęcia realizowane przez prawnika 
miały charakter informacyjny i dotyczyły głównie regulacji praw-
nych w sytuacji zaistnienia przemocy domowej, uzależnień i nie-
zaspokajania potrzeb rodziny. Z zajęć ze specjalistami skorzystało 
10 osób. Zamierzamy kontynuować takie działania w zależności 
od zapotrzebowania i posiadanych środków finansowych.

Alina Olszewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sierpcu
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Od stycznia do grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sierpcu kontynuuje projekt systemowy „Aktywnie w Sierpcu” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności 15 osób bez-
robotnych rekrutujących się spośród klientów Ośrodka, w szcze-
gólności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia 
społecznego i zawodowego. Cele szczegółowe projektu to:
• zwiększenie kompetencji zawodowych 15 klientów Ośrodka 

pozostających poza rynkiem pracy w 2013 roku,
• podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy na te-

mat poruszania się na rynku pracy,
• poprawa umiejętności psychospołecznych oraz wiary we wła-

sne siły,

• rozwój metod pracy socjalnej przez pracowników socjalnych 
MOPS w Sierpcu.

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

Dotychczas beneficjenci uczestniczyli w kursach zawodo-
wych: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób, kucharz 
– 6 osób oraz wizaż i stylizacja 4 osoby. Wszyscy beneficjenci 
skorzystali z treningu kompetencji społecznych. Do końca roku 
zostaną zorganizowane także trening pracy oraz trening kompe-
tencji życiowych.

Alina Olszewska

AKTYWNIE W SIERPCU – PROJEKT SYSTEMOWY

MIEJSKI�O RODEK�POMOCY SPO ECZNEJŚ Ł
ul. Świętokrzyska�12,�09-200�Sierpc

Telefon�(24)�275�46�44,�e-mail:�mops_sierpc@poczta.onet.pl

Projekt�systemowy�realizowny�jest�przez
Miejski�Ośrodek�Pomocy�Społecznej�w�Sierpcu

"AKTYWNIE W SIERPCU"

współfinansowany�ze środków�Unii�Europejskiej
-�Europejskiego�Funduszu�Społecznego

w�ramach�Programu�Operacyjnego�Kapitał Ludzki

Miejski�Ośrodek�Pomocy�Społecznej�w�Sierpcu�w�okresie�od�stycznia�do�grudnia�2013�roku
realizuje�projekt�systemowy „Aktywnie�w�Sierpcu” współfinansowany�ze środków�Unii�Europejskiej�-

Europejskiego�Funduszu�Społecznego�w�ramach�Programu�Operacyjnego�Kapitał Ludzki.
Poddziałanie�7.1.1 „Rozwój�i�upowszechnianie�aktywnej�integracji�przez�ośrodki�pomocy�społecznej”

Projekt�skierowany�jest�do:

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

Działania�przewidziane�w�projekcie:

• Aktywna�integracja
-�trening�kompetencji�i�umiejętności�społecznych
-�trening�kompetencji życiowych

-�instrument�aktywizacji�edukacyjnej�-�przeprowadzenie�trzech�kursów�zawodowych�tj.
kursu�kucharza,�sprzedawca�z�obsługą kas�fiskalnych,�wizaż i�stylizacja

• Praca�socjalna
-�kontrakty�socjalne

UDZIAŁ W�PROJEKCIE�JEST�BEZPŁATNY

-�trening�pracy

-�instrument�aktywizacji�edukacyjnej�-�skierowanie�i�sfinansowanie�zajęć szkolnych
prowadzących�do�uzupełnienia�wykształcenia

• Zasiłki�i�pomoc�w�naturze

Kurs wizażu i stylizacji

Kurs sprzedawcy

Połączone siły – gruPy  
sierPecka i szczutowska
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Pamięć jest trwalsza od pomników

W uroczystości pogrzebowej śp. Ryszarda Badowskiego 
wzięła udział liczna delegacja mieszkańców miasta Sierpca.

Władze samorządowe reprezentował – wiceprzewodniczący 
Rady Miasta – Kazimierz Czermiński. On to w imieniu Burmi-
strza i Rady Miejskiej złożył wieniec na grobie zmarłego. W wy-
stąpieniu pożegnalnym przypomniał zasługi zmarłego w rozwoju 
i propagowaniu kultury muzycznej w naszym mieście przytoczył 
konkretne przykłady tej działalności.

Wymownym wzruszającym gestem wiceprzewodniczącego 
było posypanie trumny zmarłego sierpecką ziemią przywiezio-
ną z klombu – rabatki kwiatowej sprzed budynku Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu oraz sło-
wa że zmarły w pełni zasłużył aby na stałe pozostać w pamięci 
Sierpczan. Śp. Ryszardzie – ślady Twoich stóp przetrwały Cię… 
Żegnaj przyjacielu. Spoczywaj w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe uświetniła Orkiestra z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia pod kierownictwem kapelmistrza  
Konrada Mazurowskiego.

Kazimierz Czermiński

Wspomnienie córki 
o Ukochanym Tacie

Nigdy nie zapomnę mojego Taty, bo to On zasiał i pielęgno-
wał pierwsze ziarna dobra we mnie. On otworzył moje serce 
na piękno życia, On obudził ze snu mój umysł, rozszerzył hory-
zonty, a Jego wrażliwość wywarła decydujący wpływ na kieru-
nek mojego życia.

Był ukochanym Mężem mojej Mamy, moim najukochańszym 
Tatą, wspaniałym teściem dla mojego męża Rafała, a przede 
wszystkim dobrym Człowiekiem o niezwykłej wrażliwości. 
W swoim życiu był zawsze oddany Rodzinie, ale też i swojej pra-
cy, która była dla niego bardzo ważna. Kochał działać i tworzyć, 
był założycielem i wieloletnim Dyrektorem Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu oraz 
założycielem Sierpeckiego Towarzystwa Muzycznego w Sierp-
cu, a także Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sierpcu. 
Był nie tylko Dyrektorem, ale przede wszystkim Pedagogiem, 
wykształcił rzesze absolwentów. Na pustynnej ziemi sierpeckiej 
zasiał ziarno kultury, z którego dziś rośnie piękny owoc – miej-
sce które kształci kolejne młode pokolenia przyszłych adeptów 
sztuki muzycznej. Za swoją pracę i działalność został odznaczo-
ny przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką 
honorową – Zasłużonego dla Kultury Polskiej. Swoją pracę ko-
chał, była jego pasją, ale przede wszystkim był Mężem, najlep-
szym Ojcem o jakim można tylko marzyć.

Po ciężkiej chorobie odszedł do Królestwa Bożego, ale nie 
przegrał, ponieważ w swojej chorobie był niezwykle bohaterski, 
to Świat przegrał, że pozwolił mu tak wcześnie od nas odejść.

Żegnaj ukochany Tatulku
Twoja na zawsze kochająca córka Anusia

WYDARZENIA

Ryszard Badowski ur. 9.02.1954 r. w Ościsłowie, zm. 17.08.2013 r. w Warszawie.

Początkiem działalności Ryszarda Badowskiego było utworzenie w 1981 roku Społecznego Ogniska Muzycznego w Sierpcu, któ-
re stało się bazą do powstania w 1982 roku filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku z siedzibą w Sierpcu. Z inicjaty-
wy Ryszarda Badowskiego filia została przekształcona w 1988 roku 
w samodzielną placówkę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Sierpcu, która w 1994 roku otrzymała imię dra Marcina Kamińskie-
go. Ryszard Badowski funkcję dyrektora szkoły pełnił do 2008 roku. 
Całe swoje życie poświęcił na rozwój i szerzenie kultury muzycznej.

W 1995 roku Ryszard Badowski powołał Sierpeckie Towarzy-
stwo Muzyczne, które stało się organem prowadzącym Społecznej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Sierpcu. Od początku działalności 
STM pełnił funkcje Wiceprezesa, Prezesa oraz do 2010 roku Dy-
rektora SSM II st. w Sierpcu.

Ryszard Badowski w ogromnej mierze zasłużył się do rozwoju 
życia kulturalnego Sierpca, a także całego regionu mazowieckiego. 
W 2003 roku był pomysłodawcą I Festiwalu Zespołów Kameralnych 
Regionu Mazowieckiego w Sierpcu, który corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2006 roku, z inicjatywy Ryszarda Badow-
skiego, park przy Placu Fryderyka Chopina został nazwany imieniem sierpeckiego muzyka i kompozytora Tadeusza Paciorkiewicza.  
W 2007 roku została rozpoczęta współpraca z Zakladną Umelecką Školą w Zlatych Moravcach na Słowacji, która trwa do dnia dzisiejszego.

Ryszard Badowski za swoje osiągnięcia został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honoro-
wą „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymał także „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Płockiego”.

Ryszard Badowski został pochowany dn. 22.08.2013 r. na Północnym Cmentarzu Komunalnym w Warszawie, w kwaterze 
B-XI-1/1-/8.

POŻEGNANIE DYREKTORA



48

Dzieci z sierpeckiej „Dwójki” wzięły udział w Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce 2013”.

Pisaliśmy już o tym, jak rewelacyjnie zaprezentowali się 
na castingu w Parzęczewie. Głosami internautów, których zdo-
byli ponad 500, więcej niż ktokolwiek inny, dostali możliwość 
zaprezentowania się na półfinale, który odbywał się w Baranowie 
koło Kępna. Odbywały się tam wtedy Dni Baranowa i Półfinał 
Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013. Mali aktorzy 
z Sierpca zaprezentowali się rewelacyjnie. Wszyscy wypadli bar-
dzo naturalnie i zagrali swoje role jak profesjonaliści. Porusza-
li się po scenie bez śladu tremy, pięknie mówili do mikrofonów 
i uśmiechali się do jury i do publiczności, która nagradzała ich 
gromkimi brawami. Wśród nich znajdowali się rodzice naszych 
małych gwiazd, dumni ze swoich pociech pstrykali zdjęcia i na-
grywali występ. Po zejściu ze sceny, ludzie kierowali do nas same 
ciepłe, serdeczne słowa, gratulacje i wyrazy podziwu dla talen-
tu dzieci. Oczekiwanie na wyniki i werdykt jury wydawało się 
dzieciakom ciągnąć w nieskończoność. Ale udało się!!! Dzieci 
z klasy IIIB Szkoły Podstawowej nr 2 przeszły do finału.

Finał odbywał się 28 czerwca w Kikole. Tego dnia dzieci ode-
brały w szkole swoje świadectwa, liczne nagrody i wyróżnienia. 
Po południu grupa z Sierpca pojawiła się w miejscu, gdzie festiwal 
się odbywał. Oprócz dzieci i ich nauczycielek, pojechały rodziny 
naszych aktorów. Pojawił się także pan Burmistrz Marek Kośmider 

z przyjaciółmi i pracownikami Urzędu Miasta. Wszyscy widoczni 
byli już z daleka, gdyż trzymali w górze transparenty z napisem 
Sierpc oraz tabliczki z logiem szkoły. Dzieciaki wiedziały, że ma-
jąc tak silne poparcie i doping muszą pokazać, na co je stać. Wy-
stąpiły cudownie, w oczach nauczycielek, rodziców i dziadków 
zdobyli mistrzostwo świata. Jury tym razem obradowało w skła-
dzie: Ewa Kuryło – przewodnicząca jury – w serialu „Ranczo” 
dyrektorka szkoły, Renata Zielińska – dyrektor Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Piotr Pręgowski – dyrektor artystyczny festiwalu – serialowy 
Pietrek, Paweł Kuroczycki – Zastępca redaktora naczelnego Tygo-
dnik Poradnik Rolniczy, Zofia Szalczyk – Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Dorota Hawliczek – dyrektor „Studio A”, Anna 
Iberszner – aktorka – serialowa Franczeska, Franciszek Pieczka – 
aktor – serialowy Stach, Cezary Żak – aktor – serialowy Wójt/Se-
nator/Ksiądz, Grażyna Zielińska – aktorka – serialowa Zielarka, 
Marta Lipecka – PR Studio A, Paweł Pąk – dyrektor kreatywny –  
Polskie Wydawnictwo Rolnicze/Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Dzieciaki, czekające na werdykt, nie kryły na scenie podeks-
cytowania. Panie Beata Karkusz i Anna Ostrowska, czekające 
pod sceną, w towarzystwie pani Anny Matuszewskiej i pana Ja-
kuba Grodzickiego, trzymały mocno kciuki. Jury odczytywało 
miejsca, wczeszcie usłyszeliśmy od pani Ewy Kuryło, że pierw-
sze miejsce należy do Sierpca. Radość na scenie i pod sceną 
było przeogromna. Pojawiły się łzy radości nie tylko u opieku-
nek, płakali także wzruszeni rodzice. Dzieci piszczały, skaka-
ły ale dzielnie trzymały w dłoniach wielki czek na 5 tysięcy. 
Dostały także od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tablet, 
liczne gadżety i pamiątki. Był czas dla fotoreporterów i telewi-
zji. Dzieciaki były bardzo szczęśliwe. Ucałowały swoje panie, 
po czym ze swoją radością i dziecięcą spontanicznością uściska-
ły panią Ewę Kuryło. Gratulacjom nie było końca. Po zejściu 
ze sceny, pogratulował im, ucałował Burmistrz Marek Kośmi-
der, który do końca kibicował dzieciakom, a Mariusz Urbański 
wręczył im w podziękowaniu upominki, każdy z małych aktorów 
dostał pendrive, by móc na nim magazynować zdjęcia i nagrania 
z konkursu. Znów były łzy wzruszenia, radość. Pan Burmistrz 
w ramach podziękowania zaprosił wszystkich na lody do Urzę-
du Miasta. Dzieci zostały tu przyjęte bardzo życzliwie. Siedząc 
na krzesłach, na których na co dzień zasiadają radni, opowiadali 

WYDARZENIA

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Witolda Lutosławskiego 
z okazji setnej rocznicy urodzin kompozytora.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego 
w Sierpcu w listopadzie 2013 r. również będzie świętować setną 
rocznicę urodzin swego patrona. Z tej okazji zostaną zorganizo-
wane przez szkołę:
• Dnia 8.11.2013 r. Koncert Laureatów I Ogólnopolskiego 

Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Ta-
deusza Paciorkiewicza z Płocką Orkiestrą Symfoniczną  
im. Witolda Lutosławskiego. Koncert odbędzie się w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, a w jego pro-
gramie znajdą się m.in. Tryptyk płocki Marcina Kamińskiego 

oraz Mała suita Witolda Lutosławskiego. Organizatorami 
Koncertu są: PSM I st. i CKiSz.

• Wystawa pamiątek po Marcinie Kamińskim oraz pocho-
dzącym z Sierpca kompozytorze i pedagogu Tadeuszu 
Paciorkiewiczu.

• Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości trzech kompozytorów: 
M. Kamińskiego, W. Lutosławskiego i T. Paciorkiewicza. 
Konkurs o zasięgu regionalnym zostanie przeprowadzony 
w dwóch kategoriach: szkół ogólnokształcących oraz szkół 
muzycznych. Finał Konkursu odbędzie się w grudniu 2013 r. 
i zakończy się koncertem utworów w/w kompozytorów.

PSM I st. w Sierpcu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 
w tychże przedsięwzięciach.

PSM I ST. W SIERPCU  
SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI Z „DWÓJKI” ZWYCIĘZCAMI 
FESTIWALU WILKOWYJCE 2013
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28 czerwca 2013 roku, w gminie Kikół (powiat lipnowski), 
odbył się Finał ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ranczerskiej 
„Wilkowyjce”. To już druga edycja tej imprezy. Na plenerowej 
scenie, w doborowej stawce wykonawców, zaprezentowali się tak-
że nasi uczniowie z klasy IIIB Szkoły Podstawowej nr 2. Wystąpili 
w skeczu, którego tekst napisała Anna Ostrowska, nauczycielka ję-
zyka angielskiego. Przygotowania do występów odbywały się pod 
jej okiem oraz wychowawczyni klasy – Beaty Kartusz.

Popisy festiwalowych artystów oceniało bardzo profesjonal-
ne jury. Główna nagroda w kategorii „skecz/gwara z ławecz-
ki” przypadła wykonawcom ze Szkoły Podstawowej nr 2. Warto 
przypomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie, jakie uczniowie 
nasze dwójki zdobyli w artystycznych popisach. Główną nagro-
dę w kategorii piosenka zdobył zespół „Chałasy”.

2 lipca, festiwalowych laureatów, zaprosił burmistrz Marek 
Kośmider. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego. Laureaci zajęli miejsca radnych, z czego byli bar-
dzo dumni. Spotkanie, w którym, poza dziećmi, uczestniczyli 
także dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i dziadkowie, upły-
nęło w bardzo miłej atmosferze. Było wiele refleksji i wspo-
mnień, związanych nie tylko z festiwalem ale i przygotowaniami 
do występu.

Uhonorowani młodzi artyści opuszczali budynek Urzędu 
Miejskiego w pełni usatysfakcjonowani i zadowoleni. Nie bez 
znaczenie były na pewno lody i coca cola, którymi zostali przez 
Burmistrza poczęstowani.

Stanisław Majchrzak

o swojej przygodzie. Słowa gratulacji skierował do nich Bur-
mistrz, poczęstował wszystkich pysznymi lodami, słodyczami. 
Podziękowania i gratulacje wyraziła także dyrektor Hanna Kurta. 
Okazję do wspomnień miały nauczycielki przygotowujące dzieci 
do konkursu rodzice wspaniałych uczniów.

Zespół z klasy IIIB Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu prze-
szedł casting w Parzęczewie i półfinał w Baranowie, by dotrzeć 
do finału. Szacuje się, że w czterech castingach odbywających się 
od stycznia do maja brało udział ponad 400 zespołów. Wygra-
nie finału to wielki sukces, nagrodzenie ich ciężkiej pracy, talentu 
i ambicji. Pokonali zespoły składające się z osób dorosłych, niejed-
nokrotnie aktorów amatorów. Poświęcali swój wolny czas przed 
i po lekcjach, weekendy. Pracowali z pasją i dzielnie pokonywali 
swoje słabości. Za to wszystko należą im się wielkie brawa.

Anna Ostrowska,
Beata Karkusz

WYDARZENIA

KLASA IIIB SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 2 WYGRAŁA FESTIWAL 

WIKOWYJCE W KATEGORII SKECZ
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Pierwszy budynek wielorodzinny z windą

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  
w Sierpcu z powodzeniem realizuje kolejne inwestycje 
mieszkaniowe. Wysoka jakość wykonania i standardy ofe-
rowanych mieszkań szybko przekonały mieszkańców Sierp-
ca, że warto je nabywać. Sukces poprzednich inwestycji 
Spółdzielnia postanowiła wykorzystać do stworzenia kolej-
nego budynku. W miesiącu maju został oddany do użytku 
nowy budynek mieszkalny na Osiedlu Niepodległości przy  
ul. W. Witosa 1b.

Takiej inwestycji w historii miasta dotychczas nie było, 
a dlatego, że jest to pierwszy budynek wielorodzinny na tere-
nie miasta wyposażony w windę. Budynek nowocześnie zapro-
jektowany w innowacyjnej kolorystyce, w pełni wyposażony 
w media, z windą od poziomu piwnic i miejscami postojowy-
mi pod budynkiem.

Budowę rozpoczęto w październiku 2011 r. a zakończono 
w maju 2013 r., wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo- 
-Usługowe „Budomex” Dariusza Rzeszotarskiego, projekt wy-
konała Pracownia Architektoniczna Jerzego Jaworskiego, nad-
zór inspektorski sprawowali inspektorzy Tadeusz Stelmański, 
Andrzej Oszal i Franciszek Chojnacki. W budynku znajduje 
się 29 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 43 m2  
do 80 m2 oraz 24 miejsca postojowe. Łączna powierzchnia użyt-
kowa lokali wynosi 1617,60 m2. Inwestycja realizowana była 
ze środków przyszłych właścicieli – członków Spółdzielni. Lo-
kale są oddawane w tzw. stanie surowym, wykończenie należy 
do przyszłych mieszkańców.

Do budowy tego budynku i wykończenia wykorzystano wy-
sokiej jakości materiały oraz zastosowano nowoczesne techno-
logie zapewniające komfort użytkowania oraz ekonomiczność 
eksploatacji. Oddany budynek wyróżnia się na osiedlu swoją no-
woczesnością, kolorystyką i wykończeniem, o czym świadczą 
duże przestronne okna, różnorodne balkony i tarasy, a miejsca 
postojowe pod budynkiem są wielką wygodą dla mieszkańców. 
Nowy budynek jest ozdobą całego osiedla, wpływa na jego wi-
zerunek i rzutuje na całe miasto.

Uroczyste otwarcie nowego budynku odbyło się 21.06.2013 r.,  
na które przybyli: władze miasta, wykonawcy, projektant, in-
spektorzy, zarząd i pracownicy Spółdzielni oraz przyszli miesz-
kańcy – właściciele mieszkań. Nowy budynek poświęcił ksiądz 
proboszcz Parafii Św. Maksymiliana Kolbe.

Spółdzielnia nie zaprzestanie na tym budynku, ma plany 
na kolejne inwestycje mieszkaniowe. Nie zapomina też o starych 
zasobach mieszkaniowych. Remontuje i ociepla kolejne budyn-
ki, buduje nowe chodniki i parkingi. W ten sposób nasze osiedla 
pięknieją, wzrasta ich estetyka, a to wszystko wpływa na większy 
komfort zamieszkiwania w zasobach spółdzielczych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu

Kolejny parking dla mieszkańców 
spółdzielni

Zaspokajając potrzeby mieszkańców w zakresie miejsc posto-
jowych każdego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- 
-Własnościowa modernizuje lub buduje nowe parkingi. Potrzeby 
w tym zakresie są bardzo duże, bo jak widać samochodów w na-
szym mieście przybywa coraz więcej.

Tradycyjnie Zarząd Spółdzielni zwraca się do Rady Miasta oraz 
Burmistrza o uwzględnienie w budżecie miasta zadań inwestycyjnych 
wspólnych dla Spółdzielni i miasta. Wiadomym jest, że mieszkańcy 
Spółdzielni stanowią około 40% ludności miasta i jest to znacząca 
część organizmu miejskiego. Stan zasobów mieszkaniowych i in-
frastruktury towarzyszącej rzutuje na całe miasto. Toteż przy współ-
pracy z władzami miasta staramy się ten wizerunek poprawiać.

W bieżącym roku zmodernizowany został parking przy bu-
dynkach Narutowicza 23a,b,c w ramach wspólnej inwestycji 
Miasta i Spółdzielni. Powstało 58 miejsc postojowych. Jest to ko-
lejny przykład dobrej współpracy oraz wieloletnich doświadczeń 
w realizacji wspólnych zamierzeń i planów.

Radni i Burmistrz Miasta są również zainteresowani popra-
wą infrastruktury miejskiej i akceptują nasze inicjatywy wpisu-
jąc do budżetu miasta wskazane inwestycje. Zarząd Spółdzielni 
widzi dalsze potrzeby w tym zakresie na osiedlu Niepodległo-
ści oraz Jana Pawła II. Zarząd Spółdzielni będzie wnioskował 
do Rady Miasta o modernizację ulicy Piłsudskiego wraz z par-
kingiem przy spółdzielczych budynkach.

Zarząd i Mieszkańcy Spółdzielni dziękują Radnym i Burmi-
strzowi Miasta za realizację wspólnych inwestycji. Zgoda buduje.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu

WYDARZENIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
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W dniu 15 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie ju-
bileuszowe z okazji 55-lecia MKS „Mazur” Sierpc. Korze-
nie Mazura sięgają przedwojennych czasów. Przy gimnazjum 
utworzono wówczas Szkolne Koło Sportowe „Mazur” z sekcja-
mi: lekkoatletyczną, siatkarską, tenisa ziemnego, piłki nożnej, 
strzelecką i hokeja na lodzie. Reaktywacja nastąpiła w 1958 r. 
z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego w Liceum 
Ogólnokształcącym Lecha Żmijewskiego. Powołano wówczas 
do życia Międzyszkolny Klub Sportowy „Mazur”. Pierwszym 
przewodniczącym został Roman Michalski, ówczesny dyrektor 
LO. Istniały dwie sekcje – lekkoatletyczna i piłki ręcznej. Tre-
nowali w nich i dziewczęta i chłopcy. Jednym z czołowych lek-
koatletów był Kazimierz Czermiński, który wynikiem 6,72 m 
w skoku w dal plasował się w czołówce kraju w kategorii ju-
niorów. Po sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych 
turniejach sięgali piłkarze ręczni Mazura. Nazwiska m.in. 
Krzysztofa Adamskiego, Jerzego Listkowskiego, Stanisława 

Dąbrowskiego, Zdzisława Chabowskiego, Edwarda Rutkow-
skiego, Stanisława Szałkuckiego do dziś pozostały w pamięci 
kibiców sierpeckiego szczypiorniaka. Od 1968 r. w Mazurze 
szkoliły się tylko piłkarki ręczne. Konsekwentna praca trene-
rów najpierw Lecha Żmijewskiego, później Jerzego Listkow-
skiego, Krzysztofa Adamskiego i Piotra Tyndorfa przynosiła 
efekty. Do największych sukcesów należy zaliczyć awans dru-
żyny do finałów mistrzostw Polski i zajęcie piątego miejsca 
w kraju. Wielokrotnie dziewczęta z Mazura kwalifikowały się 
do ćwierć- i półfinałów mistrzostw Polski. Od początku tego 
roku znów w barwach Mazura grają chłopcy i mężczyźni. Nie 
prowadzi się już szkolenia dziewcząt.

W ramach Jubileuszu został zorganizowany mecz piłki ręcz-
nej pomiędzy byłymi zawodniczkami Mazura: tymi, które zakoń-
czyły swoją karierę -naście lat temu i tymi, które grały jeszcze 
w roku ubiegłym. Mecz był niezwykle zacięty do ostatnich minut 
i zakończył się remisem.

prawidłowego wezwania pomocy medycznej. Kolejnym zada-
niem była nauka ucisków klatki piersiowej, miejsca ucisków, 
częstotliwości i głębokości ucisków oraz metod ratowniczych.

Danuta Peda

WYDARZENIA

PIERWSZA POMOC 
PRZEDMEDYCZNA

W Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu  
dn. 13.06.2013-19.06.2013 r. odbyło się szkolenie PCK dla uczniów 
klas III z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Program był realizowany w ramach zadania publicznego, z działu 
„Ochrona i promocja zdrowia”. Podczas szkolenia, prowadzonego 
przez instruktora PCK, uczniowie nabyli umiejętności zachowań 
w przypadku nagłego zatrzymania oddechu i krążenia.

Zadaniem uczestnika była:
1. ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
2. ocena stanu poszkodowanego,
3. wezwanie pomocy,
4. dalsze udzielanie pomocy.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli, na fantomach, umie-
jętności praktyczne: sprawdzania przytomności, wołania o po-
moc, udrożnienia dróg oddechowych, czasu kontroli oddechu 
(słyszę, czuję, widzę), odpowiedniego reagowania po stwardze-
niu braku oddechu.

Uczniowie nabyli również umiejętności odwracania poszko-
dowanego z brzucha na plecy, zastosowania pozycji bezpiecznej, 

55-LECIE MKS „MAZUR” SIERPC
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O godz. 19-stej rozpoczęła się część oficjalna obchodów, 
na którą stawiło się blisko 70 zawodników i zawodniczek, wśród 
których nie zabrakło tych, którzy mieszkają w różnych stronach 
kraju i świata. Obecni byli także Pan Marek Gąsiorowski Wi-
cestarosta Powiatu Sierpeckiego, Zarząd MKS „Mazur” Sierpc 
oraz gość honorowy Pan Lech Żmijewski. Wszystkich obecnych 
przywitali Pani Ewa Nowakowska – Dyrektor Liceum oraz Wice-
przewodnicząca MKS „Mazur” Sierpc i Jerzy Listkowski obec-
ny Prezes Klubu – długoletni nauczyciel wychowania fizycznego 
w Liceum oraz trener sekcji piłki ręcznej dziewcząt. Gratulując 
jubileuszu, życzenia dalszej owocnej pracy złożył Wicestarosta 
Marek Gąsiorowski, następnie odczytano list gratulacyjny Bur-
mistrza Miasta Sierpca.

Lech Żmijewski otrzymał bukiety kwiatów od Zarządu Klubu, 
od zawodniczek i zawodników, Orkiestra sierpeckiego LO zagrała  
„Sto lat”. Dla uhonorowania wielkiego pasjonata sportu i Ho-
norowego Prezesa MKS „Mazur” Sierpc – Pana Lecha Żmijew-
skiego – przed Liceum zasadzono drzewo dąb MAZURLECH. 
Drzewo jest symbolem Klubu oraz jego założyciela. Zasadzenia 
drzewa dokonali Lech Żmijewski, Tadeusz Rutkowski wieloletni 
Prezes Klubu i Jerzy Listkowski – obecny Prezes.

Pełne wzruszeń, dobrych wspomnień i spontanicznej zabawy 
spotkanie jubileuszowe na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników.

MKS „Mazur” Sierpc

W sobotę, 20 lipca, biegacze po raz trzeci pobiegli w Waka-
cyjnym Biegu wzdłuż Sierpienicy. Organizatorami imprezy byli: 
Ognisko TKKF „Kubuś”, Rada Powiatowa LZS, Stowarzyszenie 
„Szansa na Życie”, Osiedle nr 1 w Sierpcu oraz Zarząd Głów-
ny TKKF w Warszawie. Patronat honorowy nad biegiem objął 
burmistrz miasta Marek Kośmider. Impreza była dofinansowana 
ze środków Urzędu Miejskiego i Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Starty wszystkich biegów usytuowano na łące przy mostku 
Marii Konopnickiej. Wielka niebieska brama startowa z logiem 
miasta przyciągała uwagę już z daleka.

Młodych biegaczy podzielono na trzy kategorie: przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazjalne. Uczniowie mieli do pokonania 

dystans 900 metrów. Trasa biegła wzdłuż rzeki. Na wielkie uzna-
nie zasłużyła Martyna Trzonkowska, która dotrzymywała tem-
pa chłopcom.

Wielkie emocje towarzyszyły jak zwykle startom przedszko-
laków. Wydawało się, że dystans ok. 100 m to będzie dla nich 
dużo, ale maluchy bez większych problemów sobie z nim pora-
dziły i nawet specjalnie się nie zmęczyły.

Na biegach nie mogło zabraknąć również podopiecznych Sto-
warzyszenia „Szansa na Życie”. Wystartowali w trzech grupach. 
Niektórzy z pomocą niezawodnych wolontariuszy, inni samo-
dzielnie, docierali do mety, gdzie byli gorąco oklaskiwani przez 
kibiców.

III WAKACYJNY BIEG  
WZDŁUŻ SIERPIENICY
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Trzy dni trwał Otwarty Turniej Tenisa Amatorów o puchar 
prezesa Wydawnictw WNT Jarosława Perzyńskiego. Rywa-
lizacja toczyła się na kortach przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Sierpcu. Najmłodszy uczestnik zawodów miał 10 lat, naj-
starszy 72.

Organizatorami zawodów byli Mazowieckie TKKF w War-
szawie, Ognisko TKKF „Kubuś” oraz Szkoła Podstawowa nr 3 
w Sierpcu. Impreza była dofinansowana ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Przez pierwsze dwa dni odby-
wały się gry pojedyncze. Rywalizacja odbywała się w sześciu 
kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, kobiety, mężczyźni: 
do 40 lat, 41-60 lat, 61 lat i starsi.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali Grażyna Krawczyńska 
(dyrektor SP nr 3) i Jakub Grodzicki (prezes TKKF „Kubuś”).

Wśród najmłodszych prym wiodła 12-letnia Aleksandra Do-
bruch z Borzęcina Dużego, która ostatni wakacyjny weekend 
spędzała u dziadków. Ola była jedyną dziewczynką, dlatego też 
organizatorzy postanowili, że zagra z chłopcami. Okazało się, 
że nie ma na nią mocnych. Wygrała wszystkie swoje pojedynki. 
Wśród chłopców najlepszy był Jakub Żółtański. Drugie miejsce 
zajął Jakub Kuźniewski, a trzecie Michał Krawczyński.

W kategorii gimnazjalistów powtórzyła się sytuacja z ubie-
głego roku. W finale spotkali się dwaj reprezentanci Skępego: 
Marcel Kalkstein i Damian Marcinkowski. I znów Marcel był 
lepszy. Trzecie miejsce wywalczył Marcin Tokarczyk z Łodzi, 
dla którego to był debiut w tenisowym turnieju.

W kategorii pań rywalizowały cztery zawodniczki. W fina-
le spotkały się faworytki turnieju Anna Wiśniewska i Elżbieta 

WYDARZENIA

Dla wszystkich uczestników biegów dziecięcych i młodzie-
żowych były pamiątkowe medale, butony, dyplomy, upominki 
i słodycze wręczane przez radnych Wojciecha Rychtera i Wojcie-
cha Jaworowskiego oraz prezesa wydawnictwa WNT Jarosława 
Perzyńskiego. Natomiast Teodor Zasadowski, prezes Stowarzy-
szenie Serce-Sercu, przygotował cukrową watę.

Honorowym starterem biegu głównego był zastępca burmi-
strza Zbigniew Leszczyński. Trasa liczyła 5 km, wiodła przez 
sześć mostków. Dwukrotnie trzeba było pokonać stromy podbieg 
pod Skoka. Po raz drugi zwycięstwo odniósł Artur Kamiński. 
Drugie miejsce zajął Sławomir Kąpiński (obaj Team SK Płock). 
Trzeci był Cezary Mysera (TKKF Płock) Wśród kobiet zwycię-
żyła Katarzyna Baniak KB im. Piotra Sękowskiego Płońsk, druga 

była Paulina Kaźmierczak Myszyńska Zawidz, a trzecia Krysty-
na Chojnacka TKKF „Kubuś” Sierpc.

Na biegaczy czekała pyszna grochówka, serwowana przez 
panie z Osiedla nr 1. Nie zabrakło też wody mineralnej, a browar 
Kasztelan zadbał o piwo dla pełnoletnich. Każdy kto ukończył 
bieg główny, otrzymał pamiątkowy medal. Puchary i nagrody dla 
najlepszych ufundowali burmistrz miasta i firma Mega.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy sprawili, 
że mogliśmy przeprowadzić bieg – sponsorom, sędziom, strażni-
kom miejskim, służbie zdrowia, ale przede wszystkim biegaczom 
i kibicom, którzy wzięli w nim udział – powiedział na zakończe-
nie imprezy prezes Ogniska Jakub Grodzicki.

Więcej informacji na stronie: www.tkkf-kubus.org.pl

V OTWARTY TURNIEJ TENISA
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Perzyńska. W zeszłym roku zwyciężyła Ela, w tym Ania po-
stanowiła się zrewanżować. Finałowy pojedynek zakończył się 
zwycięstwem Ani 2:0 (6:2, 6:2). Trzecie miejsce zajęła Justyna 
Skrobek, a czwarte Karolina Siemińska.

Najwięcej zawodników zgłosiło się w kategorii męskiej do 
40 lat. Aż siedemnastu tenisistów pretendowało do tytułu mi-
strza. Grano systemem do dwóch przegranych. Największą sen-
sacją turnieju była porażka zeszłorocznego mistrza Marcina 
Stachowicza z Rafałem Kowalskim 9:3. Jednak już w następnej 
rundzie Rafał musiał uznać wyższość zwycięzcy tegorocznego 
turnieju Filipa Wysockiego z Sochaczewa, który w finale poko-
nał swojego kolegę Bartosza Olszewskiego 9:1. Trzeci był Do-
minik Laskowski z Sierpca

W starszej grupie zagrało dziewięciu tenisistów. Pierwsze 
miejsce wywalczył Zbigniew Kotewicz z Iławy.

– Jestem po raz pierwszy w Sierpcu. Zaskoczyła mnie atmos-
fera, która panowała podczas turnieju. Byłem na różnych zawo-
dach. Nie spodziewałem się, że na dwóch kortach można w taki 
sposób i tak sprawnie przeprowadzić turniej. Wielkie uznanie dla 
organizatorów – powiedział mistrz.

Drugi w tej grupie był Marek Dzieńkowski z Płośnicy, a trzeci 
Tomasz Hoffman TKKF „Kubuś” Sierpc. Pojedynki weteranów 
odbyły się z przygodami. Niestety, ze względu na kontuzje musia-
ło zrezygnować dwóch zawodników. Ostatecznie na korcie spo-
tkali się Jakub Grodzicki i Kazimierz Czermiński. Prezes Ogniska 
TKKF „Kubuś” okazał się lepszy od wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej, ale obaj byli zadowoleni z gry.
Ostatniego dnia turnieju rozegrano gry podwójne. 

Do rywalizacji stanęło sześć par. Zagrano systemem 
przegrywający odpada. W finale Anna Wiśniewska 
i Elżbieta Perzyńska zmierzyły się z Dariuszem Kilia-
nowskim i Marcinem Stachowiczem. Mężczyźni byli 
lepsi, wygrywając w dwóch setach 2:0 (6:2, 6:2). Trze-
cie miejsce zajęła para Łukasz Wróblewski i Michał Si-
wiec, a czwarte Bogdan Wiśniewski i Janusz Jezierski.

Dla najlepszych przygotowano puchary, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe, które wręczał Jarosław 
Perzyński.

Więcej Informacji na stronie: www.tkkf-kubus.org.pl

TKKF „Kubuś”

Ognisko TKKF „Kubuś” od wielu lat prowadzi zajęcia nor-
dic walkingu. W tym roku chętni spacerują wzdłuż rzeki Sier-
pienicy. Podczas jednego ze spotkań padło hasło: „Zdobądźmy 
Kokoszkę”.

Zajęcia rozpoczęły się tradycyjne obok mostku na uli-
cy Konopnickiej. Zielona łąka doskonale nadaje się na roz-
grzewkę. Każdy z uczestników przedstawił jedno ćwiczenie, 
które zapamiętał z poprzednich zajęć. Po ich wykonaniu gru-
pa ruszyła wzdłuż Sierpienicy. Pierwotny zamysł dojścia 
do mostku przy cmentarzu szybko został zamieniony. Zdobycie  
Kokoszki stało się celem piechurów. Ta najsłynniejsza 

sierpecka góra to miejsce wielu wędrówek uczniów przeby-
wających na wagarach. Dla jednych było to przypomnienie 
czasów młodości, inni z delikatnym zażenowaniem przyzna-
wali się, że na Kokoszce nigdy nie byli. Wyprawa nie nale-
żała do najłatwiejszych. Początkowo szeroka droga z czasem  
zmieniła się w wąską ścieżkę. Miejscami trzeba było prze-
dzierać się przez pokrzywy i chaszcze. Komary poczyniły 
zmasowany atak. Najgorzej jednak było patrzeć na rzekę. Za-
rośnięta zielskiem momentami wyglądała jak bagno. Trudno 
było dostrzec ruch wody. Do tego doszły śnięte ryby pływają-
ce po wierzchu i sterty śmieci. W końcu dotarliśmy do szczytu 
wzniesienia. Góra wyglądała na niezdobytą. Żadnej wydep-

tanej ścieżki na szczyt. Kijki do nordic walking 
zmieniły się na trekkingowe i krok za krokiem gru-
pa posuwała się w górę. Aż w końcu Kokoszka zo-
stała zdobyta. Aby nie przedzierać się ponownie 
przez zielsko, wybrano trochę inną drogę powrot-
ną. Przy okazji grupa wstąpiła na cmentarz, aby za-
palić znicz na grobie Stanisławy Goczyńskiej. Pani 
Stasia lubiła piesze wędrówki i nie przegapiłaby  
takiej okazji.

Nasze zdziwienie wywołało stado krów, które 
właściciele przepędzali przez kładkę na rzece. Blisko  
40 sztuk rogacizny w mieście to jednak nie jest co-
dzienny widok.

TKKF „Kubuś”

KOKOSZKA ZDOBYTA CZYLI 
ZAJĘCIA NORDIC WALKING
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Komentują: Kazimierz Czermiński, Stanisław Urbanowicz

Grand Prix – Sierpc 2013  
w Plażowej Piłce Siatkowej

Turniej Grand Prix Miasta Sierpca w plażowej piłce siat-
kowej zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sierpcu a jego pomysłodawcą był dyrektor Sta-
nisław Urbanowicz. Patronat nad imprezą objął burmistrz Ma-
rek Kośmider. Zawody rozgrywane były w formie 4 turniejów 
oraz turnieju finałowego, bez podziału na kategorie wieko-
we, wystąpiły tylko zespoły męskie. Na podstawie regulaminu 
prowadzona była klasyfikacja indywidualna dla zawodni-
ków po każdym turnieju. Każdy z zawodników mógł wystę-
pować w różnych parach w każdym z turniejowych odsłon, 
gromadząc punkty dla siebie. Do turnieju finałowego, któ-
ry rozegrany został 27.07.2013 r. zakwalifikowanych zostało  
6 najlepszych par wyłonionych ze wszystkich eliminacyj-
nych turniejów – wyniki – strona internetowa MOSiR Sierpc –  
www.mosirsierpc.hpu.pl

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem sympatyków 
plażowej piłki siatkowej, był imprezą o zasięgu powiatowym 
i wszedł już na stałe do sportowego kalendarza imprez w mieście 
w okresie wakacyjnej canikuły – dając możliwość aktywnego 
zdrowego spędzenia casu, dla każdego bez wyjątku bez wzglę-
du na wiek uczestników.

WYNIKI KOŃCOWE V TURNIEJU – Finałowego par

Klasyfikacja indywidualna w Grand Prox – Sierpc 2013:
 1-2. Mateusz Mazurowski, Marcin Janczarek – 92 pkt.
 3. Łukasz Jeżewski – 89 pkt.
 4. Tomasz Karpiński – 88 pkt.
 5-6. Damian Chojnowski, Michał Pesta – 62 pkt.
 7-8. Łukasz Fijałkowski, Wiesław Wysiński – 60 pkt.
 9-10-11. Piotr Dobosz, Mateusz Zieliński,  
  Dawid Kuciński – 52 pkt.
 12-13. Krzysztof Babecki,  
  Kamil Madej – 44 pkt.
 14. Paweł Jankowski,  
  Damian Kowalkowski – 38 pkt.
 16. Kamil Witkowski – 25 pkt.
 17. Kamil Rajkowski – 25 pkt.
 18. Damian Mańkowski – 25 pkt.
 19. Mariusz Lewandowski – 25 pkt.
 20. Przemysław Gapiński – 25 pkt.
 21. Szymon Pracki – 18 pkt.
 22. Damian Mielczarek – 18 pkt.
 23. Mateusz Wiśniewski – 12 pkt.
 24. Hubert Ziółkowski – 12 pkt.

Ciekawostki turniejowe:
• Turnieje rozpoczęły się w dniu 29.06.2013 r.  

a zakończyły 27.07.2013 r.
• W turnieju wzięło udział 24 zawodników.
• W turniejach kwalifikacyjnego zawodni-

cy zdobywali punkty do rankingu ustalo-
nego po każdym turnieju.

• Według regulaminowych ustaleń można było osiągnąć od  
25 pkt. za I m-ce, XII m-ce po 1 pkt-cie.

• System rozgrywanych zawodów – 4 turnieje – uzależniony 
był od ilości zgłoszonych drużyn. Preferowany był system 
w grupach, każdy z każdym oraz półfinał i finał.

• W turnieju finałowym zawodnicy za 6 pierwszych miejsc 
w klasyfikacji indywidualnej otrzymali puchary, meda-
le, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali upominki 
książkowe. Wyróżnienia wręczali: Kazimierz Czermiński – 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu i Stanisław 
Urbanowicz – dyrektor MOSiRu.

Opracował: Kazimierz Czermiński

KALEJDOSKOP WYDARZEŃ 
SPORTOWYCH

Zawodnicy w akcji – odbiór Zagrywki

Prezentacja zwycięzców turnieju
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Piłka ręczna plażowa. 
Turniej o randze Mistrzostw Polski. 
Sierpc 15-16.06.2013 r.

Polski Związek Piłki Ręcznej oraz MOSiR Sierpc byli or-
ganizatorami I eliminacji do mistrzostw Polski w piłce ręcz-
nej plażowej. Na zawody przyjechały drużyny z całej Polski 
oraz jedna zagraniczna ze Słowacji. Wystartowało dziesięć 
drużyn męskich oraz siedem kobiecych. Zobaczyliśmy rów-
nież żeńską i męską kadrę Polski, które wyznaczyły sobie 
konsultacje przed wyjazdem na mistrzostwa Europy w Da-
nii. Kadrowicze i kadrowiczki (po 24 zawodników) rozegra-
li między sobą mecze kontrolne. Drużyny męskie i kobiece 
podzielono na dwie grupy, w których grano systemem „każ-
dy z każdym” a później półfinały i mecze o miejsca. Zawody 
przebiegały w bardzo miłej sportowej atmosferze i przyniosły 
szereg niespodzianek. Nagrody dla zwycięzców wręczali: Wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta – Kazimierz Czermiński, na-
czelnik wydziału promocji UM w Sierpcu – Mariusz Urbański 
oraz dyrektor MOSiR-u Stanisław Urbanowicz. Wszyscy 
zawodnicy wywieźli z Sierpca bardzo miłe wrażenia i za-
powiedzieli przyjazd do Sierpca za rok. Do zobaczenia na na-
stępnym turnieju. Poniżej uczestnicy turnieju w kolejności 
zajętych miejsc:

● mężczyźni:
 1. BHT Piotrkowianin JUKO
 2. SPRP Damy Radę Inowrocław
 3. BHT Orły Kopcysia Olsztyn
 4. BHT Fuzja Anders Olsztyn
 5. BHT Beach Boys Warszawa
 6. BHT Handball 2013 Koszalin
 7. BHT Vambresia Wąbrzeźno
 8. BHT Petrochemia Płock
 9. Juniorzy Mazura Sierpc
 10. Sandsquad Sierpc

● kobiety:
 1. Relax Warszawa
 2. Red Hot Czili Buk
 3. BHT Byczki Kowalewo Pomorskie
 4. Reflex Pyrki AZS AWF Poznań
 5. Warszawa Skład
 6. BHT Ruch Chorzów
 7. Kanonierky Piccard Senec – Słowacja

Warto wiedzieć – ciekawostki turniejowe:
• Turniej sierpecki na przygotowanym przez MOSiR boisku 

był jednym z czterech turniejów Mazovia Beach Handball 
Cup zaliczanych do cyklu eliminacji mistrzostw Polski. 
Kolejne zorganizowane zostały w Inowrocławiu, Radomiu 
i Warszawie.

• Wybór naszego miasta jako organizatora zawdzięczamy Mar-
cinowi Malanowskiemu byłemu zawodnikowi drużyny pił-
ki ręcznej MKS Kasztelan – to już drugi turniej w Sierpcu.

• Wśród kobiet zwyciężył zespół Relax Warszawa przed Red 
Hot Czili Buk. Trzecie miejsce zajęła drużyna BHT Byczki 
Kowalewo Pomorskie.

• Sporą niespodziankę sprawiły obrończynie tytułu mistrzyń 
Polski z ubiegłego roku Reflex Pyrki AZS AWF Poznań. 
W Sierpcu były dopiero na czwartym miejscu.

• W tym roku sierpczanki nie wystawiły swojego zespołu za-
absorbowane obchodami 55-lecia „Mazura”.

• Wśród mężczyzn w finałowym spotkaniu zagrał mistrz 
SPRP Damy Radę Inowrocław i vicemistrz BHT Piotr-
kowianin JUKO Piotrków Trybunalski. Tym razem lep-
si byli piotrkowianie i to oni sięgnęli po zwycięstwo 
w sierpeckim turnieju. Drugie miejsce zajęła drużyna Ino-
wrocławia a trzecie BHT Orły Kopcysia Olsztyn. W tur-
nieju zagrały również dwie sierpeckie drużyny juniorów 

Wręczanie nagród zWycięzcom turnieju… …puchar wręcza Kazimierz czermińsKi – wiceprzewodniczący rm
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W dniu 24 lipca 2013 r. Rada Miejska podjęła, na wniosek 
Komisji Bezpieczeństwa, uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Sierpca oraz jej regu-
laminu. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, niestrzeżone strefy 
płatnego parkowania, w pierwszej kolejności, powstały w re-
jonie sklepu GRAM – teren parkingu i przy ul. Braci Tuło-
dzieckich od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania 
z ul. Płocką.

W myśl Regulaminu SPP stosuje się opłaty za parkowanie:
• jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu  

pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego 
w parkomacie,

• abonamentowe (ogólne i dla mieszkańca strefy) – uiszczane 
poprzez wykupienie karty abonamentowej.

Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BSPP (sie-
dziba Straży Miejskiej) po przedstawieniu ważnego dowodu re-
jestracyjnego pojazdu:
• kartę abonamentową ogólną może wykupić każdy korzysta-

jący ze SPP,
• kartę abonamentową dla mieszkańca, może wykupić osoba 

zamieszkująca w granicach SPP – decyduje wpis w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu.

Abonament jest ważny w godzinach funkcjonowania SPP. 
Posiadanie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania stałego 
miejsca parkowania, a także nie stanowi podstawy do roszczeń 
w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Obowiązkiem kierowcy pojazdu parkującego w SPP jest 
niezwłoczne, po zaparkowaniu, wniesienie opłaty za parko-
wanie. Opłata za parkowanie pojazdów obowiązuje w każdym 
wyznaczonym miejscu do parkowania w granicach funkcjo-
nowania SPP. Wykupienie biletu parkingowego w parkoma-
cie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł,  
50 gr, 20 gr i 10 gr. Bilet parkingowy, abonament lub doku-
ment uprawniający do parkowania bez uiszczenia opłaty, 

powinny być włożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą 
w sposób widoczny – umożliwiający swobodne czytanie tre-
ści i stwierdzenie ich ważności.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach miasta: 
www.sierpc.pl oraz bip.sierpc.pl lub w siedzibie Straży Miej-
skiej (tel. 24/275-20-66). Dokumenty regulujące te kwestie:
• UCHWAŁA nr 344/XLVI/2013 Rady Miejskiej Sierpca  

z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego par-
kowania i jej Regulaminu na terenie gminy – miasto Sierpc.

• Regulamin strefy płatnego parkowania w Sierpcu – Załącznik 
nr 2 do Uchwały nr 344/XLVI/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.

• Plan graficzny strefy płatnego parkowania – Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 344/XLVI/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.

Za parkowanie pojazdów w SPP na terenie Miasta Sierp-
ca pobiera się opłaty w wysokości określonej UCHWAŁĄ nr 
345/XLVI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lipca 2013 r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 
w Strefie Płatnego Parkowania na terenie gminy – miasto Sierpc.

Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów w dni robocze, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 i w so-
boty w godzinach 9.00 -13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy.

Wysokość opłat:
• za 0,5 godz. – 1,00 zł,
• za 1 godz. i każdą następną – 1,50 zł,
• abonament miesięczny (ogólnodostępny) – 50,00 zł,
• abonament miesięczny dla mieszkańca strefy – 15,00 zł.

Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumento-
wane wezwaniem – raportem, pobiera się opłatę dodatkową 
w wysokościach:
• 50,00 zł, jednakże w przypadku uiszczenia opłaty dodatko-

wej w dniu wystawienia zawiadomienia lub następnym dniu 
roboczym, pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł.

STREFA PŁATNEGO  
PARKOWANIA W SIERPCU

Mazura i Sandsquad. Nasze drużyny zajęły końcowe 
miejsca. Juniorzy byli na dziewiątym a Sandsquad na  
dziesiątym.

• Wyróżniono najlepszych zawodników turnieju Agnieszkę 
Przybylską (Red Hot Czili Buk), Milenę Zamęcką (Relax 
Warszawa), Jarosława Knopika (SPRP Damy Radę Inowro-
cław) i Mikołaja Krekorę (BHT Piotrkowianin JUKO).

• Plażowa piłka ręczna powstała 12 lat temu we Włoszech. 
Jest to zupełnie nowa dyscyplina sportowa, a nie odmia-
na tego co znamy z hali. Nie ma fauli taktycznych. Gra 
toczy się przy muzyce. Spotkania składają się z dwóch 
setów po dziesięć minut każdy. Przerwa trwa pięć minut. 
Za zdobycie bramki można otrzymać jeden lub dwa punk-
ty. Z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia gry 
zdobędzie je bramkarz, podanie po wykonaniu obrotu lub 
z rzutu karnego.

Opracował: Kazimierz Czermiński

Podsumowanie turnieju – Podziękowanie dla organizatorów  
imPrezy i zawodników wygłasza marcin malanowski (od lewej), 

obok stanisław urbanowicz i mariusz urbański
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WYDARZENIA

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  
z 12 grudnia 2012 roku, była jednoznaczna. Nakazywała wykona-
nie, w terminie do 31 marca 2014 r., naprawy stanu technicznego 
mostu na Sierpienicy, usytuowanego w ciągu ulicy Słowackiego. 
Zgodnie z ekspertyzą techniczną naprawy wymagają skrajne podpo-
ry, płyta pomostowa, wylot kanalizacji deszczowej, przyczółki i ba-
lustrada. Konsekwencją tej decyzji było niezwłoczne uruchomienie 
procedur niezbędnych do rozpoczęcia prac remontowych. Doku-
mentację techniczną opracował Maciej Kornatowski. Rozstrzygnięty 
został również przetarg na wykonawcę tego zadania. Wygrała go fir-
ma „TRAKT” Usługi Drogowo-Mostowe z Mławy i w najbliższych 
dniach przystąpi do pracy. Prowadzone roboty spowodują niewąt-
pliwie utrudnienia w ruchu drogowym. Miejmy nadzieję, że reali-
zująca to zadanie firma dołoży starań, żeby nie były zbyt uciążliwe.

REMONT MOSTU NA SŁOWACKIEGO

V Mistrzostwa odbyły się w Kołobrzegu w dniach 21-22 września 
2013 r. Startowały 32 drużyny. Dopisała słoneczna pogoda. Po wy-
czerpującej walce drużyna z Sierpca zajęła III miejsce. Jest to jak 
dotąd najwyższa klasyfikacja sierpczan od 5 lat trwania Mistrzostw.

Piłką nożną rządzą reguły i los. Nasza drużyna była najlepsza 
pod każdym względem. Nie przegrała ani jednego meczu, mimo 
że już na początku rozgrywek 2 czołowych zawodników wy-
eliminowały kontuzje, Michał Dzięgielewski został najlepszym 
strzelcem (14 bramek), Przemysław Burzyński wpuścił najmniej-
szą ilość bramek (6). W trakcie eliminacji wygraliśmy 3:1 z No-
wym Sączem – tegorocznym zwycięzcą Mistrzostw. Na sukces 
zespołu pracował ciężko od lat główny trener – radny Jerzy Sta-
churski i wspomagający go radny Adam Malinowski.

Sierpecki zespół miał podczas wielogodzinnych rozgrywek naj-
lepszy doping. Zawdzięczał to przewodniczącemu RM Markowi 

Chrzanowskiemu, który logistycznie opracował 
i zrealizował program wyjazdu do Kołobrzegu. 
Co więcej, wraz z prezydentem Kołobrzegu, Janu-
szem Gromkiem, otwierał Mistrzostwa.

Jako kibic na trybunie pojawił się wraz z żoną 
Hubert Góralski – prezes MKS „Kasztelan”.

Zawodnicy występujący w sierpeckiej druży-
nie to: Przemysław Burzyński, Marcin Nowakow-
ski, Michał Rutkowski, Waldemar Frydrychowicz, 
Marcin Rokicki, Bogdan Bartnicki, Dariusz ma-
lanowski, Michał Dzięgielewski, Tomasz Zieliń-
ski, Łukasz Betlejewski, Krzysztof Rudowski, 
Krzysztof Skrzyński, Jarosław Brzemiński.

W najbliższym czasie nastąpi uroczyste prze-
kazanie Burmistrzowi Miasta zdobytego przez 
sierpczan pucharu.

Zdzisław Dumowski

PS. Obszerne omówienie wydarzenia, jakim były 
V Mistrzostwa, zamieszone zostanie w następnym 
numerze.

OGROMNY SUKCES NASZYCH 
SPORTOWCÓW!

Michał Dzięgielewski – najlepszy strzelec

RepRezentacja SieRpca






