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którzy nie chcą segregować śmieci 
oraz problem usuwania z posesji od-
padów wielkogabarytowych.

Wysypisko śmieci w Rachocinie 
odbiera każdy rodzaj śmieci oprócz 
odpadów zielonych, z konieczności 
wożonych do Kobiernik.

W przetargu na wywóz śmieci 
z terenu miasta za cenę 2.968.195 zł 
wygrał „Empegek”, z którym zosta-
ła zawarta umowa na 15 miesięcy 
do końca 2014 r. Szacunki oparte na wynikach lipca i sierpnia 
uprawniają do oceny, że uchwalona przez Radę stawka 10 zł 
od osoby na miesiąc za wywóz i utylizację śmieci jest właściwa.

Szkoły miejskie w nowym roku szkolnym

Komisja zapoznała się z sytuacją w miejskich szkołach 
na początku nowego roku szkolnego. W SP2 jest 581 uczniów, 
w SP3 516 uczniów, w GM – 423 uczniów. Łącznie mniej  
o 68 uczniów niż roku poprzednim, czyli 3 oddziały mniej. 

Komisja Społeczna obradowała w dniu 12 września, 7 i 21 paź-
dziernika oraz 12 listopada 2013 r.

Realizacja przez miasto ustawy  
śmieciowej w okresie próbnym

Komisja zapoznała się z informacją nt. realizacji przez Mia-
sto w lipcu i sierpniu 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, czyli tzw. ustawy śmieciowej. Okres wakacji 
był potraktowany przez Burmistrza jako okres próbny, zanim zo-
stanie rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów.

Komisja została poinformowana, że złożono 2670 deklaracji  
wykazujących zamieszkanie w Sierpcu 16190 osób. Wpływy  
z tego tytułu powinny wynieść 174.000 zł. Faktyczne  
wpływy były niższe w lipcu o 5%, w sierpniu o 8%. Średnia 
krajowa zaległości w płaceniu za wywóz i utylizację śmieci 
wynosi obecnie 30%.

W okresie wakacyjnym oprócz opóźnień w płaceniu wystąpi-
ły inne niekorzystne zjawiska zaburzające funkcjonowanie sys-
temu, takie jak zjawisko podrzucania śmieci z terenów wiejskich 
do pojemników na terenie miasta, zmiany decyzji mieszkańców, 

z budżetu promocji, to wydarzenia te powinny być powiązane 
jedną myślą przewodnią i tym samym stanowić mocny prze-
kaz określonych treści. Kiedy Jerzy Stachurski 23 październi-
ka 2013 r. w przerwie sesji Rady przedstawił mi swój pomysł, 
aby rok 2014 był w Sierpcu Rokiem Jana Pawła II, całym ser-
cem się do tego skłoniłem. Stałem się gorącym zwolennikiem 
tego pomysłu, który przewyższał pod każdym względem pomysł 
wcześniejszy, aby rok 2014 był rokiem Bartosza Paprockiego, 
pierwszego polskiego heraldyka o międzynarodowej sławie, uro-
dzonego w Woli Starej pod Sierpcem.

Pomysł Jerzego Stachurskiego znalazł szeroki odzew nie 
tylko wśród radnych, ale także wśród proboszczów sierpeckich 
parafii, do których się w tej sprawie zwróciłem. Do realizacji ob-
chodów Roku Jana Pawła II chętnie włączą się instytucje i orga-
nizacje z terenu miasta. W sprawie ustanowienia w Sierpcu Roku 
Jana Pawła II jako Przewodniczący Rady napisałem list do ks. 
kard. Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego, wielo-
letniego współpracownika Jana Pawła II. Wraz z ks. dziekanem 
Andrzejem Więckowskim i Burmistrzem Markiem Kośmidrem 
wystąpiliśmy do ks Piotra Libery, Biskupa Płockiego, o patronat 
nad naszą inicjatywą.

Jestem przekonany, że Rada Miasta postępuje właściwie, 
pragnąc zaangażować siły i środki w szereg działań, które 
mają za cel przybliżyć sierpczanom spuściznę duchową nasze-
go wielkiego rodaka – Honorowego Obywatela Miasta Sierpca 
w związku z zapowiedzianą na kwiecień 2014 r. jego kanoniza-
cją. Wierzę, że nasza inicjatywa odpowiada najgłębszym ducho-
wym potrzebom mieszkańców Sierpca i zostanie dobrze przyjęta.

Przewodniczący Rady Miasta Sierpca
Marek Chrzanowski

RADA MIASTA

ROK 2014 W SIERPCU PRZEBIEGNIE 
POD ZNAKIEM JANA PAWŁA II

KOMISJA SPOŁECZNA

Wydawało się, że rok 2010 był rokiem wyjątkowo wielu rocz-
nic. Tymczasem przyszły rok będzie pod tym względem jesz-
cze bardziej niezwykły. Przypada w 2014 r. 100-lecie wybuchu 
I wojny światowej, w wyniku której Polska wróciła jako państwo 
na mapę Europy, 75-lecie wybuchu II wojny światowej, 70-lecie 
wybuchu przegranego powstania warszawskiego, 70-lecie roz-
wiązania Armii Krajowej, 70-lecie zwycięskiej bitwy pod Mon-
te Cassino, 25-lecie powstania III RP, 10-lecie wstąpienia Polski 
do UE. Wszystkie te rocznice są ważne nie tylko dla Polski. Ob-
chodzimy je, ponieważ wciąż trwają skutki tych dawnych wyda-
rzeń. W obchody tych rocznic będą z pewnością angażować się 
władze państwowe i władze samorządowe wszystkich szczebli, 
a także najróżniejsze środowiska społeczne i polityczne.

W tej kadencji Rady zaczęła się przyjmować zasada, że skoro 
Miasto wydaje w ciągu roku pieniądze na różne imprezy przezna-
czone dla jak większej liczby mieszkańców i są one finansowane 
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Z uwagi na obowiązkowy podział klas na grupy do zajęć 
w pracowniach komputerowych wg obowiązującej zasady jeden 
komputer – jeden uczeń wzrosła liczba nadgodzin o 97.

W miejskich placówkach jest 119 etatów nauczycielskich 
(SP2 – 38, SP3 – 37, GM – 44), a zatrudnionych 151 nauczycieli, 
w tym 98 dyplomowanych, 43 mianowanych, 10 kontraktowych.

Nałożony przez Ministerstwo Edukacji nowy obowiązek 
udzielania uczniom przez szkoły pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej zamyka się w liczbie 252 godzin (SP2 – 75, SP3 – 59, 
GM – 118) i jest realizowany w części (123 godziny) w ramach 
tzw. godzin karcianych, w części (73 godziny) w ramach pracy 
pedagoga i psychologa szkolnego, a jedynie 47 godzin tej pomo-
cy jest realizowane w ramach nadgodzin.

Szkoły dysponują czynnymi świetlicami (5,5 etatu), bibliote-
kami (4,5 etatu), pedagogami (5), psychologiem (1) oraz doradcą 
zawodowym zatrudnionym w GM na ½ etatu.

Akcja „Lato w Mieście”

Komisja zapoznała się z wynikami Akcji „Lato w Mieście” 
koordynowanej przez Wydział Oświaty UM i zrealizowanej 
przez GM, SP2, SP3, CKiSz, MBP, MOPS oraz 6 Zarządów 
Osiedli. Imprezy w ramach Akcji były wspierane finansowo 
w kwocie 12.550 zł przez Miasto, przy czym Zarząd Osiedla Nr 
1 nie występował o przydział środków. Imprezy w ramach Akcji 
były rozciągnięte na całe wakacje. Łącznie zorganizowano ich 37 
dla 1457 uczestników, angażując do współpracy 57 opiekunów. 
Jeżeli doliczyć do tego uczestników zajęć sportowych zorganizo-
wanych przez Zarząd Osiedla Nr 1, liczba uczestników wzrosła-
by do 2300. Wśród imprez dla dzieci i młodzieży były wycieczki 
do innych miejscowości, zawody sportowe, półkolonie, a także 
warsztaty taneczne i plener plastyczny.

Śpiesząc na ratunek skarpie klasztornej

Komisja spotkała się z przybyłym z Warszawy dyrektorem 
Mazowieckiego Urzędu Konserwacji Zabytków Rafałem Nadol-
nym, kierownikiem delegatury MUKZ w Płocku Ewa Jaszczak 
w obecności s. Maury – Aleksandry Zielińskiej – przeoryszy 
Opactwa ss. Benedyktynek, pełnomocnika Opactwa – Jerze-
go Babeckiego, wicestarosty Marka Gąsiorowskiego i burmi-
strza Marka Kośmidra. Przedmiotem spotkania było omówienie 
współpracy Miasta i Powiatu w kontekście obecnie prowadzo-
nych robót budowlanych w ramach zadania pn. Mikropalowa-
nie południowo-zachodniego narożnika finansowanego z dotacji 
MKiDN w wysokości 570 tys. zł przyznanej Opactwu ss. Bene-
dyktynek. Zadanie to nie obejmuje rozbiórki starego muru oporo-
wego i wzniesienia nowego. Koszt prac na obcinku przynajmniej 
20 m szacuje się na 80 tys. zł. Mur oporowy leżący w pasie drogi, 
a także ogrodzenie kościoła od strony południowej, należy do Po-
wiatu. Wicestarosta przyjął do wiadomości stanowisko Komisji, 
że zgodnie z odpowiedzialnością właścicielską sprawa muru jest 
sprawą Powiatu. Zadeklarował w 2013 r. wykonanie prac nie-
zbędnych przy murze. Sprawa rozbiórki starego i postawienie 
nowego muru jest sprawą przyszłości.

Został ogłoszony przez Ministra Kultury nabór wniosków 
na prace konserwatorskie na rok 2014 r. Wniosek Opactwa o 600 
tys. zł na kontynuowanie palowania wzgórza miałby większe 
szanse powodzenia, gdyby został ujawniony wkład własny Opac-
twa na prace budowlane. Komisja przyjęła wniosek o udzieleniu 
w 2014 r. dotacji dla Opactwa w wysokości 80 tys. zł.

Pomoc dla „Kasztelana” w realizacji 
programu naprawczego

Komisja spotkała się z nowym Zarządem MKS „Kasztelan”, 
który realizuje program naprawczy finansów Klubu zadłużo-
nego na koniec 2012 r. na 58 tys. zł. Informacja o tym została 
przedstawiona podczas posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 
26.03.2013 r. Po 6 miesiącach pracy nad programem napraw-
czym Zarząd Klubu złożył informację na ten temat. Dzięki pry-
watnym sponsorom pochodzącym z kręgu sierpeckiego biznesu, 
którzy przekazali dla Klubu ponad 30 tys. zł, faktyczne zadłu-
żenie Klubu spadło do 23,6 tys. zł. Wyniki rozgrywek Klubu 
w płockiej lidze okręgowej nie są najlepsze, ale wzmocnienie 
składu drużyny poprzez powrót 4 zawodników, którzy odeszli 
do Bieżunia, jest niemożliwy z uwagi na ograniczone możliwo-
ści finansowe Klubu. Cieszy się powodzeniem nowa forma pracy 
z dziećmi – Akademia Sportu, do której zapisało się już ponad 
50 chętnych.

Zarząd Klubu zgłosił wniosek o umorzenie 12 tys. zł (w tym 
6 tys. zł długu poprzedniego Zarządu) należności Klubu wobec 
MOSiR-u z tytułu uczestnictwa Klubu w kosztach mediów. Dru-
gi wniosek dotyczył przejęcia przez MOSiR w 2014 r. finan-
sowania kosztów osobowych trenerów prowadzących zajęcia 
z grupami młodzieżowymi. Koszty te szacuje się na 10 tys. zł. 
Komisja przyjęła oba wnioski.

Wobec problemów MKS „Mazur”

Komisja spotkała się w prezesem MKS „Mazur” i wysłuchała 
informacji o funkcjonowaniu Klubu po włączeniu w jego struk-
turę sekcji piłki ręcznej MKS „Kasztelan”.

Prezes MKS „Mazur”, Jerzy Listowski, poinformował o no-
wej sytuacji w Klubie po włączeniu w strukturę Klubu sekcji pił-
ki ręcznej mężczyzn z MKS „Kasztelan”. MKS „Mazur” dotąd 
był klubem prowadzącym drużyny żeńskie młodszych juniorek 
i juniorek. Z „Kasztelana” przeszły do „Mazura” 3 grupy za-
wodników, tj. także drużyna seniorów. Fakt ten zaczyna istotnie 
wpływać na zmianę charakteru Klubu, ponieważ słabnie nabór 
dziewcząt do drużyn piłki ręcznej. W przyszłym roku szkolnym 
Klub zaprzestanie naboru dziewcząt do drużyn piłki ręcznej.

MKS „Mazur” nie ma długów. Utrzymuje się z dotacji miej-
skiej (w 2013 r. – 80 tys. zł) oraz wsparcia finansowego udzie-
lonego przez OSM. Obecność seniorów w II lidze rodzi koszty. 
Stosuje się zasadę wynagradzania zespołu za wygrany mecz 
w wysokości 1000 zł do podziału między zawodników. Klub 
ponosi koszty pracy trenerów.

Prezes MKS „Mazur” nową szansę dla Klubu upatru-
je w klasach sportowych, które mogłyby zostać utworzone 
w SP2 i SP3. Dotychczasowa próba utworzenia takiej klasy  
w SP3 była nieudana.

Komisja upoważniła Zdzisława Dumowskiego, Dariusza 
Malanowskiego i Wojciecha Mielczarka do przeprowadzenia 
konsultacji z dyrektorkami SP2 i SP3 w sprawie otwarcia w miej-
skich szkołach klas sportowych. Klasy takie liczące co najmniej 
20 uczniów działają w cyklu 3-letnim i na każde dziecko MEN 
przekazuje 100 zł dotacji na miesiąc. Warunkiem powstania ta-
kiej klasy jest program napisany przez nauczyciela wychowania 
fizycznego. Podczas spotkania w dniu 25.10.2013 r. z dyrektorka-
mi SP2 i SP3 wyjaśniono, że przyczyną dotychczasowego niepo-
wodzenia w utworzeniu klasy sportowej była postawa rodziców 
uczniów klas czwartych obawiających się szkodliwego dla ich 
dzieci rozerwania wewnątrzklasowych więzi emocjonalnych. 
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Panie dyrektorki zwróciły uwagę, że łatwiej taka klasa mogłaby 
powstać w Gimnazjum Miejskim przy 5 nauczycielach wf-u niż 
w każdej ze szkól podstawowych, gdzie pracuje po 3 nauczycieli 
tej specjalności. Mimo tych sugestii sprawa utworzenia w roku 
szkolnym 2014/2015 klasy sportowej w którejś ze szkół podsta-
wowych jest nadal sprawa otwartą.

Ogródki działkowe w 2014 roku  
– nowym problemem dla miasta

Komisja spotkała się z prezesem ROD im. Marii Konopnic-
kiej oraz Zarządem nowego Stowarzyszenia Działkowców „Nad 
Sierpienicą”. W dniu 21.01.2014 r. z mocy wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego przestanie istnieć Polski Związek Działkow-
ców, którego częściami są 3 ogrody działkowe w Sierpcu: ROD 
im. Marii Konopnickiej, Malinka i Kolejarz. Grunty zajmowane 
przez te ogrody przejdą we władanie Miasta. Koalicja PO-PSL 
nie wykazuje woli, aby zaproponować nową regulację prawną 
dot. działkowców przy jednoczesnym sugerowaniu, że działkow-
cy powinni się organizować w lokalne stowarzyszenia posiada-
jące osobowość prawną.

W Sierpcu taką inicjatywę podjęli działkowcy z ROD im. 
Marii Konopnickiej, którzy zawiązali Stowarzyszenie Dział-
kowców „Nad Sierpienicą” (rejestracja Stowarzyszenia 
w KRS 19.04.2013 r., rejestracja Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
28.08.2013 r.). Nowe Stowarzyszenie ma zamiar wejść w obo-
wiązki likwidowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Za-
miar ten może być zrealizowany tylko za zgodą Miasta.

Wolą większości członków ROD wyrażoną na Walnym Ze-
braniu i kilku spotkaniach konsultacyjnych poświęconych pro-
blemowi dalszego losu terenów zajętych przez ogrody działkowe 
przy ul. Mickiewicza w Sierpcu ustalono, aby ogrody były samo-
dzielną i samorządną organizacją. Realizując wolę członków 
ROD, powołano Komitet Założycielski nowego stowarzyszenia 
o nazwie Stowarzyszenie Działkowców „Nad Sierpienicą”.

Stowarzyszenie Działkowców „Nad Sierpienicą” zostało 
19.04.2013 r. zarejestrowane w KRS, a 28.08.2013 r. zarejestro-
wano jego władze. Stowarzyszenie posiada pełne oprzyrządowa-
nie prawne: NIP, REGON, konto bankowe, siedzibę w budynku 
administracyjnym przy ul. Mickiewicza 69. Do nowego Stowa-
rzyszenia należy ponad 200 członków – użytkowników działek.

W zaistniałej sytuacji najlepszym możliwym rozwiązaniem 
po 21 stycznia 2014 r. będzie podjęcie następujących działań:
1. Podpisanie między Miastem a Stowarzyszeniem Działkow-

ców „Nad Sierpienicą” długoterminowej umowy dzierżaw-
nej na okres 25 lat.

2. Zaniechanie poboru opłaty dzierżawnej od przekazanych 
gruntów i podatku od nieruchomości.

Powyższe oczekiwanie uzasadnione jest dotychczasową prakty-
ką, zgodnie z którą PZD, w myśl ustawy był zwolniony od wszel-
kich opłat na rzecz Miasta.

Komisja przyjęła wnioski Zarządu Stowarzyszenia Dział-
kowców „Nad Sierpienicą”.

CKiSz po 3. kwartałach 2013 roku

Modernizacja Domu Kultury w Centrum Kultury i Sztu-
ki nastąpiła z wykorzystaniem dotacji unijnej. Dlatego CKiSz 
ma do wypełnienia szereg obowiązków wobec instytucji, któ-
ra udzieliła wsparcia finansowego i jest przez nią kontrolowa-
ny. CKiSz w 2013 r. zgodnie z umową z Mazowiecką Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych ma wykazać się w swej działal-
ności odpowiednimi wskaźnikami. CKiSz miał wprowadzić 9 no-
wych ofert programowych, obsadzić 8 nowych etatów i wykazać 
obecność 15 tys. odbiorców swoich imprez w ciągu roku. Wskaź-
niki te są już osiągnięte. Nowe oferty programowe tom.in. kino, 
pracownia ceramiczna, świetlica artystyczna, projekty partnerskie 
realizowane z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia (4 koncerty 
rocznie). Sukcesem zakończył się I Ogólnopolski Konkurs Indy-
widualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza, w którym 
wzięło udział 44 wykonawców z całej Polski, a finał zgromadził 
ponad 300 słuchaczy. Nie powidła się inicjatywa z utworzeniem 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego z uwagi na nikle zainteresowa-
nie. Problemem do rozwiązania jest nadal uruchomienie w budyn-
ku Centrum kawiarni. Pierwszym krokiem prowadzącym do tego 
jest wydzielenie mediów, jednakże koszt adaptacji szacowany jest 
na 300 tys. zł. Trudno przypuszczać, że znalazłby się prywatny 
inwestor, który zaryzykowałby taką kwotę, nie mając realnej per-
spektywy zwrotu poniesionych nakładów. Alternatywą dla tego 
rozwiązania jest poczekanie do 2021 roku, kiedy to Miasto będzie 
mogło uruchomić kawiarnię. CKiSz ma natomiast od dawna prze-
kroczony wskaźnik frekwencji na imprezach zorganizowanych 
w minionych 3 kwartałach 2013 r. – ponad 30 tys. uczestników.

Kontrola z MJWPU, jaka gościła w CKiSz-u w dniu 
10.09.2013 r., nie miała podstaw do sformułowania niepokoją-
cych nas uwag.

Działalność MBP najbliższych latach

Burmistrz za zgodą Rady powierzył p. Marii Wiśniewskiej 
bez konkursu stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej na najbliższe lata. Podstawą do takiej decyzji jest przedłożony 
przez Panią Dyrektor Program kadencyjny, który ma być zreali-
zowany przez Bibliotekę. Program obejmuje 6 obszarów i jest 
kontynuacją dotychczasowej aktywności Biblioteki.
1. Wzbogacanie zbiorów. W celu podtrzymania wysokiego 

w skali wojewódzkiej wskaźnika czytelnictwa będzie konty-
nuowany zakup nowości wydawniczych zarówno ze środków 
budżetowych, jak i ze środków pozyskanych. Będzie konty-
nuowany zakup literatury z dużą czcionką i zakup audiobo-
oków. Prenumerata czasopism obejmuje 29 tytułów.

2. Popularyzacja czytelnictwa. Można w czytelni Biblioteki 
korzystać z internetu bezprzewodowego. Przewiduje się na-
dal współpracę z tvkabsierpc w celu realizacji programów 
„Z książką za pan brat”. Tradycyjnie w czytelni będą się od-
bywać spotkania z autorami książek i badaczami literatury.

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych. Biblioteka pozy-
skiwać będzie środki z programów Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Wojewódzkiej, Insty-
tutu Książki. Już w tym roku Biblioteka zakupiła nowy pro-
gram i wprowadza nowy elektroniczny katalog MAK Plus. 
Załoga placówki jest zaangażowana w uruchomienie katalo-
gu. Nowy katalog musi być gotowy do grudnia 2014 r. pod 
groźbą zwrotu dotacji. Zakupiono 7 nowych komputerów 
z programu Instytutu Książki. Z Biblioteki Wojewódzkiej 
pozyskano w tym roku 14 tys. za zakup nowości.

4. Szkolenia pracowników. Szkolenia informatyczne pracow-
ników organizowane przez instytucje stołeczne będą się od-
bywać raz w miesiącu.

5. Modernizacja pomieszczeń MBP. Ostatni znaczący remont 
Biblioteki był w 1998 r. W tym roku została przeprowadzona 
odnowa oddziału dziecięcego (malowanie) i czytelni (oświe-
tlenie). Istnieje pilna potrzeba remontu dachu budynku.
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Struktura i problemy gospodarcze  
Ziemi Sierpeckiej

Powiat sierpecki, z liczbą ponad 3000 zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych, plasuje się na 35 pozycji wśród 37 powia-
tów województwa mazowieckiego. Jest to zdecydowanie niska 
lokata aktywności gospodarczej naszego regionu. I nie ilość za-
rejestrowanych podmiotów gospodarczych jest kluczowa dla 
danego regionu, lecz potencjał kapitałowy tych podmiotów, dyna-
mika ich rozwoju i możliwości zatrudniania, co w konsekwencji 
przekłada się na poziom życia lokalnej społeczności. Przedsta-
wię w telegraficznym skrócie zmiany gospodarcze po 1989 roku 
w powiecie sierpeckim. Browar, podobnie jak ówczesny Baku-
til (dzisiejszy Cargil), czy Młyny i Mleczarnia, to przed okresem 
transformacji kluczowe dla regionu zakłady produkcyjne o profilu 
rolniczo-spożywczym. Po transformacji i prywatyzacji ograniczy-
ły w poważnym stopniu zatrudnienie, wykorzystując nowoczesne 
linie technologiczne i systemy zarządzania. Nastąpił bardzo dyna-
miczny rozwój Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Dziś to je-
den z czołowych zakładów w tej branży w Polsce. Tempo rozwoju 
i dynamika inwestowania jest wręcz imponująca. Region sierpec-
ki nieźle transportem stoi. Na bazie dawnego STW funkcjonuje 
wysokiej klasy z ogromnym potencjałem gospodarczym firma 
transportowa braci Lipińskich, która jest doskonałym ambasa-
dorem gospodarczym Sierpca i regionu. Na części byłego POM-
-u ma siedzibę ukierunkowana na transport mleczarski i nie tylko 
poważna firma transportowa MEGA. Mamy na naszym terenie 
kilkanaście firm w tej branży o mniejszym znaczeniu. Stabilnie 
funkcjonują uznane w szerszym regionie firmy budowlane takie 
jak Budexpol, Budomex Zakład Obsługi Budownictwa Janusz 
Sekulski, Melbud, Zakład Usług Technicznych Budownictwa An-
drzej Osiecki. Takie podmioty jak Marjoss, Ewtex, czy Melton za-
gospodarowały w pełni potencjał ludzki po byłych spółdzielczych 
szwalniach. Na terenie dawnych Zakładów Mięsnych funkcjonuje 
nowoczesny zakład w tej branży OLEWNIK. Nowe poważne na-
sze zakłady produkcyjna naszym terenie to firma Marter, Rustikal 
czy Wiepol. Jednakże one wraz z rozwojem i wprowadzaniem co-
raz to nowszych technologii stopniowo ograniczyły zatrudnienie. 
Bardzo poważną, dynamicznie rozwijającą się firmą usługową 

jest HOLLYWOOD. Dynamika roz-
woju tej firmy i poważny poziom za-
trudnienia stawia ją w czołówce firm 
regionu Zniknęła z mapy gospodar-
czej regionu sierpeckiego cała spół-
dzielczość pracy oraz spółdzielczość 
działająca w obszarze handlu, jak Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców, 
Gminne Spółdzielnie Samopomocy 
Chłopskiej oraz zdecydowana więk-
szość Spółdzielni Usług Rolniczych. 
Marginalne na chwilę obecną znaczenie dla regionu ma kolej, 
a niegdyś Sierpc to jeden z poważniejszych węzłów kolejowych 
regionu. Na potencjale Państwowego Ośrodka Maszynowego 
powstało kilka prywatnych firm o podobnej branży: Skrawmet, 
MetalCaroPlast, Techmet. Lata 90-te XX w. to rozwój lokalnych 
rodzimych małych firm handlowych, które po roku 2000 wraz 
z wpuszczeniem na rynek lokalny dużych sieci handlowych stra-
ciły poważnie na znaczeniu. Większość z nich nie sprostała silnej 
sieciowej konkurencji. Usługi gastronomiczne i hotelarskie po-
wstały głownie przy trasach początkowo jako restauracje i bary, 
potem rozszerzyły swoją działalność o imprezy okolicznościowe.

Główne skupisko gospodarcze związane jest z miastem 
Sierpc, jako że infrastruktura i uzbrojenie było i jest sprawą klu-
czową przy działalności gospodarczej, a zwłaszcza produkcyjnej. 
Stopniowo lecz wolno rozwija się branża turystyczna, w której 
zdecydowanym liderem w naszym regionie jest Muzeum Wsi 
Mazowieckiej.Poziom inwestowania przez ostatnie lata i zapo-
wiedziane kilkudziesięciu milionowe dalsze inwestycje to dobry 
prognostyk dla tej firmy na przyszłość.

Region sierpecki to region głównie rolniczy. Dziś gospodarstwa 
do 20 ha nie liczą się w rolniczej grze. Te w przedziale od 20 do 50 ha  
walczą o przetrwanie. W tych powyżej 50 ha trwa rywalizacja, wy-
ścig w unowocześnianiu gospodarstwa, powiększaniu areału przy 
maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych. Nowych zakła-
dów przetwórczych rolno-spożywczych praktycznie nam nie przy-
było mimo rolniczego charakteru regionu. To jest stan rzeczywisty 
naszej lokalnej przedsiębiorczości. Czy jest to stan zadowalający. 
Z pewnością nie. Dlaczego? Jak wspomniałem na początku, region 

RADA MIASTA

Wojciech Mielczarek

6. Działalność MBP na rzecz środowiska. Będą kontynuowa-
ne zabiegi o atrakcyjność wizerunku Biblioteki. Przewiduje się 
spotkania z ciekawymi ludźmi i autorami książek. Będą kon-
tynuowane wystawy organizowane przez czytelnię oraz nadal 
będzie działać Dyskusyjny Klub Książek dla młodzieży. Dalej: 
Biblioteka będzie pamiętać o konkursach: literackim i recyta-
torskim (wspólnie z CKiSz-em). Będzie funkcjonować wydaw-
nictwo „Biblioteka Sierpecka” za środków pozabudżetowych. 
Podtrzymane będą inicjatywy takie, jak „Czytanie na dywa-
nie”, promocja twórczości najmłodszych, włączanie się w akcje 
„Lato i Zima w Mieście”, pomoc w spotkaniach zasłużonych dla 
miasta, jak też prowadzenie nowoczesnej strony internetowej.

Rok 2014 w Sierpcu Rokiem Jana Pawła II

Z inicjatywą ustanowienia roku 2014 w Sierpcu Rokiem Jana 
Pawła II wyszedł Jerzy Stachurski. Jego wniosek poparło 6 rad-
nych. Wobec powyższego został definitywnie wycofany wniosek 

o ustanowienie roku 2014 Rokiem Bartosza Paprockiego, pierw-
szego polskiego heraldyka o międzynarodowej sławie, ur. w Woli 
Starej k. Sierpca, w związku z 400. rocznicą jego śmierci.

Komisja uznała, że inicjatywa Jerzego Stachurskiego 
jest optymalna i najlepiej odpowiada potrzebom sierpczan 
w 2014 r. w kontekście zapowiedzianej na kwiecień kanoni-
zacji Jana Pawła II – papieża Polaka i Honorowego Obywa-
tela Miasta Sierpca. Inicjatywa zyskała poparcie sierpeckiego  
dziekana ks. Andrzeja Więckowskiego i pozostałych probosz-
czów sierpeckich parafii. Wstępnie ustalono, że finansowym 
zabezpieczeniem obchodów Roku Jana Pawła II będzie kwota  
60 tys. zł. Przyjęto, że 19 listopada 2013 r. odbędzie się 
wstępne zebranie organizacyjne proboszczów sierpeckich 
parafii, jednostek podległych Miastu, instytucji i organizacji  
z terenu miasta, które zostaną zaproszone do współorganiza-
cji obchodów.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Zdzisław Dumowski

KOMISJA GOSPODARCZA
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RADA MIASTA

sierpecki plasuje się jako jeden z najmniej aktywnych gospodarczo 
powiatów województwa mazowieckiego. Jest to z oczywistych 
względów wprost proporcjonalne do pozio-
mu bezrobocia. Wysokie bezrobocie, niskie 
płace, w konsekwencji poważna emigracja 
młodych obywateli regionu głównie wy-
kształconych nie napawa optymizmem. 
Nawiązując do tytułu mojego krótkiego 
wystąpienia, a mianowicie „gospodarcze 
problemy ziemi sierpeckiej”, pozwolę so-
bie w miarę obiektywnie je wymienić:
1. Od początku transformacji działa-

ły z różnym skutkiem 3 lokalne sto-
warzyszenia przedsiębiorców i żadne 
z nich nie odegrało znaczącej roli, jaką 
zamierzało odegrać, aby skupić i zor-
ganizować lokalnych przedsiębiorców 
w celu silniejszej jednolitej reprezenta-
cji swoich interesów. Dziś jako jedyny 
działający pozostał Sierpecki Związek 
Gospodarczy.

2. Fundamentalnym elementem rozwoju 
gospodarczego są tereny inwestycyjne dla potencjalnych in-
westorów. Sierpc w planach zagospodarowania co prawda 
wyznaczył tereny inwestycyjne. Jednakże są one tylko na pla-
nach praktycznie jako martwe plamy, nie uzbrojone, w więk-
szości raczej jako mniejsze prywatne działki. Reasumując, 
to obszary do inwestowania w nieokreślonym długim czasie. 
Dziś inwestorzy oczekują od samorządów i lokalnej społecz-
ności terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych, przy bar-
dzo dogodnych układach komunikacyjnych i do sprzedaży, 
a najlepiej do przekazania od zaraz. Zarówno miasto Sierpc 
jak i gminy powiatu oraz sam powiat sierpecki takich terenów 
na dzień dzisiejszy nie posiadają.

3. Kształcenie ponadgimnazjalne, a zwłaszcza zawodowe po-
winno być kompatybilne ze strukturą przedsiębiorczości 
na danym terenie, wręcz dostosowane do planowego jego 
rozwoju oraz ich potrzeb. Biorąc pod uwagę lokalną przed-
siębiorczość powinniśmy w ponad gimnazjalnych szkołach 
kształcić młodzież w branży budowlanej, przetwórstwa rolno 
spożywczego, branży handlowej odzieżowej itd. Bo takie jest 
faktyczne lokalne zapotrzebowanie. Zaniechane zostało po-
ważnie kształcenie praktyczne w zawodowych szkołach. Dziś 
przedsiębiorcy sami muszą kształcić w swoich zakładach za-
wodowe kadry. Poprzez odpowiednie kształcenie i późniejsze 
zatrudnianie młodych ludzi możemy zatrzymać bądź ograni-
czyć emigrację. W przeciwnym razie będzie dalszy już bar-
dzo silny odpływ młodzieży z naszego regionu, a zwłaszcza 
z samego Sierpca.

4. Na niedostatecznym poziomie moim zdaniem jest współpraca 
pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami i ich organizacja-
mi w powiecie sierpeckim. Spotkań merytorycznych kończą-
cych się konstruktywnymi ustaleniami praktycznie nie ma. 
Samorządy przy podejmowaniu decyzji, które w konsekwen-
cji mogą mieć znaczenie dla lokalnej przedsiębiorczości, 
powinny prowadzić dialog z szeroką reprezentacją przedsię-
biorców i poważnie wsłuchiwać się w ich uwagi i postulaty. 
Zepsuć strukturę gospodarczą z mozołem wypracowywaną 
przez lata można bardzo łatwo. Aby to naprawić, trzeba po-
tem wiele, wiele lat i konsekwentnych działań i szczęścia.

5. W przypadku handlu w takich miastach jak Sierpc to samo-
rząd w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami i ich or-
ganizacjami powinien wyznaczać na etapie tworzenia planów 

zagospodarowania strefy i obszary oraz wielkość docelowych 
powierzchni handlowych. Ogólne otwarte plany, jak to jest 

w Sierpcu, dają swobodę dla dużych sie-
ci bez jakiejkolwiek ochrony rodzimego 
handlu tak mozolnie budowanego przez 
lata. Dziś w Sierpcu w branży spożywczej 
mamy Lidl, 4 Biedronki, 2 Grammy, Po-
lomarket. Pytanie brzmi: Ile prywatnych 
małych sklepów na terenie powiatu mu-
siało zakończyć działalność lub poważnie 
ją ograniczyć?

Konsekwencją tego wszystkiego jest 
wysoki poziom bezrobocia, które w powie-
cie sierpeckim według stanu na koniec paź-
dziernika 2013 roku wynosi 24,2%, przy 
wskaźniku dla województwa ponad 11% 
i w skali kraju 13%. Cyfry mówią same 
za siebie.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Wojciech Mielczarek

Komentarz

Wojciech Mielczarek wygłosił swe refleksje na temat proble-
mów gospodarczych Sierpca i Ziemi Sierpeckiej w dniu 5 listopa-
da 2013 r. w sali widowiskowej CKiSz-u. Było to wprowadzenie 
poprzedzające wykład prof. Grzegorza Kołodki pt. „Ćwierć wie-
ku przemian i co dalej? ”. Zarówno tego wystąpienia, jak i wykła-
du wysłuchało ponad setka zaproszonych. Wojciech Mielczarek 
został zapowiedziany jako przewodniczący Komisji Gospodar-
czej RM oraz wiceprezes Sierpeckiego Związku Gospodarczego.

Samo spotkanie z tym znanym polskim ekonomistą i poli-
tykiem doszło do skutku dzięki Zarządowi Powiatowemu SLD 
i Jarosławowi Żmijewskiemu – kandydatowi na burmistrza  
AD 2010. W organizację spotkania włączyli się też pojedynczy 
radni miejscy i powiatowi.

W obecnej kadencji samorządu miejskiego było podejmowa-
nych kilka prób zebrania przedsiębiorców, instytucji z otoczenia 
biznesu i przedstawicieli władz różnych szczebli, by porozumieć 
się w obszarze współpracy dla przyśpieszenia rozwoju miasta. 
Organizacji takich spotkań podejmowali się kolejno: Wojciech 
Mielczarek jako przewodniczący Komisji Gospodarczej, dr Hen-
ryka Piekarska jako naczelnik Urzędu Skarbowego, Burmistrz 
Marek Kośmider. Największą frekwencję przedsiębiorców od-
notowano podczas spotkania w Urzędzie Skarbowym.

Wypada wspomnieć, że w 2012 r. Forum Gospodarcze 
w Sierpcu chciało zorganizować „Aktywne Centrum”, ale kolej-
ne zapraszane osoby, tj. Grzegorz Bierecki – prezes SKOK-u, Le-
szek Balcerowicz – prezes PTE, Robert Gwiazdowski z Centrum 
im. Adama Smitha i Władysław Frasyniuk – działacz „Solidar-
ności” nie okazywały zainteresowania przyjazdem do Sierpca. 
Koncepcja tego Forum opierała się na założeniu, że do Sierpca 
powinien przyjechać ktoś z najwyższej, „ekonomicznej” półki. 
Z tego samego założenia wyszedł w roku 2013 r. Zarząd Powia-
towy SLD. W tym przypadku został osiągnięty sukces. Przyjazd 
do naszego miasta prof. Grzegorza Kołodki i jego publiczne wy-
stąpienie najpierw w Zespole Szkół Nr 2 wobec uczącej się tam 
młodzieży, a potem w CKiSz-u zgromadziło największą jak do-
tąd liczbę słuchaczy zainteresowanych sprawami gospodarczymi. 

Zdzisław Dumowski
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Komisja Bezpieczeństwa obradowała w dniu 14 październi-
ka 2013 r. Obrady rozpoczęły się w Urzędzie Miasta w Sierpcu, 
a następnie Komisja dokonała wizji lokalnej zgodnej z tematy-
ką posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:
1. Wizja lokalna miasta dot. stanu dróg, oznakowania ich oraz 

stanu oświetlenia miasta.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych. Komisja rozpoczęła 
posiedzenie od punktu 2-go – Sprawy różne.

Głos zabrał radny Jerzy Stachurski – zgłosił problem nowo 
wybudowanych schodów łączących ul. Narutowicza do rynku 
przy ul. Prusa – brak odwodnienia z podestów oraz brak poręczy, 
co jest uciążliwe dla osób w podeszłym wieku. Radny zapropo-
nował dokonanie wizji lokalnej tych schodów, co zostało zreali-
zowane w dniu dzisiejszym po posiedzeniu.

Radny Zdzisław Dumowski – zgłosił wniosek dot. zamonto-
wanie kamer monitorujących schody, zaproponował, by upoważ-
nić Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa do uczestniczenia 
przy projektowaniu nowych inwestycji, aby były zgodne co do wa-
runków bezpieczeństwa.

Następnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zapro-
sił Komisję w teren.

Komisja dokonała wizji schodów przy ul. Narutowicza. Rad-
ny Wojciech Jaworowski zgłosił, aby zeszlifować ostre krawę-
dzie oddzielające ślizg od stopni schodowych, gdyż zagraża 
to bezpieczeństwu osobom korzystającym z rowerów – naraże-
nie na skaleczenie.

Następnie Komisja udała się na tzw. Zatorze, gdzie dokonała 
wizji lokalnej dróg i stanu oświetlenia.

Radna Małgorzata Kisielewska – zgłosiła problem występu-
jący na ul. Ściegennego, tj. drzewo dotykające do linii wysokiego 
napięcia jest przechylone na transformator – zagraża bezpieczeń-
stwu i w każdej chwili może się przewrócić. Radna wnioskowała 
o usunięcie drzewa, a także o założenie lamp oświetleniowych 
na ul. Hermana.

Komisja poparła wniosek Radnej i skierowała go do Burmi-
strza Miasta.

Następnie Komisja udała się 
na ul. Sempołowską, gdzie spotkała 
się z mieszkańcami tejże ulicy. Miesz-
kańcy zgłosili problem zalewania ich 
posesji znajdujących się wzdłuż ulicy 
Sempołowskiej, co jest spowodowa-
ne napływem wody opadowej z uli-
cy Targowej. Mieszkańcy oczekują 
na odwodnienie terenu i odprowadze-
nie jej kolektorem do tzw. glinek.

Dalszym punktem wizji lokalnej 
było skrzyżowanie ul. Wiosny Ludów z ul. Płocką.

Radny Wojciech Jaworowski – zgłosił występujący problem 
właściwego oświetlenia przejścia dla pieszych, przejście jest 
niewidoczne szczególnie w godzinach wieczorowych z uwa-
gi na trzy drzewa, które zasłaniają światło lamp. Ze względu 
na duże natężenie ruchu Komisja wnioskowała, by Burmistrz 
wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wycięcie tych drzew.

Przewodniczący Komisji zgłosił problem dot. oświetlenia 
skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Bema – brak lampy oświe-
tleniowej na wysokości przejścia dla pieszych oraz dokonanie 
zeszlifowania asfaltu łączącego te dwa skrzyżowania, na co od-
powiedzi udzielił Pan Bogdan Ciemiecki – Naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Remontów, iż problem ten będzie rozwiązany.

Komisja zawnioskowała do Burmistrza Miasta o dokonanie 
przeglądu jesiennego polegającego na sprawdzeniu stanu oświe-
tlenia wszystkich ulic miejskich, jak uzupełnienie znaków drogo-
wych włącznie z oświetleniem przejść dla pieszych. Co do stanu 
dróg Komisja proponuje zamówić równiarkę i dokonać niwelacji 
wszystkich ulic gruntowych znajdujących się na terenie miasta 
wraz z uzupełnieniem kruszcu.

Na zakończenie posiedzenia Komisja wraz z Panem Prze-
wodniczącym podziękowała Pani Sekretarz za zorganizowanie 
transportu w celu zwiedzania ulic oraz nowo powstałych inwe-
stycji na terenie naszego Miasta.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Wiesław Rypiński

RADA MIASTA

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

WiesłaW Rypiński

KOMISJA REWIZYJNA
We wrześniu i październiku 2013 r. – Komisja Rewizyjna w skła-

dzie: Adam Malinowski i Wojciech Mielczarek oraz przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej – Barbara Gil przeprowadziła dwie kontrole.

1. Kontrola wydatków na Straż Miejską  
w Sierpcu

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wyda-
nego w dniu 16.IX.2013 r. przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Sierpcu. Kontrola wydatków na Straż Miejską w Sierpcu 
jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej RM w Sierpcu 
na 2013 r.

Zakres kontroli: rok 2012.
Wyjaśnienia w sprawie tematyki i zakresu kontroli otrzymała 

Komisja Rewizyjna na piśmie od Pani Skarbnik Katarzyny Jo-
niak w dniu 11.IX.2013 roku.

1. W dniu 18.IX.2013 r. Komisja Re-
wizyjna dokonała oględzin doku-
mentów dotyczących tematyki 
i zakresu kontroli.

2. W dniu 15.X.2013 r. Komisja Re-
wizyjna dokonała analizy wydat-
ków na Straż Miejską w Sierpcu 
w 2012 roku:
• 4 841,36 wydatki osobowe nie-

zaliczane do wynagrodzenia,
• 262 197, 45 wynagrodzenie 

osobowe pracowników,
• 18 266,74 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• 45 008,51 składki na ubezpieczenie społeczne,
• 6 530,64 składki na fundusz pracy,
• 12 567,05 zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwo,

BarBara Gil 
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SPACERKIEM 
PO MIEŚCIE

Umiem słuchać ludzi mam wyobraźnie.

TO MNIE CIESZY

Nadrobić stracony czas – pawilony handlowe „rosną” z zawrot-
ną szybkością – „łącznik” ulic Piastowska – Braci Tułodzieckich.

Uszkodzony murek przy ulicy Piastowska 25A naprawiony –  
małe a cieszy.

Mamy nowe schody „na małpiak” –…Francja elegancja… 
prosimy jeszcze o poręcze. Jak długo będą one takie piękne? 
To trudne pytanie?

RADA MIASTA

KAZIMIERZ CZERMIŃSKI

• 3 043,12 paliwo OPEL,
• 8 398,39 paliwo Peugeot Partner,
• 1 800,72 zakup usług remontowych,
• 50 zakup usług medycznych,
• 1 650,24 zakup usług pozostałych,
• 229,22 krajowe podróże służbowe,
• 150 opłaty i składki,
• 5 469,65 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
• 660 szkolenie pracowników,
• 67 911,50 zakup samochodu.

Razem 427 333,08 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że
• przeanalizowano dokumenty dostarczone przez Panią Skarb-

nik Katarzynę Joniak.
• powyższe wydatki dotyczą Straży Miejskiej, która w 2012 r. 

zatrudniała pięć osób, w tym Komendanta Straży Miejskiej 
w Sierpcu.

2. Kontrola załatwiania interpelacji

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wyda-
nego w dniu 16. IX 2013 r. przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Sierpcu. Kontrola załatwiania interpelacji radnych Rady 
Miejskiej w Sierpcu jest zgodna z planem pracy Komisji Rewi-
zyjnej RM na 2013 rok.

Zakres kontroli: rok 2012

Wyjaśnienia w sprawie tematyki i zakresu kontroli otrzymała 
Komisja Rewizyjna na piśmie od Sekretarza Miejskiego – Pani 
Barbary Wojciechowskiej – Dobies w dniu 16. IX 2013 roku.
1. W dniu 18. IX 2013 r. – Komisja Rewizyjna dokonała oglę-

dzin dokumentów dotyczących tematyki i zakresu kontroli.
2. W dniu 15. X 2013 r. Komisja Rewizyjna dokonała anali-

zy informacji dotyczącej złożonych interpelacji w 2012 roku 
i terminów udzielonych odpowiedzi.

3. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Sierpcu stwierdza:
Na podstawie Statutu Miasta Sierpca – rozdział Interpelacje 
i zapytania – paragraf 62,
• punkt 1 „Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza”,
• punkt 5 „Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie 

pisemnej w terminie 21 dni Przewodniczącemu Rady i rad-
nemu składającemu interpelacje”.

Na 39 złożonych interpelacji w 2012 roku – było 39 odpowie-
dzi, w tym 9 odpowiedzi było po terminie wyznaczonym przez 
Statut Miasta.

W listopadzie 2013 roku – Komisja Rewizyjna przeprowadzi 
kontrolę ewidencjonowania elementów infrastruktury drogowej 
i kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonej kontroli – Komi-
sja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu przedstawi Mieszkań-
com Sierpca jej wyniki.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Gil

GŁOS RADNEGO Kazimierz Czermiński
– wiceprzewodniczący RM Sierpca
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Będzie nowy stadion. Powstaje projekt stadionu, który zbudo-
wany zostanie w miejscu obecnego boiska MOSiRu. Ma on słu-
żyć piłkarzom i lekkoatletom. Będzie tartanowa bieżnia, sztuczna 
murawa, tor jazdy na rolkach i zaplecze biurowo – gastronomicz-
ne z przyzwoitego zdarzenia – trzymamy kciuki a burmistrza 
i radnych za słowo – pożyjemy zobaczymy!?

Sierpc placem budowy – oceńcie to Państwo sami.

Galeria Handlowa. Mówi się o budowie nowoczesnej galerii 
handlowej na terenie dworca PKS – w tej sprawie debata spo-
łeczna będzie konieczna. Co sądzicie Państwo o tym?

RADA MIASTA

Czas dla Jeziórek. Projekt zagospodarowania parku „Jeziórka” 
już w realizacji – po zainstalowaniu nowoczesnego oświetlenia 
przyjdzie czas na aleje spacerowe oraz budowę pomostów, ale 
to już w przyszłym roku 2014 – na pewno ucieszą się wszystkie 
mamy i ich pociechy.

A TO ZASMUCA I MARTWI

Ja się wstydzę. Budynek „KASYNO” przy ulicy Piastowskiej 
naprzeciw Urzędu Miasta – antywizytówką miasta, która bul-
wersuje mieszkańców. Zróbmy coś z tym nie bądźmy bezradni.

Co mówią parkometry. Smutne parkometry przy ul. Braci Tu-
łodzieckich i na parkingu przy sklepie „GRAM” – rozmawiają – 
Powiedz dlaczego nikt nas nie lubi? – bądź cierpliwy za rok nas 
i tak zlikwidują – to tylko pilotaż.

UL. benedyktyńska

ul. CHOPINA
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RADA MIASTA

Ulica Bobrowa też przemówiła. – Proszę Was – nie zamykaj-
cie mnie – jestem tak potrzebna mieszkańcom (skrót na cmen-
tarz parafialny).

Po co te zapory czołgowe na chodniku na ul. Wiosny Ludów 
naprzeciw „Okey” – tylko szpecą i przeszkadzają przechodniom 
w dodatku ta rynna na chodniku – zimą ślizgawka dla emerytów 
zapewniona.

Drzewa też rozmawiają – Po co nas tak bezlitośnie wycinają. 
Byłam piękną jarzębiną czerwoną jarzębiną i nie ma już po mnie 
śladu a ja byłam piękną zgrabną lipą – teraz tylko śmietniczką – 
miejsce zdarzenia ul. Piastowska.

Sierpecka Wenecja – wjazd do bloków przy ulicy Piastowska 
25A – zasłyszano że będzie lepiej. Czy wszyscy w to wierzymy? 
Czy tylko obiecanki cacanki.

SIERPCZANIE PAMIĘTAJĄ
Pamiętamy o wrześniu 1939 r.

W dniu 17 września 2013 r. obchodziliśmy 74. rocznicę agre-
sji sowieckiej na Polskę. Rocznicowe uroczystości uświetniła 
msza Święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Stanisława 
Kostki w intencji Ojczyzny; sierpeckich ofiar Katynia, żołnierzy 
poległych na frontach II Wojny Światowej – celebrowana przez 
księdza proboszcza Tomasza Kadzińskiego.

W nabożeństwie wziął udział poczet sztandarowy Rady Miej-
skiej w Sierpcu w składzie: Barbara Gil, Wojciech Jaworowski 
– chorąży, Krzysztof Rudowski. Władze samorządowe miasta re-
prezentował Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący RM, 
radny Jerzy Stachurski, nie zabrakło też pocztu sztandarowego  
NSZZ „Solidarność” Sierpc w osobach Anna Brzozowiec, Pa-
weł Marcinkowski, Hanna Stelmańska. Sierpeckie uroczysto-
ści zaszczycili zaproszeni goście z Warszawy: Ignacy Wojciech 
Wieczorek – były audiutant Prezydenta śp. Ryszarda Kaczorow-
skiego (Honorowego Obywatela Miasta Sierpca), Konrad Rytel –  
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RADA MIASTA

Przewodniczący Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w War-
szawie. Po mszy delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono 
znicze pod pomnikami: generała Władysława Andersa, Ofiar Katy-
nia w Parku Solidarności oraz Generała „Nila” przy ul. Dworcowej.

Część sportowa programu uroczystości Biegi Pamięci 
ze względu na niesprzyjającą pogodę przeniesiono na termin 
późniejszy.

Goście z Warszawy spotkali się z Panią Danutą Żuławnik – 
dyrektor Prywatnej Szkoły kierując podziękowania dla uczniów 
tej placówki za opiekę patronacką nad pomnikiem gen. Fildorfa 
„Nila” – miejscem pamięci narodowej.

 Kazimierz Czrmiński

W dniach 21-22 września 2013 r. w Kołobrzegu odbyły się  
V Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej. Tego-
roczna edycja Mistrzostw zgromadziła na starcie 32 drużyny 
z całego kraju. Po raz pierwszy mistrzostwa rozgrywane były 
w dwóch kategoriach: „Open” oraz „Oldboy U35+”.

Podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw uczestników przy-
witał Prezydent Miasta Kołobrzeg, Pan Janusz Gromek, który 
objął patronat honorowy nad Mistrzostwami. Mistrzostwa prze-
biegały w doskonałej sportowej atmosferze, a piękna słoneczna 
pogoda dodatkowo uatrakcyjniała tegoroczne zawody.

W sobotę 21 września rozegrano pierwszą rundę grupową Mi-
strzostw oraz mecze finałowe w kategorii „Oldboy U35+”. Spo-
śród 32 zespołów, które przystąpiły do zawodów, do II rundy 
Mistrzostw awansowały 24 zespoły. Pozostałych osiem drużyn, 
w drugim dniu Mistrzostw, zagrało o tzw. „Puchar Pocieszenia 
Mistrzostw”. Rywalizacja w pierwszym dniu zawodów jak za-
wsze wyłoniła kilku faworytów Mistrzostw. W grupach porannych  
A, B, C i D, najlepsze wrażenie swoja grą zrobiły drużyny od lat 
zaliczane do grona faworytów: UM Skarżysko-Kamienna w grupie 
A, Powiat Bełchatowski w grupie B, Powiat Ostródzki i UM Sierpc 
w grupie C, oraz Powiat Pszczyński w grupie D. Dobrze zaprezen-
towały się również drużyny debiutujące w Mistrzostwach tj. Gmi-
na Komorniki, Gmina Mykanów i drużyna UM Kołobrzeg, a także 
Gmina Stężyca i UM Pionki. Reprezentacja Miasta Inowrocław 
zaliczana do grona ścisłych faworytów mistrzostw, awansowała 
dopiero z trzeciego miejsca do II rundy, ale widać było że drużyna 
ta bardzo oszczędza swoje siły na kolejna fazę mistrzostw.

Mecze w grupach A i B, były jednocześnie rywalizacją o Mi-
strzostwo Polski Samorządowców w kategorii „Oldboy U35+”. 
W finale MP Oldboyów zagrały drużyny Powiatu Bełchatow-
skiego i UM Skarżyska-Kamiennej. W roku ubiegłym te właśnie 
drużyny spotkały się w finale IV edycji MP Samorządowców 
w piłce nożnej i wówczas lepszą okazała się drużyna ze Skarży-
ska. Tym razem Powiat Bełchatowski zrewanżował się swoim 
rywalom, wygrywając 4-2 i zdobywając tytuł „Mistrza Polski 
Samorządowców”, w kategorii U35+. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Gminy Stężyca, a czwarte UM Sława.

W grupach E, F i G, które swoje mecze rozpoczęły w godzi-
nach popołudniowych, zanotowano już więcej niespodzianek. 
Najlepsze w tych grupach okazały się kolejno zespoły: Powia-
tu Poznańskiego, UM Golub-Dobrzyń i Powiatu Kieleckiego, 
które pozostawiły w pokonanym polu, utytułowane drużyny 
UM Nowy Sącz, Miasta Zielona-Góra i Powiatu Chodzieskie-
go. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra gra Powiatu Sa-
nockiego. Wszystkie wymienione drużyny, pewnie awansowały 
jednak do II rundy mistrzostw.

Drugi dzień rywalizacji przysporzył bardzo dużo emocji 
jak również i niespodzianek. Już w pierwszej grupie II rundy, 

zanotowano największą z nich; Odpadł z dalszej rywalizacji 
mistrz z ubiegłego roku, zespół UM Skarżyska-Kamiennej.  
Drużyna ze Skarżyska nie musi się jednak wstydzić swo-
jego występu, dlatego że odpadła po bardzo zaciętej 
rywalizacji z drużynami, które jak się później okazało zajęły czo-
łowe miejsca w całych mistrzostwach. W pozostałych grupach  
II rundy, faworyci nie zawiedli i awansowali do strefy finało-
wej mistrzostw.

 Po zakończeniu meczy II rundy, rozegrano „Puchar Pocie-
szenia Mistrzostw”. Najlepsza wśród drużyn walczących o ten 
puchar okazała się ekipa UM Halinów, która pokonała w finale 
Miasto-Gminę Grudziądz.

W fazie finałowej mistrzostw, wystąpiło 16 najlepszych ze-
społów, które rywalizowały systemem pucharowym aż do finału. 
W 1/8 mistrzostw, zanotowani kilka dużych niespodzianek. W tej 
fazie rywalizacji odpadły zespoły, które w poprzednich edycjach 
odnotowały duże sukcesy, jak chociażby mistrz z przed dwóch lat 
UM Zielona Góra, czy zespół Miasta Inowrocławia, który w roku 
ubiegłym zajął trzecie miejsce. Z rywalizacją na tym etapie po-
żegnała się również drużyna Powiatu Chodzieskiego, która z po-
wodu kontuzji nie przystąpiła do swojego meczu. Najbardziej 
zaciętym meczem fazy 1/8, było spotkanie Powiatu Ostródzkiego 
i Powiatu Kieleckiego. Kiedy po objęciu prowadzenia wydawało 
się, że drużyna z Kielc awansuje do ćwierćfinału, dwie bramki 
w końcówce zdobył zespół z Ostródy. Zawodnicy z Kielc mieli 
świetne wsparcie swoich licznie przybyłych kibiców, którzy tak 
podczas meczów jak i po odpadnięciu z rywalizacji, dodawali 
otuchy swoim piłkarzom.

W tego typu turniejach piłkarskich najbardziej emocjonują-
ce są zazwyczaj mecze ćwierćfinałowe. Tym razem było jednak 
inaczej. Swoje mecze ¼ pewnie wygrały drużyny UM Sierpc, 
UM Nowy Sącz, Powiatu Ostródzkiego i Powiatu Sanockiego, 

V MISTRZOSTWA POLSKI 
SAMORZĄDOWCÓW W PIŁCE NOŻNEJ.  

KOŁOBRZEG 2013
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Już po raz piąty odbyły się Mistrzostwa Polski w Piłce Noż-
nej Samorządowców. Gospodarzem zawodów był Kołobrzeg. 
Po raz pierwszy w historii imprezy na podium stanęła drużyna 
z Sierpca.

W zawodach wzięły udział trzydzieści dwa zespoły. Nie 
wiele brakowało aby sierpczanie walczyli o pierwsze miejsce. 
W walce o finał zmierzyli się z Powiatem Ostródzkim. W regu-
laminowym czasie padł wynik 1:1. W rzutach karnych więcej 
szczęścia mieli piłkarze z Ostródy. Naszym pozostała walka  
o trzecie miejsce.

Drużyna samorządowców z Sierpca wysoko pokonała Po-
wiat Sanocki 6:2. Był to historyczny sukces naszego zespołu. 
Po raz pierwszy historii imprezy na podium stanęła ekipa z Sierp-
ca. Królem strzelców został Michał Dzięgielewski, który strzelił 
szesnaście bramek.

Spotkanie z burmistrzem

W dniu 10.10.2013 r., w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta, odbyło się spotkanie piłkarzy medalistów V Mistrzostw 
Polski Samorządowców w Piłkę Nożną z burmistrzem Mar-
kiem Kośmidrem. W imieniu drużyny zawodnik Marcin Ro-
kicki przekazał burmistrzowi pamiątkowy puchar oraz piłkę 
z autografami zawodników i kibiców. Zaproponowano aby 
piłka przekazana została do udziału w aukcji w czasie trwa-
nia Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka w 2014 
roku. Nadmienić należy, że piłkarze stawili się na spotkanie 
w koszulkach z herbem Sierpca, w tych w których grali w cza-
sie turnieju – brawo chłopcy. Burmistrz złożył podziękowania 
drużynie za zdobyty puchar, w jego rodzinnym mieście (tam 
się urodził) a następnie wraz z przewodniczącym Rady Mar-
kiem Chrzanowskim wręczyli zawodnikom okolicznościowe 
plakietki i upominki.

Trener drużyny Jerzy Stachurski opowiedział o występach 
sierpczan w Kołobrzegu, a także o swoich oraz radnego Adama 
Malinowskiego wieloletnich wysiłkach jako opiekunów drużyny.

Swą osobistą relację z Mistrzostw przedstawił również wice-
przewodniczący Rady Kazimierz Czermiński.

…udział w tej imprezie był dla mnie bardzo ważnym w mojej 
karierze sportowej a zdobyty brązowy medal uzupełni moją bo-
gatą kolekcję – dziękuję.

Dużo ciepłych słów płynęło pod adresem „cichych bohate-
rów” Pana Przewodniczącego Rady Marka Chrzanowskiego, 
Pani Haliny Waszkiewicz – sekretarz Biura Rady za perfekcyjną 
logistykę przy organizacji wyjazdu i pobytu w Kołobrzegu. Pana 
Zdzisława Dumowskiego – za trudną rolę fotoreportera i dzien-
nikarza sportowego – dziękujemy.

Ale najgorętsze z ciepłych słów uznania należą się oczy-
wiście naszym KIBICOM, którzy dopingowali naszą drużynę 
w czasie rozgrywanych meczy – zasłużyliście na złoty medal 
– wszyscy bez wyjątku. Dziękujemy Dziękujemy Dziękujemy 
WAM. Byliście wspaniali.

Kazimierz Czermiński

RADA MIASTA

pokonując kolejno: Powiat Bełchatowski, Gminę Komorniki, 
Powiat Pszczyński i Gminę Stężyca. Wszystkie drużyny, które 
odpadły w ćwierćfinale mistrzostw, sklasyfikowano na piątym 
miejscu w Mistrzostwach.

Półfinały mistrzostw miały bardzo różny przebieg; W jednym 
z nich zespół UM Nowy Sącz pewnie pokonał Powiat Sanocki 
4-0, w drugim natomiast Powiat Ostródzki po bardzo zaciętym 
meczu zwyciężył UM Sierpc. W regulaminowym czasie padł 
wynik 1-1, natomiast rzuty karne lepiej wykonywała drużyna 
z Ostródy.

W finale mistrzostw spotkały się więc zespoły UM Nowy 
Sącz i Powiatu Ostródzkiego. Zespół z Nowego Sącza, który 
w poprzednich edycjach, notował bardzo dobre wyniki, ze zdo-
byciem tytułu mistrzowskiego włącznie, w pierwszej rundzie te-
gorocznych mistrzostw nie zachwycił swoją formą. Wydawało 
się, że trudno będzie tej drużynie wywalczyć sukces. Doświad-
czona drużyna rozkręcała się jednak z meczu na mecz i pewnie 
wygrywała swoje kolejne spotkania. W finale również okazała się 
lepsza wygrywając 2-0. W meczu o trzecie miejsce UM Sierpc 
zwyciężył Powiat Sanocki 6-2.

KOŁOBRZEG: V MISTRZOSTWA POLSKI  
W PIŁCE NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW.

TRZECIE MIEJSCE SIERPCZAN

Mistrzem Polski Pracowników Samorządowych w piłce noż-
nej została więc reprezentacja Urzędu Miasta Nowego Sącza, 
która po kilku latach odzyskała tytuł mistrzowski. Przypomina-
my, że zespół z Nowego Sącza był najlepszy w pierwszej edycji 
mistrzostw, rozgrywanej w 2009 r., w Rewalu.

Wszystkim drużynom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo 
w zawodach, oraz stworzenie bardzo dobrej sportowej atmosfery. 
Zadowolenie ekip z uczestnictwa w turnieju każe przypuszczać, 
że kolejne edycje Mistrzostw Polski Pracowników Samorządo-
wych w Piłce Nożnej sześcioosobowej, spotykać się będą z jesz-
cze większym zainteresowaniem.

Zawodnicy występujący w sierpeckiej drużynie to: Prze-
mysław Burzyński, Marcin Nowakowski, Michał Rutkowski, 
Waldemar Frydrychowicz, Marcin Rokicki, Bogdan Bartnicki, 
Dariusz Malanowski, Michał Dzięgielewski – król strzelców 
(zdobył 16 bramek), Tomasz Zieliński, Łukasz Betlejewski, 
Krzysztof Rudowski, Krzysztof Skrzyński, Jarosław Brzemiń-
ski, Kazimierz Czermiński. 

opr. ZD
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W dniu 19 października 2013 r., na obiekcie „Orlik 2012” 
w Sierpcu, odbył się „Turniej piłki nożnej o Puchar Przewod-
niczącego Zarządu Osiedla nr 4” z okazji Sierpeckiego Dnia 
Sportu. W turnieju zorganizowanym przez Zarząd Osiedla nr 4 
przy wsparciu trenera środowiskowego Łukasza Wróblewskie-
go „Moje Boisko Orlik 2012” wzięły udział drużyny mieszane 
dzieci. Organizatorzy przeprowadzili konkurencje dodatkowe: 
„Rzuty do kosza”, „Strzały do bramki”, „Zagrywka przez siatkę”. 
W rywalizacji wzięły udział licznie zgromadzone dzieci wraz 
z rodzicami.

Wyniki:
•	 ,,Rzuty do kosza”

1. Zuzanna Kwiecień
2. Karol Koziczyński
3. Piotr Żółtowski

•	 ,,Strzały do bramki”
1. Zuzanna Kwiecień
2. Michał Olszewski
3. Kuba Żółtowski

•	 ,,zagrywka przez Siatkę”
1. Mateusz Bawoł
2. Sylwester Lisicki
3. Piotr Żółtowski

Turniej piłki nożnej o Puchar  
Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4

Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn z Sierpca, swój udział za-
deklarowało około 70 młodych zawodników. Zawody rozegrano 
systemem „grupowym” (2 grupy po 3 drużyny).

Pierwsze dwa miejsca z grup awansowały do półfinałów. 
Zwycięzcy grali w wielkim finale, przegrani w małym finale 
o trzecie miejsce.

WieLki fiNAł:
Osiedle nr 4 – Osiedle nr 5 (4:3)

MAły fiNAł:
Osiedle nr 3 – Osiedle nr 2 (2:1)

kLASyfikACJA kOńCOWA:
1. Osiedle nr 4
2. Osiedle nr 5
3. Osiedle nr 3
4. Osiedle nr 2
5. Młodziki
6. Orlik 2012

Po zakończonym turnieju organizatorzy wręczyli pamiąt-
kowe medale, nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych 
drużyn. Wręczenia dokonał Przewodniczący Osiedla nr 4 – pan 
Bogdan Bartnicki.

NAGRODy iNDyWiDUALNe:
• Najlepszy bramkarz: Michał Olszewski
• Najlepszy piłkarz: Bartosz Kwiecień

WyRóżNieNiA:
1. Dawid Grzybowski
2. Dawid Sawicki
3. Żółtowski Kuba
4. Patryk Rutkowski
5. Piotr Białek
6. Paweł Białek
7. Patryk Guz

Celem „Sierpeckiego Dnia Sportu” było:
• Propagowanie sportowego trybu życia wśród dzieci 

i rodziców.
• Wdrażanie dzieci do systematycznego udziału w ćwiczeniach 

fizycznych.
• Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci.
• Wpojenie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
• Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności 

w dziedzinie piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykowej.

Sekretarz Zarządu
Sławomir Florczak

SIERPECKI DZIEŃ SPORTU
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ELIMINACJE TURNIEJU PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA 

DONALDA TUSKA
Po raz czwarty młodzi piłkarze z całej Polski mają walczyć 

w turnieju piłkarskim Orlika o Puchar Premiera Donalda Tu-
ska. O prawo startu w zawodach wojewódzkich grały drużyny 
w Sierpcu. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach 
wiekowych. Jako pierwsze zmierzyły się dziewczęta z rocznika 
2000/2001. Zgłosiły się dwie drużyny: Szkoła Podstawowa nr 3 
w Sierpcu i Gimnazjum Leonium – wynik spotkania 1:8. Kolej-
nego dnia do zmagań przystąpiły drużyny chłopców. Sześć ze-
społów zagrało systemem każdy z każdym. Najlepiej wypadło 
Gimnazjum Miejskie, które wygrało wszystkie swoje spotkania. 
Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 3, a trzecie 
Gimnazjum Leonium.

W młodszej kategorii wiekowej 2002/2003 dziewczęta 
ze Słupi pokonały sierpecką Dwójkę 6:0. W grupie chłopców 
zgłosiło się 8 zespołów. W półfinałach zmierzyły się Szkoła 

Podstawowa nr 3 ze Szkołą Podstawową z Sudrag i Szkoła Pod-
stawowa nr 2 ze Szczutowem. W obu pojedynkach lepsi okazali 
się sierpczanie: Trójka pokonała rywali 4:0, a Dwójka 3:2. W fi-
nale SP nr 3 wygrała ze SP nr 2 (2:0). Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna ze Szczutowa.

Wszyscy uczestniczy turnieju otrzymali pamiątkowe koszul-
ki z logo Orlika. Nagrody i puchary dla zwycięzców ufundowa-
li: starosta sierpecki Jan Laskowski, sekretarz RP LZS Sławomir 
Malanowski, radny powiatowy Mariusz Turalski oraz przewod-
niczący zarządu osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki – współorgani-
zator turnieju.

Zwycięzcy turnieju będą reprezentować sierpecki Orlik w eli-
minacjach wojewódzkich.

Sekretarz Zarządu
Sławomir Florczak

W dniu 16 października 2013 r. w świetlicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbyło się spotkanie 
Burmistrza i radnych miejskich z mieszkańcami Osiedla nr 4, 
zorganizowane przez zarząd osiedla nr 4. Przewodniczący Za-
rządu Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki przywitał mieszkańców 
i przedstawicieli władz samorządowych w osobach:
• Burmistrz Miasta Sierpca – Pan Marek Kośmider
• zastępca Burmistrza – Pan Zbigniew Leszczyński
• radnych: Wojciecha Mielczarka i Kazimierza Czermińskiego.

Zebranie miało na celu zgłoszenie projektów inwestycji do bu-
dżetu miasta na rok 2014.
Tematyka spotkania:
1. Modernizacja skrzyżowania ulic: Świętokrzyska-Traugutta-

-Piastowska – założenie świateł z uwagi na dużą liczbę wy-
padków w tym miejscu.

2. Utwardzenie drogi przy ulicy Fredry.
3. Problem z parkowaniem na Osiedlach – mieszkańcy zgłosili 

propozycje: powstania parkingów przy ulicach: Kwiatowa 9, 
Tysiąclecia między blokami 2a i 4a, Osiedlowa 3 i 1; remon-
tu chodników przy ulicach: Świętokrzyska, Kwiatowa oraz 

stworzenia placów zabaw przy ulicach: Grota Roweckiego 
i Braci Tułodzieckich.

Burmistrz i radni zadeklarowali przeprowadzenie inwestycji 
w najbliższym czasie.

Sekretarz zarządu
Sławomir Florczak

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA  
NR 4 Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI
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DZIEŃ SENIORA – ZARZĄD  
OSIEDLA NR 6

Dzień Seniora zorganizowany 9.11.2013 r przez Zarząd Osie-
dla nr 6 „Za Torami” był niezwykle udany. Na uroczystość licznie 
przybyli zaproszeni goście. Wszyscy, którzy świętowali razem 
z nami, z pewnością na długo zapamiętają ten miły dzień.

Uroczystość rozpoczęła radna Małgorzata Kisielewska mi-
nutą ciszy, aby uczcić pamięć śp. Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Pana Zbigniewa Mroczkowskiego.

Radna złożyła w imieniu własnym i całego Zarządu do-
stojnym Seniorom „życzenia zdrowia, samych chwil godnych 
zapamiętania, pełnych ciepła, wypełnionych wzruszeniem i prze-
syconych zapachem wspaniałych kwiatów”.

Przybyłych gości przywitała skarbnik Zarządu Osiedla nr6 
Iwona Rycharska

Przewodniczący RM Marek Chrzanowski złożył najserdecz-
niejsze życzenia Seniorom i wręczył kwiaty na ręce Pani Wan-
dy Sprycha.

Radna Małgorzata Kisielewska podziękowała sponsorom 
za wsparcie m.in. Radnym Jerzemu Stachurskiemu i Adamowi 
Malinowskiemu oraz Lili i Mirosławowi Nadratowskim właści-
cielom Masarni „Staropolska Strzecha”.

Na uroczystości nie zabrakło gorącego posiłku oraz słodkiego 
poczęstunku przygotowanego przez Panią Halinkę Laskowską, 
członkinie zarządu oraz mieszkanki osiedla – Katarzynę Mich-
na, Elżbietę Bacińską Iwonę Szczepańską. Spotkanie upłynęło 
w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Nasza „Starsza Młodzież” 
nie po raz pierwszy pokazała, że śpiew, dobry humor i zabawa 

są niezależne od wieku. Do tańca przygrywał nieoceniony zespół 
muzyczny Marka Okraszewskiego. Zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych.

W imieniu Seniorów wystąpił Pan Wiesław Lewandowski, 
który podziękował Zarządowi oraz radnej Małgorzacie Kisie-
lewskiej za tak niezwykłą imprezę.

Seniorom dziękujemy za wspaniałą wspólną zabawę i zapra-
szamy do dalszej aktywności.

Zarząd Osiedla Nr 6

DELEGACJA LO Z WIZYTĄ  
WE WŁOSZECH W MIEJSCOWOŚCI BIELLA

W dniach 17-24 września 2013 r. radny Janusz Buczyń-
ski, razem z grupą 8 uczniów z LO im. mjra H. Sucharskie-
go w Sierpcu, przebywał we Włoszech, w regionie Piemont, 
w prowincji Biella (oko-
ło 45 000 mieszkańców), 
realizując projekt unijny 
z młodzieżą włoską i z in-
nych krajów. Nie zapo-
mniał o promocji naszego 
grodu. Po uzyskaniu zgo-
dy sierpeckich włodarzy, 
nawiązał kontakty z bur-
mistrzem miasta Biella, 
panem Donati Gentile, 
a także burmistrzem mia-
sta Piatto, panem Ales-
sandro Collinetti. Obaj 
wyrazili zainteresowanie 
i chęć współpracy z na-
szym miastem. Przekaza-
li pozdrowienia i życzenia 
dla mieszkańców Sierpca. 

Radny Janusz Buczyń-
ski ma nadzieję na wszech-
stronne współdziałanie 
władz Sierpca z władzami 

prowincji Biella, ponieważ jest to raczej zamożny region sły-
nący z przemysłu, leżący pomiędzy Turynem i Mediolanem  
(80 km od obu miast).

Krzysztof DomańsKi, p. Donati Gentile, burmistrz miasta biella, Janusz buczyńsKi i marco, orGanizator proJeKtu
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OBCHODY 95-ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

15 LAT PRACY  
W SAMORZĄDZIE MIEJSKIM

11 listopada 2013 r. w Sierpcu odbyły się obchody 95-rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości. Na uroczystości państwowe 
zaprosiły władze samorządowe Miasta Sierpca i Powiatu Sier-
peckiego. W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, o godz. 16:00, odbyła się uroczysta Msza Święta W In-
tencji Ojczyzny, wraz z krótką częścią artystyczną, w wykonaniu 
uczniów z Gimnazjum Publicznego im. bpa Leona Wetmańskie-
go „Leonium”. Tradycyjnym elementem obchodów Święta Nie-
podległości był przemarsz pod pomnik Ofiar Katynia – w tym 
roku w blasku pochodni niesionych przez harcerzy – gdzie odby-
ła się planowana na godz. 18:00 druga część obchodów.

W Parku im. Solidarności okolicznościowe przemówienia 
wygłosili Marek Chrzanowski, przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz Juliusz Gorzkoś, przewodniczący Rady Powiatu. Modli-
twę za poległych odmówił ks. Stanisław Zarosa SAC. Apel Po-
ległych oraz składanie wieńców i zniczy zakończyło oficjalną 
część uroczystości.

Współorganizatorami obchodów byli: Proboszcz Parafii 
pw. św. Benedykta, Gimnazjum Publiczne im. bpa Leona We-
tmańskiego „Leonium”, Zespół Szkół Nr 1 – klasy policyjne, 

Komenda Hufca ZHP Sierpc, Miejska Orkiestra Dęta OSP, 
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Centrum  
Kultury i Sztuki.

Michał Weber

W dniu 4 grudnia 2013 roku odbyła się III sesja Rady Miejskiej.

Jej uroczystym, a jednocześnie podniosłym akcentem było 
uhonorowanie pamiątkowymi paterami, z okazji piętnastoletniej 
pracy w samorządzie miejskim, zastępcy burmistrza – Zbigniewa 
Leszczyńskiego oraz radnych: Zdzisława Dumowskiego, Barba-
ry Gil, Marii Szklarskiej.

Wyróżnionym Jubilatom, za zaangażowanie na rzecz sierpec-
kiej społeczności, gratulacje i podziękowania przekazali prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski i burmistrz 
Marek Kośmider.

Red.

W dniach: 18 września, 2 października, 23 października,  
27 listopada oraz 4 grudnia 2013 r. odbyły się Sesje Rady Miej-
skiej. Radni przyjęli uchwały w sprawach:
• poszerzenia składu osobowego Komisji Społecznej RM;
• poszerzenia składu osobowego Komisji Gospodarczej RM;
• zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii dla miasta Sierpca na 2013 r.;

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

• wyrażenia zgody na wykup nieruchomości;
• obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieogra-

niczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości;
• wyrażenia zgody na wykup nieruchomości lokalowej;

• zmiany stawki dotacji przedmiotowej na 2013 r.;
• udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu;
• zmian uchwały budżetowej na 2013 rok;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca 

na lata 2013-2021;
• szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania;

• ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto 
Sierpc;

• ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
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usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy;

• rozpoznania skargi na działalność Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Sierpcu;

• rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Sierpca;
• ustanowienia i organizacji w mieście Sierpcu obchodów 

Roku Jana Pawła II;
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc;
• określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc;
• obniżenia średniej ceny skupu żywca, przyjmowaną jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014;
• obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymia-

ru podatku leśnego na 2014 r.;
• opłaty od posiadania psów na 2014 rok;
• zmiany Uchwały Nr 367/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca 

z dnia 23 października 2013 r. ws. ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rada Miejska Sierpca przyjęła stanowiska w sprawach:
• wyrażenia zgody przez Burmistrza Miasta Sierpca na wykona-

nie drugiego zjazdu do posesji Państwa Wiesławy i Wojciecha 
Stopińskich położonej w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 5;

• przeznaczenia w budżecie Miasta na rok 2014 dotacji dla 
Opactwa ss. Benedyktynek w Sierpcu;

• wsparcia programu naprawczego realizowanego przez Zarząd 
MKS „Kasztelan”;

• gruntów miejskich użytkowanych przez Rodzinne Ogródki 
Działkowe im. Marii Konopnickiej zs. w Sierpcu, ul. Mic-
kiewicza 69;

• przebudowy skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Świętokrzyską;
• ustalenia listy zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Uchwały zamieszczone są na stronie miasta BIP – bip.sierpc.pl

W poprzednim numerze „Naszego Sierpca”, Nr 3/2013, 
a wcześniej na sesji Rady Miejskiej, odniosłem się do upo-
wszechnianych przez Wojciecha Mielczarka, przewodniczącego 
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, informacji, że nie inte-
resuję się sierpeckimi przedsiębiorcami. I to jest, według niego, 
jednym ze źródeł zapaści rozwojowej miasta, bezrobocia, emi-
gracji młodzieży i wielu innych plag.

Jak Państwo pamiętają, w swoim odniesieniu do tego proble-
mu wykazałem, w sposób nie budzący wątpliwości, że to nie-
prawda – to po prostu kłamstwa.

Obecnie czuję się zobowiązany ustosunkować się do treści 
kolejnego, upublicznianego wielokrotnie zarzutu. Zawarty jest 
w wymienionym numerze „Naszego Sierpca” (3/2013) i doty-
czy budżetu. A właściwie wszystkich poprzednich, przedstawia-
nych przeze mnie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia, budżetów. 
W tym artykule, Wojciech Mielczarek stwierdza: „Sierpecki bu-
dżet od wielu lat ma znamiona konsumpcyjne i antyrozwojo-
we. Dlaczego? Bo burmistrz wydatki miasta układa pod kontem 
konsumpcji. Najpierw zabezpiecza wydatki oświatowe, pomoc 
społeczną, kulturę, utrzymanie miasta, spore wydatki na orga-
nizowane imprezy… Przy takich wskaźnikach Sierpc jako sa-
morząd cofa się cywilizacyjnie. Mądre samorządy i ich liderzy 
czynią to w odwrotnej kolejności. Najpierw ustalają około 15% 
do 20% budżetu na inwestycje i rozwój, a dopiero resztę rozdzie-
lają 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”.

Szkoda, że pan Mielczarek nie podał chociaż jednego przy-
kładu takiego „mądrego” samorządu, który tworzy budżet we-
dług tych kryteriów. Ma rację, uznając że do takich nie należę. 
I z tego się cieszę. Gdyby przewodniczący Komisji Gospodarczej 
chociaż część czasu poświęcanego, od trzech lat, na walkę poli-
tyczną ze mną, przeznaczył na chociaż pobieżną lekturę ustawy 
samorządowej i ustawy o finansach publicznych nigdy by takich 
zasad tworzenia budżetu nie zaproponował, gdyż w ten sposób 
pieniędzy budżetowych dzielić nie wolno.

Na przełomie lat 2013-2014 Rada Miejska przyjmie budżet 
na 2014 rok. W cytowanym artykule Mielczarek podpowiada 

mi jak powinien być zbudowany jedynie słuszny budżet: „Przede 
wszystkim (należy) dokonać oceny wydatków 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 ko-
lejności należy planować wydatki sztywne, na które samorząd 
nie ma wpływu, a musi ustawowo je ponosić. Jako ostatnią fazę 
budżetu winno się planować uznaniowe wydatki tak, aby zabez-
pieczały w minimalnym stopniu działalność statutową jednostek 
samorządowych. Burmistrz Sierpca czyni to w odwrotnej ko-
lejności i dlatego Sierpc wygląda tak jak wygląda”. Czyli jak?

Sądzę, że zaproponowanej konstrukcji budżetu warto się 
przyjrzeć. Nie wiem, co przewodniczący Komisji Gospodarczej 
rozumie przez wydatki „sztywne”, bo ja o takiej kategorii wy-
datków samorządowych nigdy nie słyszałem. Zdumiewa mnie 
natomiast propozycja potraktowania w budżecie jednostek samo-
rządowych. Chciałbym przypomnieć, ze są to: przedszkola, dwie 
szkoły podstawowe, Gimnazjum Miejskie, Centrum Kultury 
i Sztuki, Biblioteka Miejska, Pracownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpca, MOSiR i ZGM. Wojciech Mielczarek, Przewod-
niczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej proponuje środki 
na działalność tych jednostek zaplanować „uznaniowo”, „jako 
ostatnia faza budżetu” i w minimalnej wysokości, czyli takiej, 
która zabezpieczy jedynie ich wegetację. Bardzo mi przykro, ale 
z tej sugestii, mimo że zawsze jestem otwarty na racjonalne pro-
pozycje i rozwiązania, skorzystać nie mogę. I nie dlatego, że je-
stem przywiązany od lat do swojej, szkodliwej dla miasta, jak 
często powtarza W. Mielczarek, wizji, ale dlatego, że tak robić 
nie wolno.

Według diagnozy Wojciecha Mielczarka, zabezpieczanie 
w budżecie, w pierwszej kolejności, środków na oświatę, po-
moc społeczną, kulturę i utrzymanie miasta powoduje, ze „Sierpc 
jako samorząd cofa się cywilizacyjnie”. Nie wiem, czy autor tej 
tezy rozumie jej sens.

Chciałbym przypomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych, sa-
morząd miejski inwestowanie w dzieci, ich intelektualny rozwój 
oraz ochronę środowiska uznał i przyjął za priorytetowe zadania. 
I je konsekwentnie, przez kolejne kadencje, realizował. Właśnie 
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po to, żeby wyrwać Sierpc z cywilizacyjnego zapóźnienia. Szko-
da, że Wojciech Mielczarek, rodowity sierpczanin, zapomniał, 
jak wówczas wyglądała baza oświatowa i infrastruktura w sfe-
rze ochrony środowiska. Materialnym potwierdzeniem skutecz-
ności, podjętych wówczas działań, jest dziś ciągle doskonalona, 
nowoczesna baza edukacyjno-wychowawcza. Nasze placówki 
oświatowo-wychowawcze zostały zmodernizowane i rozbudo-
wane. Równolegle z poprawą bazy materialnej, przeznaczaliśmy 
niezbędne środki na powiększanie i unowocześnianie narzędzi 
edukacyjnych. Dziś wszystkie nasze szkoły posiadają centra mul-
timedialne. W te ważne edukacyjnie narzędzia, nasze placów-
ki są sukcesywnie doposażane. Przywiązywaliśmy dużą wagę 
do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wspieramy ten pro-
ces finansowo. Dziś prawie siedemdziesiąt procent naszych na-
uczycieli legitymuje się statusem nauczyciela dyplomowanego, 
przy średniej krajowej wynoszącej pięćdziesiąt procent. Dzięki 
stworzonym możliwościom edukacyjnym oraz zaangażowaniu 
dyrekcji i nauczycieli nasze dzieci wolne są od małomiasteczko-
wych kompleksów i mogą skutecznie rywalizować z rówieśnika-
mi z dużych ośrodków miejskich i zagranicznymi. Czynnikiem 
motywującym do podnoszenia poziomu edukacyjnego są przy-
znawane, od wielu już lat, nagrody burmistrza dla wyróżniają-
cych się nauczycieli i uczniów oraz projekty unijne, realizowane 
dzięki pozyskiwanym środkom. Czy to są działania antyrozwojo-
we, cofające Sierpc cywilizacyjnie? Zawsze staraliśmy się środ-
ki budżetowe dzielić oszczędnie i rozważnie. Nigdy uznaniowo, 
lecz z poszanowaniem obszarów, które czekać nie mogą. Zga-
dzam się z tym, ze w mieście potrzebne są dobre drogi i chodni-
ki. I je robimy. Ale prawda jest taka, że budowę chodnika można 
na rok czy dwa odłożyć. Zaniechania w sferze edukacji i kul-
tury rodzą skutki nie do odrobienia. Staraliśmy się do tego nie 
dopuścić. Takimi przesłankami kierowaliśmy się modernizując 
Dom kultury. Dla niektórych jest za duży. Ale to sprawa punk-
tu widzenia.

Takimi też przesłankami kierowaliśmy się, realizując bardzo 
kosztowne inwestycje związane z ochroną środowiska. Bo w tym 
obszarze zapóźnienia były bardzo duże i czekać nie było wolno. 
Właśnie dlatego, żeby nie cofać Sierpca cywilizacyjnie. Mate-
rialnym świadectwem, podejmowanych, w tym zakresie działań, 
jest nowoczesna oczyszczalnia ścieków komunalnych i ponad 
trzydzieści kilometrów, wybudowanych w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat, sieci kanalizacji sanitarnej i kilka pompowni ścieków. 
Dziś, ten wstydliwy cywilizacyjnie problem jest bliski osta-
tecznego rozwiązania. Prawdą jest, ze zakopanej w ziemi rurze 
po pewnym czasie nie widać, w przeciwieństwie do, na przykład, 
chodnika, chociaż koszty są nieporównywalne.

W tym samym obszarze zadań znajduje się zmodernizowane 
i rozbudowane Składowisko Odpadów Komunalnych w Racho-
cinie. Przez cały czas rozbudowywana i modernizowana była 
sieć wodociągowa.

W cytowanym artykule z „Naszego Sierpca” Nr 3/2013, 
Wojciech Mielczarek specyfikuje efekty „złego planowania bu-
dżetu przez ostatnie lata”. Niektóre, zawarte w tym katalogu za-
rzuty są logicznie sprzeczne. To jednak już nie dziwi, gdyż pan 
Wojciech często te same fakty lokuje w bardzo odległych kon-
figuracjach myślowych. Zależnie od jego aktualnych potrzeb 
politycznych.

Jednym ze skutków złego planowania przeze mnie budżetów 
jest, według radnego: „Brak przygotowanych, w pełni uzbro-
jonych, możliwych do przekazania w każdym czasie terenów 
inwestycyjnych”. I to ma być hamulcem przedsiębiorczości, po-
wodować bezrobocie i migrację młodych obywateli naszego mia-
sta. To nieprawda. A przy tym pomieszanie przyczyn ze skutkami. 

Gdyby przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej 
zechciał odpowiedzialnie zainteresować się tym problemem, 
to by wiedział, że Miejscowe Plany Przestrzennego Zagospoda-
rowania miasta Sierpca oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania miasta Sierpca przewidują pięć głównych te-
renów zabudowy przemysłowej i przemysłowo-składowej:

1. Rejon ulicy Białobłockiej i torów kolejowych. Po-
wierzchnia 42 ha. Teren wyposażony jest w kanał sa-
nitarny i wodociąg o przekroju 400 mm oraz ciepło 
z Ciepłowni Miejskiej.

2. Rejon Browaru Kasztelan. Teren o powierzchni 35 ha. 
Wyposażony w kanał sanitarny 600 mm i wodociąg 
300 mm oraz ciepło z ciepłowni miejskiej i gaz.

3. Rejon za ulicą Kościuszki o powierzchni 90 ha. Wypo-
sażony w kanał sanitarny 400 mm i wodociąg 150 mm 
oraz gaz.

4. Teren w rejonie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
„OLEWNIK” o powierzchni 24 ha. Wyposażony w ka-
nał sanitarny 250 mm i wodociąg dwa razy po 100 mm 
oraz gaz.

5. Teren w rejonie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
o powierzchni 8 ha. Wyposażony w kanał sanitarny 
400 mm i wodociąg 150 mm oraz gaz.

Usytuowanie tych terenów w aglomeracji miejskiej wyni-
ka z istniejącej zabudowy przemysłowej oraz wskazanych wy-
żej dokumentów planistycznych. Z uwzględnieniem tych dwóch 
czynników planowano i tworzono wyprzedzająco infrastrukturę 
miejską. To pozwala, na tych terenach, lokować nowe zakłady, 
jak i rozbudowywać już istniejące, jak chociażby ZPM „OLEW-
NIK” czy Pralnia Hollywood. To dzięki istniejącej infrastruktu-
rze możliwe było podjęcie przez Carlsberg Polska rozbudowy 
Browaru Kasztelan, o mocy produkcyjnej zwiększonej o 250%. 
Inwestycja ta, o wartości 187 mln złotych została w bieżącym 
roku rozpoczęta.

W cytowanym artykule, ale i wielokrotnie przy innych oka-
zjach, Wojciech Mielczarek sugeruje, że jedną z przyczyn sta-
gnacji rozwojowej Sierpca są zbyt małe środki przeznaczane 
na inwestycje. Według jego wyliczeń, to kwota 2-3 miliony zło-
tych rocznie. To kolejna, nieprawdziwa informacja, nie mająca 
umocowania w faktach, które są inne. Tylko w ostatnich, rozli-
czonych finansowo latach, na inwestycje w mieście wydaliśmy: 
2010 – 11 122 000 złotych, 2011 – 24 244 033 złote, 2012 – 
5 067 000 złotych. I nie są to wybrane, szczególnie bogate w in-
westycje, lata. Przytoczone fakty nie są moją wiedzą tajemną. 
Przekazywałem je w corocznych sprawozdaniach z wykonania 
budżetu za rok ubiegły, są ogólnie dostępne w internecie. Prze-
wodniczący Komisji Gospodarczej wolał ich nie zauważyć, gdyż 
nie pasują do jego politycznych tez. W tym kontekście rodzi się 
pytanie: czemu i komu takie działania służą? Miastu i spokojowi 
społecznemu na pewno nie.

Niedługo, jak co roku, Rada Miejska przyjmie budżet 
na przyszły rok. Chciałbym, po raz kolej przypomnieć, ze do mo-
ich ustawowych obowiązków należy jedynie przygotowanie jego 
propozycji. Tworze ją w oparciu o swoją wiedzę, wieloletnie 
doświadczenie i, co istotne, prawne regulacje. Zaproponowa-
ne przeze mnie zapisy budżetowe Rada Miejska może zmienić. 
Ma takie uprawnienia. Chciałbym przypomnieć, ze w ubiegłym 
roku, przy takich samych jak obecnie zastrzeżeniach do propo-
zycji budżetu, Rada Miejska przyjęła go jednomyślnie. Za jego 
przyjęciem zagłosował także Wojciech Mielczarek. Później tłu-
maczył, że Rada nie miała innego wyjścia. To kolejna nieprawda.

Marek Kośmider
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GOSPODARkA NieRUCHOMOŚCiAMi
Burmistrz Miasta wydał zarządzenia w sprawach:
• wydzierżawienia nieruchomości pod uprawy rolne, 

na okres 3 lat, przy ul. Targowej, działki 2078, 2078/2;
• obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Far-
nej, działka 3840 o powierzchni 0,0277 ha;

• obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu, 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Woj-
ska Polskiego, działki 672/1, 672/2, 672/4, o łącznej po-
wierzchni 0,0906 ha;

• obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu, 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Świę-
tego Wawrzyńca, działka 1013, o powierzchni 0,0396 ha;

• wykupu nieruchomości przy ul. Piastowskiej, działka 
1971/6, o powierzchni 0,0483 ha;

• wykupu nieruchomości lokalowej przy ul. Świętokrzy-
skiej, działka 1564/11 o powierzchni 0,0366 ha;

• wydzierżawienia nieruchomości, w drodze bezprzetargo-
wej, położonej przy ul. Traugutta, działka 1737/4 o po-
wierzchni 430 m2.

iNWeSTyCJe
1. Z firmą P.P.H.U. „EL-WODKAN” Grażyna Łacheta 

z Tłuchowa podpisano umowy na:
• wykonanie robót budowlanych w ramach zada-

nia pn. „Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek 
w Sierpcu: I etap – przebudowa oświetlenia parku 
i studni zasilania fontanny”, na kwotę 179 694,25 zł 
brutto;

• wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Bole-
sława Chrobrego, Konrada Mazowieckiego, Dobra-
wy i św. Wojciecha”, na kwotę 53 839,51 zł brutto;

• przeprowadzenie kontroli stanu technicznego insta-
lacji elektrycznej i komputerowej w budynku Urzę-
du Miejskiego w Sierpcu i sporządzenie protokołów 
pokontrolnych, zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 usta-
wy Prawo Budowlane, na kwotę 1 845,00 zł brutto.

2. Z firmą Usługi Elektryczne „LUMEN” inż. Franci-
szek Chojnacki z Sierpca podpisano umowę o pełnie-
nie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, na budowie pn. „Budowa 
oświetlenia ulicznego w ulicach Bolesława Chrobrego, 
Konrada Mazowieckiego, Dobrawy i św. Wojciecha”, 
na kwotę 1 722,00 zł brutto.

3. Z firmą P.H.U. USŁUGI BRUKARSKIE Dariusz Korcz 
z Borkowa Kościelnego podpisano umowę na „Rozbiór-
kę garaży i budynku gospodarczego na terenie Urzędu 
Miejskiego w Sierpcu wraz z budową ogrodzenia z furt-
ką wzdłuż granicy z działką sąsiednią od strony wschod-
niej”, na kwotę 55 350,00 zł brutto.

4. Z firmą Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. 
z Sierpca podpisano umowę na „Budowę ulicy Długo-
sza w Sierpcu” – etap II, na kwotę 93 643,38 zł brutto.

5. Z Stanisławem Nastałkiem z Sierpca podpisano umowy 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogo-
wej nad realizacją zadań:

• „Budowa ulicy Długosza w Sierpcu” – etap II, 
na kwotę 3 000,00 zł brutto;

• „Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogod-
nej do Spokojnej”, na kwotę 1 500,00 zł brutto;

• „Budowa ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W. I-go 
Hermana do Piastowskiej”, na kwotę 2 200,00 zł 
brutto;

• „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Pułaskiego 
i Reymonta”, na kwotę 1 000,00 zł brutto;

• „Utwardzenie ulicy Białobłodzkiej na odcinku 
od posesji nr 3, kierunku ulicy Sosnowej”, na kwo-
tę 1 000,00 zł brutto;

• „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Pułaskiego 
i Reymonta”, na kwotę 1 000,00 zł brutto;

• Roboty remontowe prowadzone na drogach bę-
dących w zarządzie Burmistrza Miasta Sierpca, 
na kwotę 14 000,00 zł brutto.

6. Z firmą” TRAKT” USŁUGI DROGOWO MOSTO-
WE Zuzanna Barbara Błachowiak z Mławy podpisano 
umowę na „Modernizację mostu przy ul. Słowackiego 
w Sierpcu”, na kwotę 189 004,51 zł brutto.

7. Z firmą Nadzory, Projektowanie, Badania i Przeglądy 
Jan Wysocki z Mławy podpisano umowę na:
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży mo-

stowej nad realizacją zadania pn. „Modernizacja 
mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu”, na kwotę 
4 920,00 zł brutto;

• przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i przy-
datności do użytkowania obiektu budowlanego, es-
tetyki obiektu oraz jego otoczenia, sporządzenie 
protokołu pokontrolnego, 4 obiektów mostowych 
w Sierpcu, zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy 
Prawo Budowlane, na kwotę 3 690,00 zł brutto.

8. Z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „BUDE-
XPOL” Sp. z o.o. z Sierpca podpisano umowę na „Re-
mont instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim 
Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu”, na kwotę 44 676,00 zł 
brutto.

9. Z firmą Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych 
„ANBUD” mgr inż. Andrzej Oszal z Sierpca podpisano 
umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej placu 
zabaw oraz boiska sportowego na osiedlu nr 6 w Sierp-
cu”, na kwotę 3 690,00 zł brutto;

10. Z „EMPEGEK” Sp. z o.o. z Sierpca podpisano umowę 
na wykonywanie remontów i bieżącego utrzymania dróg 
gruntowych, żużlowych i żwirowych na terenie miasta 
Sierpca, będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, 
w okresie do 31.12.2013 r., w ramach zamówienia uzu-
pełniającego, na kwotę 10 485,75 zł brutto.

11. Z firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WA-
SKOP” Elżbieta Wasek z Płocka podpisano umowę 
na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu –  
V etap”. Roboty związane z budową odcinka sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkal-
nego, położonego przy ul. Ziemiańskiej w Sierpcu, dz. 
nr ewid. 313/13 i 313/16, na kwotę 18 388,50 zł brutto.

12. Z Firmą Usługi, Nadzory – Instalatorstwo wod.-kan., c.o. 
i gaz Stanisław Szymczak z Sierpca podpisano umowę 
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na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sa-
nitarnej nad robotami pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Ko-
ściuszki w Sierpcu – V etap”. Roboty związane z budową 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem 
do budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Ziemiań-
skiej w Sierpcu, dz. nr ewid. 313/13 i 313/16, na kwotę 
1 500,00 zł brutto.

13. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu 
zlecono:
• Remont parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego 

w Sierpcu, na kwotę 65 000,00 zł brutto;
• Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej w parku 

miejskim przy ul. Płocka/Wiosny Ludów, na kwotę 
37 000,00 zł brutto;

• Budowę ulicy Pogodnej, na odcinku od ul. Pogodnej 
do Spokojnej, na kwotę 96 500,00 zł brutto;

• Budowę łącznika pomiędzy ulicą Pułaskiego i Rey-
monta, na kwotę 68 347,00 zł brutto;

• Budowę ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W I-go 
Hermana do Piastowskiej, na kwotę 142 800,00 zł 
brutto;

• Utwardzenie ulicy Białobłockiej na odcinku od po-
sesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej, na kwotę 
120 600,00 zł brutto;

• Utrzymanie dróg tłuczniowych w mieście Sierpc –  
II etap jesienne naprawy, na kwotę 25 700,00 zł 
brutto;

OŚWiATA i ZDROWie
Burmistrz Miasta Sierpca:
• Powołał Zespół ds. Nagród i Odznaczeń, który dokonał 

analizy złożonych przez dyrektorów placówek oświato-
wych, prowadzonych przez Miasto Sierpc, wniosków 
o nagrody burmistrza dla szczególnie wyróżniających 
się nauczycieli. Wręczenia pięciu nagród, o wartości 
3 200 PLN brutto każda, Burmistrz dokonał w trakcie 
zorganizowanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
przez uczniów i absolwentów Gimnazjum Miejskiego 
im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, uroczystego koncer-
tu zatytułowanego „Z pamiętnika nauczyciela”.

• We wrześniu br. dokonał wypłaty 202 wyprawek szkol-
nych, w kwotach ustalonych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej, na łączną sumę 59 412,55 złotych.

• Zorganizował, wspólnie ze szkołami prowadzony-
mi przez samorząd miejski, konferencję badawczo-na-
ukową finalizującą realizowany w okresie od września 
2012r do września 2013 r. projekt „Sierpeccy badacze”. 
Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w kwocie ponad 720 tysięcy złotych, objął 
zasięgiem grupę 423 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 
2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum.

• Na przełomie października i listopada br. wydał 263 de-
cyzje administracyjne, dotyczące przyznania stypendium 
szkolnego uczniom szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych.

• Zawarł porozumienie z NZOZ Medica w Łodzi, 
w rezultacie czego na przestrzeni czterech dni, tj. od 1 
do 4 października br., grupa 280 sierpczanek skorzystała 
z bezpłatnych badań mammograficznych.

• W porozumieniu z Centrum Onkologii Instytut im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, zorganizo-
wał spotkanie o profilu edukacyjnym pod hasłem: „Rak 

największym wyzwaniem zdrowia Polaków”. W jego 
trakcie Dagmara Mokwa – Zastępca Kierownika Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordynującego oraz Dorota Ołow-
ska – starsza położna ds. profilaktyki, wykorzystując 
prezentację multimedialną przekazały słuchaczom repre-
zentującym różne grupy wiekowe informacje na temat 
uwarunkowań sprzyjających powstawaniu nowotworów, 
sposobów ich diagnozowania, jak również zachowań mi-
nimalizujących ryzyko zachorowania.

BURMiSTRZ WZiĄł UDZiAł W NASTĘPUJĄCyCH 
SPOTkANiACH:

• Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woje-
wództwa Mazowieckiego;

• spotkaniu z mieszkańcami ul. Armii Krajowej i Powstań-
ców w sprawie dróg;

• z Prezesem Lechem Wiśniewskim ze Stowarzyszenia 
Rozwoju Mazowsza w sprawie współpracy;

• komisji urbanistyczno-architektonicznej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego południowo-
-wschodnich terenów miasta Sierpca;

• spotkaniu z radnymi RM oraz zarządcą nieruchomości, 
w sprawie zagospodarowania terenu PKS;

• inauguracji rozpoczęcia roku Sierpeckiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku;

• z Markiem Iwińskim, kierownikiem Krytej Pływalni, 
w sprawie III Andrzejkowego Festynu Pływackiego;

• spotkaniu w sprawie zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „rzeki Sierpienicy”;

• z mieszkańcami Zarządów Osiedli w sprawie propozy-
cji i wniosków mieszkańców do budżetu na 2014 rok;

• walnym zebraniu spółki TBS;
• konferencji upowszechniającej Strategię Przewidy-

wania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu 
Sierpeckiego oraz podsumowującą projekt „Partnerstwo 
lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu 
Sierpeckiego”;

• spotkaniu w Starostwie Powiatowym, dotyczącym omó-
wienia propozycji podziału środków funduszu Pracy 
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. 
roboty publiczne i staże;

• z Bartoszem Urnatowskim z firmy Skanska w sprawie 
wjazdu na ul. Narutowicza;

• imprezie integracyjnej „Dzień wolontariatu”;
• z Adrianem Kowalskim ze szkoły tańca w sprawie Ogól-

nopolskiego Turnieju Tańca;
• podsumowaniu konkursu „Najładniejszy balkon 

i ogródek”;
• plenarnym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku 

Emerytów i Inwalidów;
• spotkaniu z delegacją ze Złotych Morawiec;
• w IV Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie;
• spotkaniu w sprawie projektu ścieżek rowerowych na te-

renie miasta Sierpca.

BURMiSTRZ WZiĄł UDZiAł W UROCZySTOŚCiACH:
• 50-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy;
• jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w USC;
• Dniu Seniora ZO nr 6;
• Światowego Dnia Walki z Cukrzycą;
• 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości;
• jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Studzieńcu.
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Jesienią dobiegł końca remont schodów, stano-
wiących zejście z ul. Narutowicza na plac Chopina. 
Wykonawcą tego przedsięwzięcia, które wymagało 
praktycznie odtworzenia całej konstrukcji schodów, 
łącznie z palowaniem zbocza, była firma – Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe „BUDOMEX” Da-
riusz Rzeszotarski z Sierpca. Koszt budowy schodów 
wyniósł 306.774,75 zł brutto zł. Firma Budomex re-
alizowała to zadanie w terminie czerwiec-wrzesień 
2013 r.

Red.

ODDANO DO UŻYTKU 
WYREMONTOWANE SCHODY

Miasto Sierpc zostało zaproszone do zaprezentowania pro-
jektu „Sierpeccy badacze” jako dobre praktyki współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Płocku. Prezentacji doko-
nano na dorocznej konferencji Krajowego Ośrodka EFS, która 
odbyła się w dniach 18-19 w Warszawie. Organizato-
rem konferencji był Krajowy Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego Centrum Projektów Europej-
skich. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz delegaci ROEFS z wszystkich 
województw.

Panel dobrych praktyk był zawężony do zapre-
zentowania czterech projektów z całej Polski, w tym 
„Sierpeckich badaczy”. Burmistrz Marek Kośmider 
przedstawił ogólne informacje o Sierpcu oraz omó-
wił działania podejmowane przez miasto na rzecz 
rozwoju młodych sierpczan poprzez realizowa-
ne projekty, współfinansowane ze środków UE. 
O szczegółach projektu „Sierpeccy badacze” opo-
wiedział naczelnik Wydziału Promocji i Pozyski-
wania Funduszy Zewnętrznych, Mariusz Urbański, 

MIASTO SIERPC JAKO DOBRE 
PRAKTYKI WSPÓŁPRACY Z ROEFS

a o dobrej, wieloletniej współpracy miasta Sierpca z Regional-
nego Ośrodka EFS w Płocku mówiła Marzena Kapuścińska, 
przedstawicielka ROEFS w Płocku.

Mariusz Urbański

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIANIE 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Miasta Sierpc informuje, iż w roku 2013 po raz kolejny zre-
alizowano na terenie miasta zadanie polegające na usunięciu i utylizacji ma-
teriałów zawierających azbest.

Środki finansowe wydatkowane na to zadanie to 37 861,66 zł. Pieniądze 
pozyskane zostały w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kwoty) oraz Narodowy 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%). 
W rezultacie usunięto i zutylizowano 59,035 ton płyt azbestowo cementowych.

UWAGA!!! 
Urząd Miejski w Sierpcu rozpoczyna tworzenie nowej listy  

osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w roku 2014 na  
usunięcie i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego  

z płyt azbestowych.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Sierpc dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochroby 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 www.wfosigw.pl www.nfosigw.gov.pl
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W dniach 25-29 października, na zaproszenie 
Starosty Sierpeckiego, odwiedzili nas przedstawi-
ciele partnerskiego miasta Zlate Moravce. W skład 
6-osobowej delegacji weszli: Roman Sira – se-
kretarz Miasta, Branislav Varga – dyrektor Służb 
Technicznych Miasta, Denisa Uhrinova – dyrektor 
Rejonowego Urzędu Pracy, Zita Zahorska – dyrek-
tor Zespołu Szkół, Lenka Borčinová – przedstawi-
ciel Urzędu Pracy, Peter Drahosz – przedsiębiorca 
(transport międzynarodowy, producent okien).

Wizyta studyjna realizowana była w ramach 
projektu „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju 
gospodarczego Subregionu Sierpeckiego”, współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego Liderem jest Powiat Sierpec-
ki. Partnerami projektu są zaprzyjaźnione miasta Zla-
te Moravce i Sierpc.

W trakcie wizyty przeprowadzone były warsz-
taty, goście mieli możliwość wymiany poglądów 
na interesujące ich tematy, odwiedzili Centrum Kul-
tury i Sztuki oraz Regionalny Zakład Gospodarki 
Odpadami.

Mariusz Urbański

WIZYTA DELEGACJI  
MIASTA PARTNERSKIEGO  

ZLATE MORAVCE W SIERPCU

W dniu 13 listopada br. burmistrz Marek Ko-
śmider przyjął delegację z miasta Zlate Moravce 
ze Słowacji. Jest to kolejna wizyta przedstawicie-
li tego miasta w Sierpcu w ramach prowadzonego 
przez Starostwo Powiatowe projektu „Partnerstwo 
Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregio-
nu Sierpeckiego”, współfinansowanego z środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W skład delegacji weszli: Jozef Skvarenina – za-
stępca burmistrza miasta Złote Morawce, Maria Vo-
zarova – prawnik i rzecznik prasowy miasta Złote 
Morawce oraz Miroslav Kosut – naczelnik wydziału 
projektów i promocji miasta Złote Morawce.

W czasie spotkania goście zapoznali się z histo-
rią naszego grodu i jej dokumentowaniem, pozyski-
waniem środków unijnych. Burmistrz zaprezentował 
infrastrukturalne osiągnięcia naszego miasta ostat-
nich kilkunastu lat. Słowaccy goście obejrzeli Szko-
łę Podstawową Nr 2 oraz halę sportową.

Stanisław Majchrzak

DELEGACJA Z MIASTA  
ZLATE MORAVCE  

Z WIZYTĄ U BURMISTRZA
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W dniu 30 września 2013 roku, w Centrum Kultury i Sztu-
ki, odbyła się konferencja badawczo-naukowa, podsumowują-
ca projekt „Sierpeccy badacze”. Realizatorami tego wydarzenia 
były trzy szkoły:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej;
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego;
• Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika.

Prowadzący konferencję, inspektor Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Zdrowia Marek Zdrojewski, przedstawił ogólne założenia 
projektu, zaś burmistrz Marek Kośmider, podziękował wszyst-
kim za zaangażowanie przy jego realizacji.

Głównym punktem spotkania była artystyczna prezentacja 
realizowanych komponentów:
• Nasza fauna i flora;
• Nasza pogoda;
• Nasza rzeka.

Wykonawcami, tej interesującej części konferencji, byli 
uczniowie szkół uczestniczących w projekcie. Po prezenta-
cji, wszyscy gości konferencji zostali zaproszeni do obejrzenia 
wystawy, połączonej z galerią zdjęć przedstawiających efekty 
projektu. W sumie „Sierpeckimi badaczami” zostało objętych  
423 uczniów, w tym 220 dziewcząt i 203 chłopców. Całkowi-
ta wartość projektu – 720 930 PLN. Projekt realizowany był 
od września 2012 do końca września 2013 roku.

Projekt, pod wieloma względami, był wyjątkowym przed-
sięwzięciem. O jego wyjątkowości świadczyć może ilość ze-
branego materiału badawczego oraz liczba przeprowadzonych 
badań i analiz. Efekty pracy uczniów i prowadzących projekt 
prezentuje Edukacyjny Raport Środowiskowy, który otrzymali 
uczestnicy konferencji. Raport, opublikowany w nakładzie 1200 
egzemplarzy, trafi do szkół, Miejskiej Biblioteki oraz do Urzędu 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE 
PROJEKTU SIERPECCY BADACZE

Miejskiego, jako materiał promocyjno-informacyjny naszego 
miasta. W realizację projektu zaangażowana była bardzo duża 
liczba nauczycieli, którzy podczas zajęć wdrażali sierpeckich 
badaczy w tajniki naszej lokalnej przyrody. Odpowiedzialność 
za prawidłowe zrealizowanie projektu spoczęła na kadrze za-
rządzającej, którą stanowili: Edwin Tomaszewski – kierownik 
projektu, Teresa Jankowska – pracownik ds. obsługi finansowej, 
Paweł Rzemieniewski – pracownik ds. obsługi administracyjno – 
biurowej oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach – Aga-
ta Urbańska w SP nr 2, Barbara Woźnicka w SP Nr 3 oraz Agata 
Bartkowska w GM. Nadzór w imieniu miasta sprawował Mariusz 
Urbański – Naczelnik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Fundu-
szy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Stanisław Majchrzak

W dniach 14-15 listopada miasto Sierpc wzięło udział  
w IV Forum Rozwoju Mazowsza. Otwarcia dokonał marszałek 
województwa mazowieckiego – Adam Struzik wraz z dyrekto-
rem MJWPU, Mariuszem Frankowskim. Forum zgromadziło 
około 70 wystawców. Sierpc zaprezentował trzy zrealizowane 
projekty, współfinansowane ze środków UE:
1. „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju 

Ziemi Sierpeckiej”;
2. „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez 

adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”;
3. „Sierpeccy badacze”.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedza-
jących najbardziej interesowały wyroby z ceramiki i ręcznie 
robione kartki z CKiSz, a także Edukacyjny Raport Środowi-
skowy. Naczelnik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych, Mariusz Urbański, podczas prezentacji, zapre-
zentował gościom Forum ogólne informacje o mieście oraz 
działania, jakie miasto Sierpc podjęło w celu promocji poten-
cjału gospodarczego. IV Forum Rozwoju Mazowsza było oka-
zją do promocji miasta Sierpca, jego potencjału gospodarczego, 

bogatej oferty kulturalnej oraz innowacyjnych rozwiązań w pro-
wadzeniu zajęć dodatkowych, opartych na lokalnym potencjale 
przyrodniczo-krajobrazowym.

Wydział promocji i Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

MIASTO SIERPC MULTIWYSTAWCĄ 
NA IV FORUM ROZWOJU MAZOWSZA
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W dniu 20 listopada 2013 roku, na terenie Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu, odbyła się konferencja upowszechniają-
ca Strategię Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą 
dla Subregionu Sierpeckiego. Konferencja finalizowała unijny 
projekt, realizowany od stycznia bieżącego roku przez Staro-
stwo Powiatowe w Sierpcu. Jego tematyka dotyczyła rozwo-
ju przedsiębiorczości i innowacyjności. Partnerami Starostwa, 
w realizacji tego projektu, były: miasto Sierpc i Zlate Moravce 
ze Słowacji.

Celem projektu było opracowanie strategii rozwiązywania 
głównych problemów społecznych i gospodarczych subregionu 
sierpeckiego, a także identyfikacja trendów i projekcja scenariu-
szy zmian otoczenia społeczno-gospodarczego. Finalnym efek-
tem przeprowadzonych badań i analiz będzie dokument strategii 
oraz cząstkowe opracowania, dotyczące wybranych obszarów. 
Burmistrz Marek Kośmider, zabierając głos w części wstępnej 
Konferencji, powiedział:

Włodarzom powiatu sierpeckiego chciałbym pogratulować 
podjęcia i realizacji ważnego dla nas unijnego projektu. Jestem 
przekonany, że jego wdrożenie przysłuży się społeczno-gospo-
darczemu rozwojowi subregionu sierpeckiego. Pozwoli, dzięki 
partnerskiej współpracy i współdziałaniu, racjonalniej wykorzy-
stywać nasze potencjały, nie tylko gospodarcze. Dlatego bardzo 
cenimy sobie możliwość współuczestniczenia w tym przedsię-
wzięciu. Cieszymy się, że naszym współpartnerem w realizacji 
tego projektu zostały słowackie Zlate Moravce. Moje, z tego fak-
tu szczególne zadowolenie, nie jest jedynie kurtuazyjnym gestem. 
Podejrzewam, że niewielu z Państwa, obecnych na tej sali wie, 
że 10 lipca 2004 roku, w znajdującym się na terenie Muzeum 
Wsi Mazowieckiej dworku miałem przyjemność uczestniczyć 
w niecodziennym wydarzeniu. W tym dniu, kilkadziesiąt metrów 
od naszej sali konferencyjnej, wraz z panią burmistrz Zlatych 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA 
UNINJNY PROJEKT REALIZOWANY 

PRZEZ POWIAT

Moraviec, Serafiną Ostrihonową podpisaliśmy list intencyjny 
o „Przyszłej współpracy między miastem Sierpcem i miastem 
Zlate Morawce na Słowacji”. List był deklaracją naszej woli na-
wiązania efektywnej, długofalowej współpracy między naszymi 
społecznościami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwa-
mi. Jestem głęboko przekonany, że realizowany przez powiat sier-
pecki projekt i dzisiejsza konferencja stanowią kolejny, jestem 
przekonany że nie ostatni, przykład materializowania idei i prze-
słań zawartych w podpisanym przed laty liście intencyjnym.

Na zakończenie chciałbym z satysfakcją zauważyć, że Zie-
mia Sierpecka ma szczęście do unijnych projektów. Dobrym 
tego przykładem mogą być zrealizowane, dzięki unijnym dota-
cjom, dwie duże inwestycje – składowisko odpadów komunalnych 
w Rachocinie i Centrum Kultury i Sztuki oraz szereg projektów 
edukacyjnych, jak chociażby „Sierpeccy badacze” czy „Otwórz 
się na wiedzę”.

opr. Stanisław Majchrzak

W niezwykłych okolicznościach, bowiem w trakcie zorga-
nizowanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przez uczniów 
i absolwentów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika 
w Sierpcu, uroczystego koncertu Z pamiętnika nauczyciela Bur-
mistrz – Marek Kośmider uhonorował pięć nauczycielek z placó-
wek edukacyjnych prowadzonych przez Miasto Sierpc Nagrodą 
Burmistrza. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki 
w obecności licznie przybyłych nauczycieli i osób związanych 
ze środowiskiem oświatowym za szczególne osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nagrodzone zostały: 
pani Dorota Cendrowska – magister filologii polskiej, a jedno-
cześnie wicedyrektor (Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Ko-
pernika), reprezentujące barwy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
ks. Jana Twardowskiego – pani Anna Kazimierowska – magister 
nauczania początkowego i pani Barbara Woźnicka – magister 
techniki, a także pani Grażyna Pyszyńska – magister pedagogiki 
(Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej) oraz pani Alicja 
Ewa Pawlak – magister pedagogiki wczesnoszkolnej, a zarazem 

NAGRODY BURMISTRZA DLA 
NAUCZYCIELI Z OKAZJI DNIA 

EDUKACJI NARODOWEJ

od lewej d.Cendrowska, a.kazimierowska, 
G.Pyszyńska, B. Woźnicka, a.E.PaWlak

dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 Słoneczna Jedyneczka. 
Nagroda Burmistrza Miasta Sierpc jest przyznawana corocznie, 
od szesnastu lat, uzyskującym szczególne osiągnięcia w pracy 
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powstawaniu nowotworów, sposobów ich diagnozowania, jak 
również zachowań minimalizujących ryzyko zachorowania. 
Ostatnia część spotkania upłynęła pod znakiem indywidualnych 
konsultacji z prelegentkami.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

BURMISTRZ M. SIERPCA

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom za-
trudnionym w miejskich placówkach oświatowych. Złożone przez 
dyrektorów szkół i przedszkoli wnioski o przyznanie przedmioto-
wego wyróżnienia nauczycielom (o przyznanie Nagrody Burmi-
strza dyrektorowi wnioskuje Wydział Oświaty) są rozpatrywane 
przez Zespół ds. Nagród i Odznaczeń powoływany zarządzeniem 
Burmistrza. W skład Zespołu wchodzą: dwie osoby reprezentu-
jące Radę Miejską, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sierpcu, wizytator płockiej dele-
gatury Kuratorium Oświaty w Warszawie i po jednym przedstawi-
cielu zarządów oddziałów związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli. Przedmiotowemu gremium przewodniczy Zastępca 

Burmistrza. Przyznając nagrody Zespół opiera się o zasady okre-
ślone w regulaminie Kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Miasto Sierpc przyjętym Uchwałą Nr 130/XVI/2008 
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2008 r. W bieżącym roku, 
w wyznaczonym terminie, tj. do 20 września, wpłynęło łącznie 
pięć wniosków, spośród których wszystkie spełniły warunki za-
równo formalne, jak i merytoryczne, wobec czego Zespół ds. Na-
gród i Odznaczeń, zarekomendował pięć nagród w wysokości 
3200 złotych brutto każda.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Wzorem lat ubiegłych, za sprawą zawartych przez Burmistrza 
porozumień, także na przestrzeni 2013 r. odbyły się w Sierp-
cu bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne i cytolo-
giczne adresowane do kobiet z określonych grup wiekowych. 
Badaniami cytologicznymi zostały objęte panie w wieku 25-59 
lat, natomiast mammografię wykonywano u kobiet od 50 do 69 
roku życia, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie korzy-
stały z badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Trzykrotna obecność mobilnych mammobusów Centrum On-
kologii w Warszawie oraz NZOZ Medica w Łodzi odpowiednio 
w kwietniu, czerwcu i październiku sprawiła, iż 123 sierpczanki 
skorzystały z badań cytologicznych, zaś 593 – z mammografii. 
Rozwinięciem działań w obszarze profilaktyki nowotworów było 
spotkanie o profilu edukacyjnym „Rak największym wyzwaniem 
zdrowia Polaków” zrealizowane 20 listopada br. w sali widowi-
skowej Centrum Kultury i Sztuki przez pracowników Centrum 
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warsza-
wie. W jego trakcie – Dagmara Mokwa – Zastępca Kierownika 
Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego oraz Dorota Ołowska 
– starsza położna ds. profilaktyki wykorzystując prezentację mul-
timedialną przekazały słuchaczom reprezentującym różne gru-
py wiekowe informacje na temat uwarunkowań sprzyjających 

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Sierpcu w roku 2013 
wykonał termomodernizację 
dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, przy ul. Braci 
Tułodzieckich 23a i Kwiatowej 9, 
na łączną kwotę 333 tys. zł. Przy-
stąpiono do wykonania termomo-
dernizacji budynku przy ul. Armii 
Krajowej 2. Prace remontowe po-
legają na wymianie pokrycia da-
chowego (eternit), wykonaniu 
instalacji c.o., c.w.u., wymianie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
dociepleniu budynku. Planowana 
kwota to około 800 tys. zł.

Hanna Szpila

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW
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Rozpoczynający się rok szkolny postawił przed nami nowe 
zadania. Zawsze pamiętamy jednak, ze dla nas dzieci są najważ-
niejsze, a uśmiech na ich twarzach to priorytet. W trosce o ten 
uśmiech prowadzimy nowatorskie zajęcia, podejmujemy cieka-
we działania poprzez które bawimy, uczymy i wychowujemy. 
Opracowany przez Radę Pedagogiczną Kalendarz Imprez reali-
zujemy przez cały rok, jest niezwykle bogaty i gwarantuje do-
skonałą zabawę nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.

Dzień Ziemi – Sprzątanie świata. Wspólnie ustaliliśmy, ze 
chcemy, by okolice naszego przedszkola były czyste i piękne, 
a spacery pobliskimi ulicami sprawiały nam przyjemność. Dlatego 
przedszkolaki wyposażone w worki na śmieci foliowe, rękawicz-
ki pozbierały drobne nieczystości. Do przedszkola wróciliśmy 
z przekonaniem, że dzięki naszej pracy otaczający nas świat bę-
dzie piękniejszy. Była to doskonała lekcja ekologii dla dzieci, 
myślimy, że dla dorosłych, którzy nas obserwowali również. 
Dzieciaki obiecały, ze już zawsze będą śmieci wyrzucać do kosza.

Dzień Chłopaka. W naszym przedszkolu uroczyście obcho-
dzimy różnorodne święta, w tym również to przesympatyczne 
– Dzień Chłopaka. Każda grupa miała swój pomysł na to święto-
wanie. Były życzenia i drobne upominki. Teraz pozostaje czekać 
do marca i zobaczyć, co chłopcy wymyślą dla swoich koleżanek.

każdemu dziecku radość się udziela, gdy zbliża się Dzień 
Nauczyciela.”. To szczególne święto dzieci uczciły nie tylko 
uśmiechniętą buzią, ale wierszami, piosenkami i tańcami, które 
zaprezentowały na przygotowanej akademii. Nie zabrakło szcze-
rych i prawdziwie prosto z serca płynących życzeń kierowanych 
do wszystkich pracowników przedszkola.

Nasze jesienne działania. Uroki polskiej jesieni sprzyjają 
dziecięcej aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Kolej-
ny raz braliśmy udział w konkursie plastycznym organizowanym 
przez CKiSz. W wykonanych pracach przedszkolaki wykazały się 
niezwykłą wyobraźnią i inwencją plastyczną. Inspiracją do dal-
szych artystycznych działań były również zajęcia prowadzone 
przez instruktora w zaprzyjaźnionym z nami OPP. Sami wyszli-
śmy z inicjatywą propagującą ciekawe techniki plastyczne or-
ganizując w przedszkolu konkurs pod hasłem: „Lubimy owoce  
i warzywa”. Jego ideą było nie tylko doskonalenie sprawności ma-
nualnej dzieci, ale przede wszystkim stylu zdrowego odżywiania 
się. Obserwując otoczenie wokół przedszkolaki nabrały przeko-
nania, że Pani Jesień posiada niezwykłą moc barwienia przyrody.

Spełniamy marzenia innych. Staramy się uczyć nasze dzieci 
wrażliwości i chęci niesienia pomocy oraz otwierać ich serca na 
potrzeby innych. Tym razem spełnialiśmy marzenia małej Oliw-
ki, chorej dziewczynki, która na swoje 6 urodziny zapragnęła 
otrzymać jak najwięcej kart z życzeniami. Pomysł przygotowa-
nia laurek podsunęli nam rodzice. W ten sposób przyłączyliśmy 
się do ogólnokrajowej akcji. Dzieci z wszystkich grup przygoto-
wały kolorowe kartki. Mamy nadzieję, że wywołały one uśmiech 
na twarzy chorej dziewczynki.

Jesteśmy małymi patriotami. Małe dziecko swoją posta-
wę patriotyczną, kształtuje od rzeczy i spraw najbliższych, do 

dostrzegania i rozumienia tego co ważne dla całego kraju. Jak 
co roku z okazji wielkich rocznic odwiedzamy miejsca związane  
z historią naszej miejscowości. W tym roku paliliśmy znicze na 
grobach poległych żołnierzy z okazji Święta Zmarłych oraz wiel-
kiego Narodowego Święta Niepodległości.

Chcę już zostać przedszkolakiem czyli pasowanie na 
Przedszkolaka. W tej ważnej dla dzieci uroczystości uczest-
niczyli zaproszeni rodzice i najbliżsi. Najmłodsze przedszkola-
ki miały możliwość po raz pierwszy wystąpić przed tak dużą 
publicznością. Odświętnie ubrane, z przejęciem recytowały 
wiersze, śpiewały i tańczyły. Zgromadzeni goście bili brawo,  
i byli bardzo dumni ze swoich pociech. Po złożeniu ślubowania, 
Pani dyrektor Marzanna Kupniewska pasowała każde dziecko 
specjalną kolorową kredką oraz wręczyła dyplomy i upominki.

W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST WESOŁO
NOWE WIEŚCI Z ŻYCIA CZERWONEGO KAPTURKA

Bal u Pluszowego Misia. Koniec listopada, to niezwykle ma-
giczny czas w naszym przedszkolu, a to za sprawą Pluszowe-
go Misia, przyjaciela wszystkich dzieci, który zaprosił na swoje 
urodziny nie tylko Czerwonego Kapturka i innych bohaterów 
bajek ale również dzieci z sierpeckich przedszkoli i szkół pod-
stawowych. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć, przygoto-
wany przez gospodarzy, krótki spektakl teatralny oraz wykazać 
się umiejętnościami plastycznymi w konkursie, którego tema-
tem przewodnim był sam solenizant czyli Pluszowy Miś. Jak na 
prawdziwe urodziny przystało, był tort i życzenia.

„Bieg po barwę” – Gromada Zuchowa „Leśne Jagódki”. 
Od września w nowym składzie osobowym rozpoczęła działal-
ność gromada zuchowa. Uroczyste pasowanie na zucha odbyło 
się z udziałem rodziców. Najstarsze przedszkolaki zaprezentowa-
ły na tym spotkaniu umiejętności artystyczne i sportowe. W ten 
sposób udowodniły, iż w pełni zasługują, by zostać prawdziwy-
mi zuchami. Od tej chwili będą brać czynny udział we wszyst-
kich inicjatywach i działaniach, podejmowanych przez Hufiec 
ZHP. W najbliższym czasie będzie to Turniejada Mikołajkowa.

A my z niecierpliwością oczekujemy, kiedy to w mroźny, 
grudniowy dzień przyjedzie upragniony gość – Mikołaj, który to 
„pod łóżeczka i poduszki wkłada paczki i paczuszki”.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola Nr 4
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Świat przyrody ze względu na swoją różnorodność i bogac-
two jest niezmiernie interesujący dla dziecka w wieku przed-
szkolnym, dlatego też nauczycielki, podczas codziennej pracy 
z przedszkolakami, projektują ciekawe sytuacje edukacyjne 
sprzyjające bezpośrednim i pośrednim kontaktom z przyrodą. 
Od lat propagujemy też treści proekologiczne poprzez: wyciecz-
ki do różnych środowisk przyrodniczych (las, łąka), gospodarstw 
turystyczno – ekologicznych, uczestnictwo w edukacyjnych 
ścieżkach ekologicznych oraz włączanie się w różnorodne ak-
cje na rzecz ochrony środowiska – obchody Dnia Ziemi, Sprzą-
tanie świata, segregacja śmieci. Ponadto nauczycielki realizują 
z dziećmi własne programy przyrodniczo-ekologiczne: „Zostań 
przyjacielem przyrody”, „Przyroda potrzebuje przyjaciela”.

W bieżącym roku szkolnym nawiązałyśmy współpracę 
z Nadleśnictwem Płock, z działem zajmującym się edukacją le-
śną. W dniu 22.11.2013 r. odwiedziła nas p. Małgorzata Włocz-
kowska, specjalista edukacji przyrodniczo – leśnej – edukator 
Nadleśnictwa Płock, która we wszystkich grupach wiekowych 
poprowadziła warsztaty przyrodnicze pt. Las przygotowuje się 
do snu zimowego. W trakcie warsztatów dzieci poznały miesz-
kańców polskich lasów, poszerzyły wiedzę na temat życia 
i zwyczajów ssaków leśnych, zdobyły wiele nowych informacji 
dotyczących: zmian w życiu lasu w zależności od pory roku, po-
znały zagrożenia związane z działalnością człowieka. Przedszko-
laki z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści o lesie, 
oglądały barwne fotografie w albumach i książkach oraz plaka-
ty, wykonywały szereg atrakcyjnych zadań samodzielnie bądź 

POZNAJEMY, ODKRYWAMY, 
DOŚWIADCZAMY 

WARSZTATY PRZYRODNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2

w grupach. Następnie zadawały mnóstwo pytań, aby rozwiać 
wszelkie nurtujące je przyrodnicze wątpliwości.

Podejmowane przez naszą placówkę działania proekologicz-
ne wynikają z przekonania, że dzieci wychowane w kontakcie 
z otaczającą przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, 
w dorosłym życiu będą żyć zgodnie z ekologią a może będą 
w stanie naprawić w środowisku negatywne skutki zachowań 
swoich poprzedników.

Nasze przedszkolaki często zauważają to, czego my doro-
śli nie widzimy, zachwycają się tym, co dla nas jest zupełnie 
zwyczajne. Z determinacją wytrawnego badacza eksplorują ota-
czającą rzeczywistość, poszukują odpowiedzi na tysiące pytań 
a my nauczyciele bardzo staramy się, aby te pytania nie pozo-
stały bez odpowiedzi.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Bardzo szybko minęły wakacje i z wielkim zapałem roz-
poczęliśmy kolejny rok przedszkolny. Początek roku w przed-
szkolu jest zawsze bardzo ważny w życiu dzieci, które po raz 
pierwszy przekraczają próg przedszkola. Doświadczenia przed-
szkolne odgrywają ogromną rolę w rozwoju każdego dziecka 
i często mają wpływ na kształtowanie sposobu postrzegania sie-
bie i świata, rozwój emocjonalny, psychoruchowy czy społeczny. 
Nasze przedszkole wprowadza małego człowieka w świat zasad 
i norm społecznych, a z rówieśnikami i nauczycielami często 
łączy dziecko silna więź emocjonalna. Staramy się, żeby pra-
widłowa adaptacja oraz pozytywny start dziecka w przedszkolu 
zaważyły na późniejszych kontaktach zarówno z rówieśnikami, 
jak i osobami dorosłymi, a przede wszystkim, żeby miały wpływ 
na jego emocje i poczucie bezpieczeństwa.

„Minęło szybko lato i już przyszła jesień, zbudził się o świ-
cie niespokojny wrzesień”. W naszym ogrodzie przedszkolnym 
pożegnaliśmy lato. Zabawa rozpoczęła się znanymi pląsami, ba-
wiliśmy się zaczarowaną kolorową chustą, dzieci rozwiązywały 
ciekawe zagadki przyrodnicze o lecie, były konkurencje spor-
towe oraz letnie obrazki. Celem zabawy było utrwalenie wia-
domości o lecie i nadchodzącej jesieni, integrowanie się dzieci, 
a przede wszystkim wspaniała zabawa.

14 października, w „Słonecznej Jedyneczce” uroczyście ob-
chodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku w spotkaniu 

uczestniczyła cała społeczność przedszkolna. Uroczystość rozpo-
częła się występem artystycznym dzieci z grupy 5-letniej. Były 
piosenki oraz wiersze poświęcone nauczycielom i pracowni-
kom przedszkola pełne serdecznych życzeń. Nie zabrakło rów-
nież upominków w postaci kwiatów dla wszystkich Pań. Podczas 
uroczystości Pani dyrektor Alicja Ewa Pawlak złożyła życzenia 

„O tym szeptały jesienne listeczki…”
WIADOMOŚCI ZE „SŁONECZNEJ JEDYNECZKI”

Wizyta na poczcie
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i wręczyła pracownikom nagrody, dziękując za codzienny trud 
i pracę z dziećmi. Życzenia złożone przez panią dyrektor dodały 
sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w nowym roku 
szkolnym. Sympatycznym akcentem kończącym uroczystość był 
poczęstunek wszystkich zgromadzonych pysznymi cukierkami.

Po uroczystościach zabraliśmy się do pracy i pokazaliśmy na-
sze wszechstronne uzdolnienia uczestnicząc w licznych konkur-
sach. Braliśmy udział w konkursie tanecznym „Tańczące baletki” 
organizowanym przez CKiSZ, w konkursie plastycznym „Bo-
hater naszych bajek” organizowanym przez przedszkole w Goz-
dowie, konkursie plastycznym „Barwy jesieni” organizowanym 
przez CKiSZ oraz konkursie plastycznym i recytatorskim „Jej 
portret” organizowanym przez OPP.

Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której 
wszystko może się zdarzyć, a odtwórca roli ma okazję realizować 
swoje marzenia, by stać się kimś innym. Rozbudzanie zaintere-
sowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji 
i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i dzia-
łania. Staramy się więc korzystać z wszystkich okazji propono-
wanych przez CKiSZ chętnie więc, dzieci z najstarszej grupy 
obejrzały sztukę teatralną pt. „W to mi graj”.

Mimo, iż opadają liście jesienią wcale nie musi być smutno. 
Tradycją naszego przedszkola, od kilku już lat jest organizowany 
„Bal Jesiennych Liści”. Jesień mieni się różnobarwnymi kolorami 
i to sprawia, że można wesoło bawić się na balu. Rodzice przy-
gotowali dzieciom ciekawe i pomysłowe stroje jesienne. Na balu 
bawiły się jeże, wiewiórki, muchomory, liście, król jesieni, pani 
jesień i jarzębinki. Wszyscy śpiewali jesienne piosenki, były kon-
kursy, nagrody i zabawa przy muzyce w jesiennym nastroju.

Żegnamy jesień i już wielkimi krokami zbliża się zima, a z nią 
Święta Bożego Narodzenia. „Starszaki”, reprezentując całe przed-
szkole wybrały się z wycieczką, na pocztę. Wysłały kartki poczto-
we do Św. Mikołaja. Zwiedziły wszystkie pomieszczenia poczty, 
poznały drogę listu i widziały jak ich listy trafiły do worka pocz-
towego. Wiedzą już, że Mikołaj będzie o wszystkich pamiętał. 
W imieniu wszystkich dzieci i pracowników „Słonecznej Jedynecz-
ki” w ten piękny świąteczny czas, składamy najserdeczniejsze ży-
czenia. Niech przy zapachu choinki, upłyną piękne chwile polskiej 
Wigilii: ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem przy 
stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie.

Dorota Dudzińska
nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 1

Jesienne sukcesy sportowe

Początek roku szkolnego 2013/2014 obfitował w liczne za-
wody lekkoatletyczne. Sportowcy szkół gimnazjalnych mogli 
zaprezentować swoje umiejętności w konkurencjach indywidu-
alnych jak i zespołowych. Uczniowie Gimnazjum Miejskiego 
im. Mikołaja Kopernika godnie reprezentowali szkołę, zajmując 
czołowe miejsca na arenach sportowych. Oto kilka najważniej-
szych sukcesów tej jesieni:
• I miejsce drużynowo w V Biegu Pamięci Narodowej;
• III miejsce drużynowo w XI Biegu Sierpienicy;
• I miejsce drużynowo dziewcząt i chłopców w Powiatowych 

Sztafetowych Biegach Przełajowych;
• III miejsce drużynowo dziewcząt w Międzypowiatowych 

Sztafetowych Biegach Przełajowych. Skład drużyny dziew-
cząt: K. Boguszewska, K. Karwowska, S. Rosiak, G. Miłec-
ka, A. Tyburska, A. Kasprzak, K. Siwkowska, K. Szymańska, 
K. Strusińska, Z. Wysocka – opiekunowie K. Kordulasińska, 
M. Narodzonek;

• VI miejsce drużynowo chłopców w Międzypowiatowych 
Sztafetowych Biegach Przełajowych. Skład drużyny chłop-
ców: P. Muchiewicz, A. Nadratowski, H. Chłopek, S. Lisicki, 
R. Kurta, A. Borucki, D. Kałużny, T. Rzeszotarski, D. Ro-
siak, B. Radkowski, – opiekunowie W. Frydrychowicz, W. 
Nawrocki;

• III miejsce drużynowo dziewcząt w Międzypowiato-
wych Biegach Przełajowych – awans na Mazowieckie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych –  
K. Karwowska, K. Buczyńska, K. Strusińska – opiekun Mał-
gorzata Narodzonek;

• I miejsce drużynowo chłopców w Międzypowiatowych 
Biegach Przełajowych – awans na Mazowieckie Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych –  
A. Nadratowski – opiekun Waldemar Frydrychowicz.

Waldemar Frydrychowicz

W poszukiwaniu talentów

Dnia 15 listopada 2013 roku w Gimnazjum Miejskim 
w Sierpcu rozbrzmiewały dźwięki muzyki, tańczyły kolorowe 
nutki, a uczestnicy „Trzeciego Festiwalu Piosenki Polskiej” po-
prowadzili zebranych po zaczarowanej krainie muzyki. Już kolej-
ny raz gościliśmy uzdolnioną młodzież z powiatu sierpeckiego, 
ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Uroczystego otwarcia festiwalu „W poszukiwaniu talentów”, 
pod patronatem Burmistrza miasta Sierpca Marka Kośmidra, do-
konał dyrektor Edmund Sigiel i pomysłodawczyni Aleksandra 
Dołasińska. Swą obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele 
Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół, sponsorzy, opiekunowie, ro-
dzice, uczniowie klas z wychowawcami.

Młodzi wykonawcy, poprzez prezentowane utwory, zabrali 
nas na dziką plażę Juraty, zachęcili do poszukiwania muzy, na-
tchnienia, miłości i przyjaźni w wielkim świecie. 
Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Wojtas, Paweł So-
siński, Kamil Leszczyński, Artur Lewandowski, Aleksandra 

Z ŻYCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO
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Dołasińska oceniła dobór repertuaru, wartości wokalne, inter-
pretację utworu, ogólny wyraz artystyczny i przyznała następu-
jące miejsca:

W kategorii gimnazja: 
i miejsce:

Szymon Bońkowski, Mochowo
Iga Stasiak, Borkowo Kościelne
Aneta Szczepkowska, Susk 

ii miejsce
Mateusz Pniewski, GM Sierpc 

iii miejsce
Majka Zimnawoda, GM Sierpc
Oliwia Kratkowska, Leonium Sierpc 

Wyróżnienie
Michał Król, Susk
Marta Topolewska, Leonium Sierpc
Marta Lewandowska, Gozdowo

W kategorii szkoły podstawowe: 
i miejsce 

Filip Kwiatkowski, SP nr2 Sierpc
Zuzanna Olendrzyńska, Łukomie 

ii miejsce
Julia Rokitowska, SP nr3 Sierpc
Kamila Jonczak, Rościszewo 

Wyróżnienia
Kamil Sowiński, Rościszewo
Adrian Kukowski, Borkowo Kościelne
Mariusz Cupała, Borkowo Kościelne
Julia Żmijewska, SP nr3 Sierpc
Michał Trzonkowski, SP nr2 Sierpc

Grand Prix festiwalu zdobyła podopieczna Wiesła-
wa Dołasińskiego – Zosia Wieluńska ze Szkoły Podstawo-
wej w Mochowie za wykonanie piosenki „A ja mam psa”.  
Zwyciężczyni otrzymała z rąk Joanny Bilskiej (w imieniu burmi-
strza Marka Kośmidra) nowoczesny tablet. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali obdarowani pluszową maskotką, a nagrodzeni 
statuetką klucza wiolinowego. 

Podczas krótkiej przerwy odbył się koncert muzyczny zespo-
łu „Bez nazwy” przygotowany przez panią Małgorzatę Troja-
nowską, a następnie do wspólnej zabawy zaprosiły harcerki pod 
kierunkiem pani Katarzyny Kordulasińskiej.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: p. Krystynie 
i Hubertowi Szczepkom, Firmie Transkor – p. Jerzemu i Jacko-
wi Kordulasińskim, Firmie Marter – p. Jolancie i Wojciechowi 
Góreckim, Burmistrzowi Miasta Sierpca Markowi Kośmidrowi.

Muzyka to nie tylko ciąg dźwięków, to dla wielu pasja, sens 
życia, nieodłączny element świata, to słyszalne piękno, niebo 

z nutami zamiast gwiazd. Dlatego zapraszamy do magicznego 
świata muzyki za rok w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu.

Jolanta Fronczak-Cyl
Renata Gębska

Dzień nauczyciela

W Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika Dzień Na-
uczyciela uczciliśmy uroczystą akademią, która odbyła się 11 paź-
dziernika w sali gimnastycznej. Było wiele życzeń, podziękowań 
i kwiatów. Nagrodą Burmistrza wyróżniona została wicedyrektor 
Dorota Cendrowaska. Nagrody Dyrektora Szkoły za pracę dydak-
tyczną i wychowawczą odebrali nauczyciele: Agata Bartkowska, 
Elżbieta Jóźwiak, Anna Kuncewicz, Monika Nowak, Agniesz-
ka Opolska, Edyta Piątkowska, Grażyna Sulińska, Bożena Wa-
temborska, Małgorzata Trojanowska. Uhonorowano również 
pracowników administracji i obsługi: Aleksandrę Grzybowską, 
Sylwię Dąbrowską, Dorotę Marcinkowską, Edytę Wojciechow-
ską. W imieniu Rady Rodziców życzenia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej złożyła wszystkim pracownikom szkoły przewodniczą-
ca Margota Zimmerman. Nina Mirosławska, jako przedstawicielka 
uczniów, przekazała słowa wielu sukcesów i satysfakcji z wykony-
wanej pracy dla pedagogów. Następnie młodzież przedstawiła kon-
cert piosenek i wierszy przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: 
Małgorzaty Trojanowskiej, Renaty Gębskiej, Jolanty Fronczak – 
Cyl, Elżbiety Gąsiorowskiej.

Konkursy matematyczne

Ruszyła IX edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. 
To ogólnopolskie, trójstopniowe zawody matematyczne, o wysokim 
standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależ-
nych części: korespondencyjnej i testowej. Część koresponden-
cyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań 
konkursowych oraz przesłaniu prac do właściwego Komite-
tu Okręgowego OMG w terminie do 21 października 2013 r. 
Część testowa odbyła się w szkole w dniu 3 października 2013 r. 
(czwartek). Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach 
kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań 
testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych 
stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa. 
Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma 
punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest ko-
nieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału 
w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku 
drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać 
zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

W tegorocznej edycji OMG wzięła udział trzecioklasistka 
Elżbieta Pesta – uczennica pani M. Nowak.

Anna Ronowicz 

Z ŻYCIA TRÓJKI

Uroczyste podsumowanie projektu  
„Sierpeccy badacze”

30 września 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki, odbyła 
się konferencja naukowa, w czasie której podsumowano pro-
jekt edukacyjny „Sierpeccy badacze”. Na początku prowadzący 
uroczystość p. Marek Zdrojewski przywitał zaproszonych gości 

i przypomniał cele projektu oraz zaprezentował efekty pracy 
uczniów i nauczycieli, które znalazły się w Edukacyjnym Ra-
porcie Środowiskowym. Następnie głos zabrał burmistrz p. Ma-
rek Kośmider. Słowa podziękowań skierował do pomysłodawcy 
projektu p. Mariusza Urbańskiego, głównego koordynatora p. 
Edwina Tomaszewskiego i wszystkich pozostałych realizato-
rów. Potem scenę oddano uczniom poszczególnych placówek 
oświatowych. Przedstawiciele naszej szkoły wyjątkowo pięknie 
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prezentowali się w jednakowych koszulkach z logo projektu 
na tle dekoracji z kolorowymi niezapominajkami. Wyniki swoich 
badań przedstawili w formie spójnego montażu słowno-muzycz-
nego przygotowanego przez członków grupy humanistyczno-
-dziennikarskiej pod opieką p. Małgorzaty Tyburskiej. Całość 
zsynchronizowana była z prezentacją multimedialną przedsta-
wiającą uroki Doliny Rzeki Sierpienicy, przygotowaną przez 
członków zespołu informatyczno-fotograficznego pod opieką p. 
Moniki Wojciechowskiej.

Po wystąpieniach wszystkich szkół można było zwiedzać 
okolicznościowe wystawki z wytworami przygotowanymi 
w trakcie zajęć projektowych np. albumy, zielniki, słowniki, 
mapy mentalne, logo projektu oraz zdjęcia.

Wybory do samorządu uczniowskiego

1 października 2013 r. odbyły się w naszej szkole wybory 
do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI, a 11 października 
wybory do Samorządu Uczniowskiego klas I-III. Przed wybo-
rami trwała bardzo intensywna kampania wyborcza, podczas 
której kandydaci prezentowali swoje pomysły oraz „ofertę sa-
morządową”. Wszyscy uczniowie przygotowali się doskonale, 
pełen profesjonalizm! Do Parlamentu Samorządu Uczniowskie-
go kl. IV-VI kandydowało czworo uczniów, zaś do Samorzą-
du klas I-III dziewięcioro uczniów. Wybory przebiegły zgodnie 
z procedurami: dzień wcześniej – ogłoszono ciszę wyborczą, po-
wołano Komisję Wyborczą, przygotowano lokal wyborczy i ka-
biny do głosowania. Uczniowie otrzymali karty do głosowania, 
na których zaznaczyli swój wybór. Podczas wyborów powszech-
nych, tajnych i demokratycznych wyłoniono skład Parlamentu 
Uczniowskiego:

• kl. iV-Vi
Przewodnicząca: Julia Żmijewska kl. VIa
Zastępca: Jakub Różański kl. VId
Sekretarz: Wiktoria Góralska kl. VIa

• kl. i-iii 
Przewodniczący: Konrad Skowyrski kl. IIIa
Zastępcy: Gabriela Długokęcka kl. IIIb, Kinga Wasilewska kl. IIIa

Ślubowanie klas pierwszych

22 października 2013 r. bardzo oryginalnie rozpoczęła się 
uroczystość ślubowania. Dzieci radośnie machały kolorowymi 
chusteczkami. Pani dyrektor Grażyna Krawczyńska przywitała 

zebranych gości i życzyła przejętym pierwszoklasistom dużo wy-
trwałości w zdobywaniu wiedzy. Starsze koleżanki zapewniły ma-
luchy, że zawsze będą im służyć dobrą radą i pomocą, bo przecież 
wszyscy należą do wielkiej, szkolnej rodziny. Dzieci pięknie recy-
towały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie złożyły uroczystą 
przysięgę na sztandar szkoły i zostały pasowane przez panią Dyrek-
tor na uczniów naszej szkoły. Wychowawczynie klas pierwszych 
wręczyły dzieciom legitymacje szkolne. Na koniec na pierwsza-
ków czekała miła niespodzianka – prezenty od pani Dyrektor. Całej 
uroczystości towarzyszył miły nastrój i wzruszenie rodziców oraz 
dziadków, którzy licznie przybyli na naszą uroczystość.

Odsłonięcie ławeczki ks. Jana Twardowskiego –  
patrona sierpeckiej „Trójki”

10 października 2013 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła 
w uroczystości – odsłonięcia ławeczki ks. Jana Twardowskiego 
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ławeczkę uro-
czyście odsłonili na skwerze imienia ks. Jana Twardowskiego 
wiceprezydent Warszawy – p. J. Wojciechowicz, metropolita 
warszawski – kard. K. Nycz i p. A. Hozakowska ze Związku Po-
wstańców Warszawy. Obecny też był szef Kancelarii Prezydenta 
RP – p. J. Michałowski.

W uroczystości wzięły też udział poczty sztandarowe 
ze szkół im. ks, Jana Twardowskiego. Nasz poczet prezen-
tował się wspaniale. Uczniowie byli dumni z tego, że mogli 
uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Była to doskonała 
lekcja wychowania obywatelskiego i języka polskiego. Po ofi-
cjalnym odsłonięciu ławeczki uczniowie fotografowali się 
ze znanymi aktorami, a także zbierali autografy, np. p. A. Neh-
rebeckiej czy p. M. Komorowskiej. Mamy nadzieję, że nie 

było to ostatnie spotkanie poświę-
cone naszemu Patronowi – księdzu 
Janowi Twardowskiemu. Wierzy-
my, że jeszcze nie raz usiądziemy 
na ławeczce obok ks. Jana Twar-
dowskiego i pomilczymy razem 
z nim – wielkim, oryginalnym czło-
wiekiem, poetą i kaznodzieją.

Bicie rekordu z resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej

16 października 2013 r. nasza 
szkoła wzięła udział w akcji usta-
nowienia rekordu w jednoczesnym 
udzielaniu pierwszej pomocy zor-
ganizowanej przez Fundację Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Dokładnie o godzinie 1200 ucznio-

wie klasy IIa i VIb przystąpili do resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej. Nasi ,,ratownicy’’ wykazali się doskonałą 
znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Bez więk-
szego wysiłku wykonywali wdechy ratownicze i uciski klatki 
piersiowej. Było to możliwe dzięki realizacji programu edu-
kacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratu-
jemy i Uczymy Ratować”. Od kilku lat uczniowie klas I-III 
i IV-VI pod kierunkiem p. M. Gajdy i p. G. Fydrychowicz 
uczą się i doskonalą zasady udzielania pierwszej pomocy, 
ćwicząc na fantomach otrzymanych od WOŚP.

Dyrektor SP3
mgr Grażyna Krawczyńska
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Od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 2 realizowane jest 
wiele projektów edukacyjnych. Dnia 30 września w Centrum 
Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu naukowo – badawczego „Sierpeccy badacze”. W kon-
ferencji uczestniczyli przedstawiciele trzech placówek oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc. Bogata część 
artystyczna zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły została 
przygotowana przez dzieci i nauczycieli prowadzących zajęcia: 
przyrodniczo – matematyczne, humanistyczno – dziennikarskie, 
etnograficzne, języka angielskiego i fotograficzno – informatycz-
ne. Zapis szczegółowych efektów pracy znalazł się w raporcie 
środowiskowym, na zdjęciach prezentowanych w galerii i wy-
stawie poświęconej realizacji projektu oraz na slajdach. Grupa 
humanistyczno – dziennikarska, przedstawiła bajkę z motywami 
pogody pt. „Kłótnia pór roku”, badacze z zespołu przyrodniczo 
– matematycznego zaprezentowali doświadczenia ilustrujące zja-
wiska pogodowe, uczestnicy zajęć etnograficznych przedstawili 
krótką scenkę gwarą na temat pogody, zaś przedstawiciele grupy 
językowej zaprezentowali prognozę pogody w języku angielskim. 
Wystąpienia uczniów naszej szkoły zakończyła prezentacja multi-
medialna „Cztery pory roku” wykonana przez grupę fotograficz-
no – informatyczną. W tym roku, w naszej szkole, realizowany 
jest projekt edukacyjny „Indywidualizacja nauczania kluczem 
do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”. W ramach projek-
tu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami 
w czytaniu, pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych muzyczno-teatralnie i plastycznie.

W październiku odbyły się dwie ważne uroczystości szkol-
ne. Było to „Pasowanie na Zerówkowicza” oraz „Ślubowanie 
uczniów klas I”. Mamy nadzieję, że dzieci przyjęte w poczet 
„dwójkowiczów” będą ją godnie reprezentować, a wypełnianie 
roli ucznia przyniesie im wiele radości. Pod koniec października 
w Centrum Kultury i Sztuki odbywał się II Sierpecki Dzień Wo-
lontariatu. Dzieci z klasy IV b, które za trzyletnią pracę na rzecz 
potrzebujących, biedniejszych, osamotnionych i chorych otrzy-
mały tytuł „Super Wolontariusza”, jesteśmy z nich bardzo dumni.

Jak co roku, w październiku nasza społeczność szkolna przy-
pomniała o rówieśnikach z krajów misyjnych, dotkniętych gło-
dem, wojnami, cierpieniem. Od 20 października nasi uczniowie 
włączyli się w obchody Tygodnia Misyjnego. Nie tylko uświetnili 

oprawę liturgiczną Mszy, ale przygotowali także kolorową proce-
sję, „wcielając się” w postacie ze wszystkich kontynentów oraz 
włączyli się do zbiórki charytatywnej dla naszej podopiecznej 
Doris Apalia z Kenii, którą trzy lata temu w ramach akcji „Adop-
cja serca” otoczyliśmy pomocą. Naszą szkołę odwiedził też mi-
sjonarz – ojciec Jan Fecko, dyrektor Centrum Formacji Misyjnej. 
Podczas spotkania z uczniami dzielił się swoimi doświadczeniami 
z wieloletniej pracy w Burkina Faso.

Dzieci pamiętały również o zwierzętach i przeprowadziły 
zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt w Płocku. 
Za zebrane 350 zł zakupiono karmę dla potrzebujących zwie-
rząt. Schronisku szkoła przekazała również dywaniki, stare koce 
i pościel. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października od-
była się uroczysta akademia w sali gimnastycznej naszej szkoły 
w wykonaniu uczniów klas IV. Pani dyrektor Hanna Kurta ser-
decznie pogratulowała pani Grażynie Pyszyńskiej, która w tym 
roku otrzymała Nagrodę Burmistrza oraz wręczyła Nagrody Dy-
rektora Szkoły nauczycielom i pracownikom obsługi. Nagrody 
te otrzymali nauczyciele: Iwona Brudnicka, Anna Długosińska, 
Joanna Jabłonowska, Ryszarda Paprocka, Alicja Stopińska, Kry-
styna Skowrońska oraz pracownicy administracji i obsługi: Teresa 
Jankowska, Krystyna Ostrowska, Iwona Samborska, Małgorza-
ta Piórkowska, Bogumiła Rakowska, Grażyna Korzeb, Grażyna 
Czermińska. Miłą niespodziankę przygotowali pracownicy szko-
ły w związku z 10-leciem pełnienia funkcji wicedyrektora przez 
panią Annę Trzcińską i pana Dariusza Malanowskiego – kierow-
nika hali. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowe wiersze, 
piosenki, upominki, życzenia, tort dla zaskoczonych jubilatów. 
Na zaproszenie prezes ZNP pani Teresy Domagalskiej uczniowie 
wystąpili również z tym przedstawieniem 18 października w Od-
dziale Powiatowym ZNP w Sierpcu.

W bieżącym roku Święto Niepodległości w naszej szkole zo-
stało uczczone w niekonwencjonalny sposób. Zorganizowany 
został szkolny konkurs poświęcony symbolom narodowym i hi-
storii odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie mie-
li okazję zaśpiewania piosenek legionowych, układania puzzli 
i rozsypanek, zaprezentowania przygotowanych plakatów i ży-
czeń poświęconych Ojczyźnie. Jak każdego roku jesienią uczest-
niczymy w wielu wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych. 
Podczas pobytu na Zielonej Szkole dzieci poznały polskie Tatry, 
uczestniczyły też w lekcji kaligrafii w skansenie i obejrzały pokaz 
multimedialny oraz w zajęciach „Symbole narodowe” i „Sekrety 
salonów” w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

W październiku uczniowie klas IV-VI zmagali się w Ogólno-
polskim Konkursie „Archimedes. Plus” z matematyki, języka an-
gielskiego, przyrody, języka polskiego. Wyniki konkursów będą 
znane w późniejszym terminie. Próbowali również swych sił w re-
dagowaniu wierszy, które zaprezentowali w XVIII Wojewódzkim 
Konkursie Poetyckim im. Stefana Gołębiowskiego w Bieżuniu. 
Jedną z laureatek została Agata Sadowska, uczennica klasy Va.

Dnia 15 listopada w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Ko-
pernika rozbrzmiewały dźwięki muzyki III Powiatowego Festi-
walu Piosenki Polskiej „W poszukiwaniu talentów”. Naszą szkołę 
reprezentowali Filip Kwiatkowski z kl. 5d zajmując I miejsce oraz 
Michał Trzonkowski z kl. 6a zdobywając wyróżnienie. Kolejne 
wiadomości z naszej szkoły pojawią się po Nowym Roku, a dziś 
pragniemy Państwu złożyć życzenia zdrowych, radosnych Świąt 
i wszelkiej pomyślności w 2014 roku.

Zespół redakcyjny SP2

WIEŚCI Z „DWÓJKI”
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Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelan-
ka”, działający w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu, rok kalendarzowy 2013 może 
uznać za pracowity i udany, pomimo znacz-
nych zmiany w zespole, a zwłaszcza w jego 
składzie.

Po raz pierwszy na scenie pojawiła się 
najmłodsza grupa „Mała Kasztelanka”, czy-
li dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Tak młodej 
grupy tańczącej nigdy nie było w historii ze-
społu, a należy przypomnieć, iż w roku 2015 
zespół będzie obchodził 30 lecie istnienia 
oraz pracy artystycznej.

Praca z dziećmi w zespole ludowym 
jest o wiele bardziej wymagająca i inspi-
ruje instruktora i choreografa do tworzenia 
nowych układów tanecznych w formie za-
baw ludowych dla dzieci. Mała Kasztelanka 
po raz pierwszy pokazała swoje umiejęt-
ności taneczne i wokalne na jarmarku lu-
dowym, który odbył się w maju bieżącego 
roku. Po premierze dzieci zaprezentowały się 
na kolejnym koncertach w Sierpcu, na Skan-
senie a także wzięły udział w przeglądzie Ludowych Zespołów 
Artystycznych w Płońsku gdzie podbiły serca jurorów i publicz-
ności zdobywając III miejsce.

Przegląd w Płońsku był również bardzo udany dla głównej gru-
py Kasztelanki, młodzieży gimnazjalnej, która zdobyła I miejsce 
za tańce Beskidu Żywieckiego. Dla tej młodzieży była to kolejna 
ważna nagroda, tym bardziej, że układ tańców Beskidu Żywieckie-
go zaprezentowali po raz pierwszy na Jarmarku Ludowym cztery 
miesiące wcześniej. Kolejnym nowym układem tanecznym zdo-
była Kasztelanka wyróżnienie na ogólnopolskim przeglądzie ze-
społów ludowych we Włocławku za Tańce Łowickie.

Od wielu lat Kasztelanka bierze udział w festiwalach folk-
lorystycznych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W tym roku 
zespół wyjechał do Hiszpanii do malowniczo położonej miej-
scowości nadmorskiej Calella w rejonie Katalonii. Wspólnie 
z zespołem „Tęcza” z Radzikowa pokazaliśmy polski folklor 
na scenach w Callela, oraz Barcelony. Głównym punktem po-
bytu w Hiszpanii było oczywiście zwiedzanie stolicy Katalonii 
– Barcelony, oraz spotkanie w parlamencie wszystkich zespo-
łów festiwalu z Panią Prezydent Katalonii. Dla fanów piłki noż-
nej ogromnym przeżyciem było wejście na stadion Camp Nou 
FC Barcelony. Dzięki naszej opiekunce na festiwalu – Joasi, zo-
baczyliśmy wiele ciekawych i przepięknych miejsc w Barcelo-
nie min. Kościół La Sagrada Familia, ogrody Guell, muzeum 
Gaudiego i wiele budynków projektu tego sławnego architek-
ta. Udział w festiwalu i pobyt w Hiszpanii zaowocował w nowe 
przyjaźnie i kontakty z zespołami z różnych stron świata. Kolejne 
niezapomniane przeżycia i nowe doświadczenia, które na długo 
zostaną w pamięci członków zespołu.

Zespół pracuje wytrwale nad nowymi układami tanecznymi 
przygotowując się do kolejnych koncertów i przeglądów i za-
chęca wszystkich do wzięcia udziału w niesamowitej przygodzie 
jaką jest Ludowy Zespół Artystyczny Kasztelanka.

To nie tylko ciężka praca, godziny tańca, śpiewu i prób kape-
li, bez której zespół nie nabrałby takiego kolorytu, to także nauka 

historii, kultury oraz wzajemnej tolerancji i miłości do swego 
rodzaju sztuki a przede wszystkim tradycji, zabawy, współpracy 
z innymi i szacunku dla rodzimego folkloru.

Jako instruktor i choreograf zespołu, a przede wszystkim na-
uczyciel i pedagog chciała bym podziękować wszystkim człon-
kom zespołu, tym obecnym i tym którzy już odeszli, wszystkim 
grającym muzykom w kapeli, grupie śpiewających dziewcząt, 
za to że… tańczą, śpiewają i grają, za czas poświęcony zespołowi.

A wszystkich mieszkańców Sierpca i nie tylko, zapraszam 
na koncerty zespołu.

Z okazji nadchodzących świąt w imieniu swoimi i Kaszte-
lanki życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NO-
WEGO ROKU 2014!

Jadwiga Chojnacka
Instruktor i choreograf L.Z.A Kasztelanka

Kalendarz imprez Kasztelanki
1. 150 rocznica Powstania Styczniowego – Polonez w CKiSz.
2. Jarmark Sztuki premiera Małej Kasztelanki.
3. Noc Świętojańska.
4. 1 września 2013 koncert na Skansenie „wykopki”.
5. 2-8 września 2013 września udział w Międzynarodowym Fe-

stiwalu Folklorystycznym w Calella w Hiszpanii.
6. 15 września 2013 – koncert zorganizowany przez parafie  

Św. Maksymiliana w Sierpcu – Maksymiliada.
7. Udział w nagraniu teledysku na skansenie.
8. 22 września 2013 – udział w Przeglądzie Ludowych Zespo-

łów Artystycznych w Płońsku:
• I miejsce – grupa młodzieżowa, za tańce Beskidu 

Żywieckiego,
• III miejsce dla grupy dziecięcej – Mała Kasztelanka.

9. 20 października 2013 – udział w III Ogólnopolskim Kon-
kursie Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” 
we Włocławku – wyróżnienie dla zespołu za tańce łowickie.

KONCERTY I PODRÓŻE 
„KASZTELANKI”

Mała „kasztelanka” z nagrodą w płońsku
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25 września w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, w sali 
teatralnej, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Podwieczo-
rek z Gwiazdą”. Naszym gościem był znakomity polski piosen-
karz i muzyk, a także aranżer i kompozytor – Andrzej Rybiński. 
Spotkanie było skierowane do wszystkich mieszkańców Sierpca 
i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Liczba przybyłych 
gości mile zaskoczyła organizatorów.

Artysta opowiadał o swoim życiu, początkach swojej przy-
gody z muzyką oraz o dorobku artystycznym. Podczas spotkania 
zaprezentował najbardziej znane i lubiane utwory, które w więk-
szości są jego własną kompozycją. Publiczność usłyszała m.in.: 
„Czas relaksu”, „Za każdą cenę”, „Nie liczę godzin i lat”. Nasz 
gość wprowadził niesamowicie przyjazną atmosferę i porwał pu-
bliczność do wspólnego śpiewu.

Całe spotkanie poprowadził Leszek Bonar, znany wszyst-
kim dziennikarz i komentator z telewizji TVP Łódź. Zaprasza-
my wszystkich na kolejny „Podwieczorek z Gwiazdą”.

Instruktor ds. muzyki
Artur Lewandowski

PODWIECZOREK Z GWIAZDĄ

W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, od stycznia 2013 
roku, pod kierunkiem instruktora teatralnego – Barbary Sroki 
działa Młodzieżowe Studio Teatralne, od maja funkcjonujące 
jako teatr „Kredens”. Grupę stanowi obecnie 6 osób – rodzeń-
stwo Podgórskich – Natalia, Kamil i Daria, Emilka Sadowska, 
Emilka Piątkowska i Radek Głuchowski. Grupka – choć niewiel-
ka bardzo szybko była gotowa do wyjścia na scenę. Pierwszą mi-
niaturę teatralną, bardzo życzliwie przyjętą przez publiczność, 
pokazała już pod koniec stycznia na spotkaniu Noworocznym 
z Burmistrzem. Na XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Teatru, 
Piosenki i Tańca – „Kwiecień-plecień” organizowanym przez 
CKiSz zobaczyć mogliśmy premierę spektaklu „Gdyby do szko-
ły chodziły anioły” Z. Wójcik (spektakl zdobył tu II nagrodę) 
Spektakl ten pokazany był także na Przeglądzie „O laur wio-
sny” w Lipnie, gdzie zdobył I nagrodę. Kolejną premierę zespół 
przygotował pod koniec czerwca na Przegląd Teatrów Niekłopo-
tliwych – Płośnickie Lato Teatralne. Tym razem był to spektakl 
lalkowy pt. „Dziwna miłość” na podstawie „Baśni o zaklętym 
imbryku” Marty Guśniowskiej. Przed wakacjami grupa dwukrot-
nie zagrała oba spektakle dla Sierpeckich szkół – za każdym ra-
zem dla pełnej sali widowiskowej.

Wspólne wyjazdy bardzo zintegrowały zespół, a dzięki peł-
nemu zaufaniu do instruktora grupa osiągnęła dużą sprawność 
sceniczną. Po wakacjach zespół postanowił jeździć na inne prze-
glądy teatralne i pokazywać swój zeszłoroczny dorobek.

W celu przypomnienia repertuaru, przed wyjazdem do Wejhe-
rowa na 8 Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. 
Lutreka, oba spektakle już po raz trzeci zostały pokazane Sier-
peckiej młodzieży szkolne j. I tym razem cała sala widowiskowa 

była wypełniona, a wymagająca młoda publiczność życzliwie 
przyjęła występy kolegów. Nauczyciele Sierpeckich szkół za-
deklarowali przychodzenie ze swoimi uczniami na kolejne pre-
zentacje teatru „KREDENS”, zwłaszcza, gdy dowiedzieli się, 
że zespół postanowił zmierzyć się z klasyką i przygotowuje jed-
noaktówkę Aleksandra Fredry pt. „Pierwsza lepsza, czyli nauka 
zbawienna”. Spektakl przygotowywany jest na konkurs ogłoszo-
ny przez Teatr Polski w Warszawie na wystawienie sztuki Alek-
sandra Fredry przez teatry młodzieżowe z terenu Mazowsza.

Wyjazd do Wejherowa, podczas którego pokazaliśmy oba 
nasze zeszłoroczne spektakle tj. „Dziwną miłość” i „Gdyby 
do szkoły chodziły anioły” – przyniósł wyróżnienie dla teatru 
wraz z reżyserem za pracę zespołową i kreatywność reżyserską 
oraz indywidualną nagrodę aktorską dla Radka Głuchowskiego 
za grę lalką i interpretację. Jurorzy zauważyli również i pochwa-
lili grę Darii Podgórskiej, choć tym razem jeszcze nie przyznali 
jej żadnego oficjalnego wyróżnienia.

26-ego listopada br. odbyła się premiera spektaklu „Pierwsza 
lepsza, czyli nauka zbawienna” Aleksandra Fredry. Sala wido-
wiskowa CKiSz była po brzegi wypełniona młodzieżą. Młodym 
aktorom udało się utrzymać uwagę tej bardzo wymagającej pu-
bliczności przez cały spektakl, trwający prawie 50 minut. Szkoły, 
które chciałyby przyprowadzić swoich uczniów na ten spektakl 
mogą kontaktować się z CKiSz i ustalać odpowiadające im ter-
miny prezentacji. Spektakl dla miasta był powtórzony 3 grudnia 
o godzinie 18:00. Sierpecka telewizja kablowa przygotowuje te-
lewizyjną wersję spektaklu, która na antenie pojawi się praw-
dopodobnie 24 grudnia. Życzymy wszystkim miłego odbioru, 
a młodym aktorom dalszych sukcesów.

Barbara Sroka
instruktor ds. teatru

TEATR „KREDENS”
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Już po raz drugi młodzież z Gimnazjum Publicznego im. 
Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu oraz Zespołu Szkół 
Samorządowych w Rościszewie, wraz ze swymi opiekunami, 
przygotowała Gawędę Poetycko – Muzyczną. Spektakl odwołuje 
się do tradycyjnych wartości, słowiańskiej wrażliwości na muzy-
kę i poezję adresowaną do ludzi wrażliwych zarówno na piękno 
i miłość, jak i krzywdę, podłość, hipokryzję.

Premiera przedstawienia odbyła się w sierpeckim Klasz-
torze, w Dniu Matki w maju br. – była poetycką rozmową – 
dziękczynieniem z Sierpecką Madonną. Życzliwe przyjęcie 
przez licznie zgromadzoną publiczność ośmieliło twórców 
i wykonawców do ponownej prezentacji swoich przemyśleń 
i pracy, tym razem 29 września w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Sztuki.

Pan Ryszard Szymański – autor scenariusza, był zarazem 
gospodarzem wieczoru. Młodzież z Leonium z przejęciem re-
cytowała jego pełne refleksji wiersze, a chór Canto z Rościsze-
wa, w towarzystwie solistów Filipa Kwiatkowskiego, Kamili 

Jańczak i Bartka Solińskiego oraz pani Renaty Domańskiej 
opiekunki chóru, ozdobił występ pięknymi balladami, Pieśnią 
gruzińską Bułata Okudżawy, piosenkami „Pytasz mnie” An-
drzeja Rosiewicza, „Świecie nasz” Marka Grechuty oraz „Pa-
nie, który patrzysz” Michała Bajora. Wzruszona publiczność 
nagrodziła wykonawców brawami na stojąco i wszyscy chętnie 
wysłuchali ponownie pieśni w wykonaniu pani Renaty Dudziń-
skiej i zawartej w niej poetyckiej prośby „Panie, który patrzysz 
na mnie okiem księżyca… daj mi jeszcze odpocząć na ziemi 
nim zobaczę światełko jasne”.

Kolejna Edycja gawędy poetyckiej będzie miała miejsce 
za rok, premiera w Sierpeckim Sanktuarium przewidziana jest 
na ostatnią niedzielę października 2014 roku.

Mamy nadzieję, że nowe widowisko będzie równie udane jak 
tegoroczne i także zagości w Centrum Kultury i Sztuki, groma-
dząc jeszcze liczniejszą publiczność.

Barbara Sroka
instruktor ds. teatru CKiSz

GAWĘDA POETYCKO-MUZYCZNA
„BO DOPRAWDY –  

CZYŻ WARTO INACZEJ…”

Dnia 25 października br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierp-
cu odbył się I Konkurs Taneczny „Zaczarowane Baletki”. Konkurs 
skierowany był do solistów, oraz grup tanecznych z przedszkoli 
i klas „0”. Prezentacje rozpoczęły się w sali widowiskowej o go-
dzinie 10:00. Jury w składzie: Katarzyna Becmer, Jadwiga Choj-
nacka i Adrian Kowalski obejrzało 11 prezentacji artystycznych.

I miejsce zajął zespół MOTYLKI z Publicznego Przedszkola 
w Gozdowie, który zaprezentował układ „Pasodoblle”, II miejsce 
zajął zespół POMPONS z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płoc-
ku, który zatańczył układ „Crazy Love”, III miejsce wywalczyła 
sobie grupa TAŃCZĄCE SKRZATY z Miejskiego Przedszkola 

KONKURS TANECZNY 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

„ZACZAROWANE BALETKI”
nr 3 w Sierpcu, która zaprezentowała układ „Grek Zorba”. Jury 
postanowiło przyznać również wyróżnienia, które otrzymali: Ze-
spół ISKIERKA z Publicznego Przedszkola w Gozdowie, Zespół 
LEŚNE JAGÓDKI z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sierp-
cu, oraz duet Julia Pyszora i Natan Grzybowski z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Rypinie. Oprócz nagrodzonych, na scenie 
zaprezentowali się również: Grupa PROMYCZKI z Miejskie-
go Przedszkola nr 1 w Sierpcu, która układem „Ore, Ore” prze-
niosła nas w cygański klimat. Grupa TAŃCZĄCE POMPONY 
z Publicznego Przedszkola w Gozdowie, która zaprezentowała 
układ pt.” Rom, pom, pom”. Grupa TĘCZOWE NUTKI z Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku, zatańczy-
ła „Taniec hula”. Grupa HAPPY KIDS z Miejskiego 
Przedszkola nr 2 w Sierpcu w układzie „Gangnam Sty-
le”, który porwał do tańca całą publiczność, oraz solistka 
Amelia Liszewska w układzie „Papi”, która jako jedyna 
odważyła się wystąpić na scenie sama.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział 
w konkursie, pamiątkowe znaczki i słodkie czekoladki. 
Nauczyciele otrzymali podziękowania za wspaniałe przy-
gotowanie dzieci do konkursu, a nasi laureaci, oprócz dy-
plomów otrzymali również wielkie kolorowe maskotki. 
Konkurs zakończył się wspólnym tańcem na scenie, oraz 
pamiątkowymi zdjęciami. Przez cały konkurs panowała 
wesoła i przyjazna atmosfera. Wszystkie grupy dopingo-
wały się nawzajem i wspólnie się bawiły. Zapraszamy 
wszystkich na kolejną edycję konkursu za rok.

Instruktor ds. tańca
Olga Modrzejewska.
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Już po raz siódmy rozpoczął działalność istniejący w struk-
turach Centrum Kultury i Sztuki Sierpecki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. W tym roku zapisało się 101 uczestników, w tym  
12 po raz pierwszy. 9 października na uroczystej inauguracji Pani 
Dyrektor Ewa Wysocka krótko przybliżyła tegoroczną ofertę pro-
gramową uniwersytetu. Burmistrz Marek Kośmider i Przewodniczą-
cy Rady Miasta Marek Chrzanowski złożyli gratulacje uczestnikom 
i wręczyli nowym członkom symboliczne legitymacje. Część arty-
styczną uświetnił koncert piosenki francuskiej „Muzyka dla du-
szy i ciała” w wykonaniu Ewy Wierzbickiej i Jadwigi Kowalskiej. 
W przededniu 50 rocznicy śmierci Edith Piaf usłyszeliśmy dzie-
sięć jej najbardziej popularnych w Polsce utworów w tłumaczeniu 
Andrzeja Ozgi oraz dwa utwory Charles’a Aznavoura. Wykonaw-
czynie – obie wokalistki i skrzypaczki, piosenki śpiewały na prze-
mian wzbogacając orkiestrowe aranże wykonywanych utworów grą 
na skrzypcach, a pomiędzy utworami opowiadały o życiu i twórczo-
ści Edith Piaf. Walc „Nad dachami Paryża” zabrzmiał w wersji in-
strumentalnej na dwie pary skrzypiec. Cały koncert bardzo podobał 
sierpeckiej publiczności, która na zakończenie domagała się bisu. 
Ponownie zabrzmiała piosenka „Milord” w wykonaniu pani Jadwi-
gi, a prócz akompaniamentu skrzypiec pani Ewy cała publiczność 
dołożyła rytmiczne oklaski. I jeszcze parę słów o wykonawczyniach.

Ewa Wierzbicka urodziła się i wychowała w Sierpcu – wo-
kalistka i skrzypaczka, uczestniczka kilku warsztatów wokalnych, 
kształciła głos pod kierunkiem znanej Elżbiety Zapendowskiej 
i Marka Bałaty – koncertującego wokalisty i instruktora śpiewu 
we Wrocławskiej Szkole Jazzu i muzyki rozrywkowej. Laureat-
ka II miejsca na Festiwalu Wokalistów w Toruniu za interpretację 
piosenki Grażyny Łobaszewskiej „Gdybyś” oraz zdobywczyni  
II miejsca na Festiwalu piosenki PRL w Brzegu k. Wrocławia 
za interpretację piosenki Ireny Santor „Walc Embarras”. Dodat-
kowo pracuje nad własnym repertuarem. Posiada własne teksty 
piosenek i kompozycje. Od 10 lat współpracuje ze swoją przy-
jaciółką Jadwigą Kowalską, również skrzypaczką i wokalistką. 
Obie są przekonane, że przyjaźń w życiu prywatnym sprzyja roz-
wijaniu muzycznych pasji.

Jadwiga kowalska – jej całe życie związane jest z muzyką.  
Wokalistka i skrzypaczka. Pracowała jako muzyk orkiestrowy 
w Państwowej Filharmonii w Koszalinie, Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, Płockiej Orkiestrze Kameralnej. Pracowała również jako 
artystka estradowa – solistka w Zespole Wojsk Ochrony Pogranicza 
Kraju „Granica” oraz w Zespole Wojsk Ochrony Powietrznej Kra-
ju „Radar”. Ponadto była nauczycielem muzyki na instrumentach: 
skrzypce, gitara i pianino, w szkołach muzycznych w Gdańsku, So-
pocie, Koszalinie i Białogardzie. Jadwiga koncertowała w wielu 
krajach m.in. Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie, Jorda-
nii, Katarze, Japonii, wielokrotnie we Francji, Stanach Zjednoczo-
nych i wielu innych krajach europejskich. W 2004 roku otrzymała 
odznakę ministra Kultury i Sztuki Waldemara Dąbrowskiego – Za-
służony Działacz Kultury za promowanie kultury polskiej w kraju 
i zagranicą. Jadwiga związana jest z Sierpcem – jej ojciec to rodo-
wity Sierpczanin. Obie panie przygotowały bardzo ambitny i trudny 
do wykonania program. Ze swoim koncertem gościły już w Płocku, 
Wrocławiu i kilkakrotne w Ciechocinku. Dobrze, że zaistniały rów-
nież na Sierpeckiej scenie. CKiSz jest otwarty na ciekawe propozy-
cje i promowanie zdolnych Sierpczan, aby nikt nie mógł przytoczyć 
powiedzenia: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie,  
co posiadacie.”

Instruktor ds. teatru CKiSz Barbara Sroka

KONCERT PIOSENKI FRANCUSKIEJ 
„MUZYKA DLA DUSZY I CIAŁA”

W dniu 8 października 2013 zagościł w CKiSz w Sierpcu 
teatr” ITAKZAGRAMY” z Warszawy, działający przy Funda-
cji „Szafa Kultury”, ze spektaklem muzycznym „W to mi graj”. 
Spektakl prezentowany był dwukrotnie – o godzinie 9:00 
dla dzieci młodszych z klas I-III i z przedszkoli i o godzi-
nie 11:00 dla dzieci klas IV-VI, za każdym razem przy pełnej 
sali. Znane bajki A. Fredry, A. Mickiewicza i J. Słowackiego 
w formie wesołych piosenek były pretekstem do opowiedze-
nia historii o tym, że warto odpłacać innym dobrem za okaza-
ną pomoc, a przy wspólnej zabawie i pracy łatwo nawiązują 
się prawdziwe przyjaźnie. Na scenie – bardzo prosta sceno-
grafia – trzy różnej wielkości pudła kolorem dobrane do ich 
mieszkańców i rekwizyty z życia codziennego – szczotki, 
mopy, łapki na muchy, szmaty do podłogi. Kostiumy równie 
proste, jakby codzienne – wyróżniające się jedynie kolorem. 
Czwórka aktorów bawiąca się na scenie wartościowymi teksta-
mi i wykorzystująca rekwizyty i swoje ciało w sposób czasem 
zaskakujący szybko wciągnęła młodą publiczność do wspólnej 

zabawy. Przy piosence „Zupa na gwoździu”, gdy aktorzy sie-
dzący na krzesłach – a w zasadzie tylko ich nogi proponowały 
dowcipny układ choreograficzny przedszkolaki zaczęły począt-
kowo nieśmiało rytmicznie klaskać. Przy kolejnych piosenkach 
klaskała już cała sala a „Przyjaciele” Adama Mickiewicza w for-
mie hip-hopu poderwały młodych widzów z krzeseł i wszyscy 
śpiewali i tańczyli razem z aktorami. Starsze dzieci – widzo-
wie drugiego spektaklu, były nieco mniej spontaniczne, ale i im 
spektakl się podobał gdyż po prezentacji nagrodziły aktorów 
gromkimi brawami. Wychodząc z sali, niektórzy podśpiewywa-
li pod nosem zasłyszane piosenki i komentowali pełne humoru 
sytuacje sceniczne. Niejeden widz zakupił też płytę z piosen-
kami ze spektaklu, przygotowaną przez artystów. Cieszy fakt, 
że dzieci w Sierpcu miały okazję spotkać się z dobrym teatrem 
promującym wartościową literaturę i że propozycja repertuaro-
wa CKiSz spotkała się z tak dużym zainteresowaniem pobli-
skich szkół i przedszkoli.

Instruktor ds. teatru Barbara Sroka

SPEKTAKL MUZYCZNY „W TO MI GRAJ”
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GALERIA w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, to galeria 
z tradycjami promująca bardzo różne, często unikatowe dzie-
dziny sztuk plastycznych. Przez blisko czterdzieści lat istnienia 
pokazaliśmy w naszej GALERII setki wystaw, prezentując ma-
larstwo, rzeźbę, batik, ceramikę, grafikę, rysunek, tkaninę arty-
styczną, fotografię. Wielu cenionych w Polsce artystów miało 
tutaj swoje indywidualne wystawy. Były również wystawy zbio-
rowe, poplenerowe, pokonkursowe, a także niezwykłe, bardzo 
wzruszające, m.in. prezentujące portrety Sierpczan, którzy zgi-
nęli w Ostaszkowie, Katyniu, Smoleńsku.

Każdy wernisaż jest dużym artystycznym wydarzeniem, spo-
tkaniem ze sztuką, która powoduje wzruszenia i refleksje. Radu-
je duszę dostarczając niezapomnianych, estetycznych wrażeń.

W październiku prezentowaliśmy FOTOGRAFIE AGATY 
CZERWIŃSKIEJ-SZPUNAR. Wystawa zatytułowana „Malo-
wane na sierpeckiej wodzie” to zdjęcia „aparatem malowane”. 
Zdjęcia niezwykłe w swoim klimacie, kolorystyce, sposobie po-
strzegania świata. Autorka pokazuje w nich piękno, którego często 
nie dostrzegamy. Piękno ukryte w szczegółach, niuansach życia, 
otaczającej nas przyrody, architektury, ludzi. To właśnie w natu-
rze szuka ciekawych barw, form i faktur. Swoich zdjęć nigdy nie 
obrabia komputerowo. Fotografia jest dla niej techniką ciekawą, 
dającą duże możliwości twórcze. Uprawia także malarstwo, bio-
rąc udział w plenerach plastycznych w całym kraju. Swoje prace 
prezentowała na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Zupełnie odmienną twórczość możemy podziwiać w na-
szej Galerii obecnie. Dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze prezentujemy prace MIECZYSŁAWA WELTE-
RA – artysty niezwykłego, który jest jednym z najwybitniejszych 
rzeźbiarzy współczesności.

Urodził się w 1929 roku w Śremie. Jest absolwentem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na Wydziale 
Rzeźby oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział 
w wystawach ogólnopolskich i za granicą. Jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień. W swoim dorobku posiada kil-
kanaście zrealizowanych pomników, tyleż samo grup figuralnych 
i posągów, kilkadziesiąt popiersi, głów, portretów.

Mieczysław Welter jest jedną z najbardziej 
wyraziście zarysowanych indywidualności arty-
stycznych swojego pokolenia.

Wystawę można oglądać do końca grudnia, 
a już w styczniu zapraszamy na kolejne, fascynu-
jące spotkanie ze sztuką z tzw. górnej półki. Będzie 
to wystawa malarstwa ze zbiorów ŻYDOWSKIE-
GO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO.

Mamy nadzieję, iż każda kolejna propozycja 
zachęci Sierpczan do odwiedzania naszej GALE-
RII. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież 
sierpeckich szkół, którzy przy okazji każdej wy-
stawy, mają okazję wziąć udział w lekcji sztuki.

Zapraszamy także do Płocka, gdzie w Foy-
er Urzędu Miejskiego (Ratusz) można podzi-
wiać prace powstałe podczas jubileuszowego 
XX OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU PLA-
STYCZNEGO SIERPC 2013. 

Bożena Ilska

Post Scriptum
osobiste wrażenia Kazimierza Czermińskiego –  
viceprzewodniczącego RM.

Z przyjemnością uczestniczyłem w otwarciu wystawy foto-
grafii Agaty Czerwińskiej-Szpunar „Malowane na sierpeckiej wo-
dzie”. Była ona wystawą inną w swej formie i treści od tych, które 
oglądałem w Galerii im. Stefana Tamowskiego. Pani Agata jest 
młodą, zdolną artystka, a fotografia jest jej wielką pasją. To co po-
kazuje robi duże wrażenie na odbiorcy, jej sztuka zmusza do my-
ślenia, zadumy, refleksji…czy pływający na pofalowanej wodzie 
mały kolorowy jesienny listek oprze się żywiołowi i pozostanie 
na powierzchni-na to musimy odpowiedzieć sami… Fotografowa-
nie to nie tylko beztroskie mechaniczne klikanie przyciskiem apa-
ratu. Młoda artystka mówi, że fotografować to znaczy wstrzymać 
oddech uruchomić wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej 
rzeczywistości – w danym miejscu i czasie często bezpowrotnie.

Na pewno fotografowanie może się stać pasją-jakże ciekawą, 
niezwykłą, twórczą, radosną afirmującą życie człowieka w jego 
symbiozie z otaczającą przyrodą światem roślin i zwierząt.

Pani Agata Czerwińska-Szpunar bardzo pozytywnie odnosi 
się do naszego miasta, mówiąc że ma do Sierpca ogromny sen-
tyment, pochlebnie wyraża się o nas mieszkańcach… to Wy two-
rzycie wspaniałą atmosferę tu się chce przyjeżdżać – dziękujemy 
za te słowa pochwały młodej artystki.

Chciałbym w imieniu władz samorządowych: burmistrza 
Marka Kośmidra, radnych RM podziękować za organizację tej 
pięknej wystawy: Dyrekcji CKiSz Pani Ewie Wysockiej, Pani 
Bożenie Ilskiej.

Cieszę się, że ten piękny budynek CKiSz tętni życiem i sku-
pia tylu sympatyków kultury.

Viceprzewodniczący wręczył Pani Agacie Czerwińskiej-
-Szpunar upominek-Album Sierpc w Fotografii z zakładką „je-
siennym sierpeckim listkiem” z nad „Jeziórka”.

Kazimierz Czermiński

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

GALERIA SZTUKI IM. STEFANA 
TAMOWSKIEGO – SPOTKANIA  
ZE SZTUKĄ PRZEZ DUŻE „S”
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Jesienią – jak co roku – CKiSz zamienia się w świątynię  
rock'a. Tym razem postanowiliśmy diametralnie zmienić kon-
wencję „jesiennych” na bardziej ciekawą i otwartą dla większej 
rzeszy publiczności.

Możliwości techniczne CKiSz pozwalają korzystać z różnych 
form artystycznych. Zrealizowaliśmy więc widowisko składające 
się z projekcji filmowej w połączeniu z koncertem muzycznym. 
Pomysł okazał się udany i skupił duże spectrum widzów.

W pierwszej części, prezentowany film „Skazany na blueasa” 
(obraz Jana Kidawy-Błońskiego), wprowadził odbiorców w kli-
mat blues-rocka. Jest to dramatyczna historia życia i twórczości 
nieżyjącego już legendarnego i charyzmatycznego wokalisty gru-
py „DŻEM – Ryszarda Riedla uważanego za jednego z najważ-
niejszych artystów polskiej sceny.

Po projekcji nastąpił występ zespołu CREE, którego współ-
twórcą był sam Ryszard Riedel. CREE został założony w 1993 r. 
w Tychach przez trzech 16-letnich chłopców – Sebastiana Rie-
dla, Sylwestra Kramka i Adriana Fuchsa. Jest zespołem grają-
cym rocka, reprezentującym wysoki poziom muzyczny. Nadal 
liderem zespołu jest SEBASTIAN RIEDEL. Zespół CREE jest 
tegorocznym zwycięzcą Sopot Top Trendy Festiwal 2013 oraz 
nagrody specjalnej radia RMF MAXX. Koncert w Centrum Kul-
tury i Sztuki był fenomenalny. Cree to żywa energia, a niebanal-
ne teksty z muzyką duszy dostarczyły niezapomnianych wrażeń. 

JESIENNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ 
W NOWEJ ODSŁONIE

Widzowie gorąco reagowali na perfekcyjne wykonawstwo i do-
skonałe brzmienie utworów. Sprawdzona sierpecka publiczność 
nie pozwoliła artystom opuścić sceny bez bisu. Sebastian zaśpie-
wał sztandarowy przebój grupy Dżem – „Whiskey”.

Pomysł zmiany konwencji „jesiennych“ okazał się przysło-
wiowym strzałem w „dziesiątkę”. Myślę, że spełniliśmy ocze-
kiwania widzów, dlatego też serdecznie zapraszamy na kolejne 
propozycje CKiSz.

Artur Tyndorf

Dwa kolejne spotkania w Młodzieżowym Dyskusyjnym klu-
bie książki

25 października i 29 listopada odbyły się dwa kolejne spotka-
nia MDKK. W październiku wśród stałego grona i nowych miło-
śników literatury rozmawialiśmy o urokach minionych wakacji 
oraz zastanawialiśmy się nad zagadnieniami przyszłych spotkań. 
Dzieliliśmy się opiniami na temat naszych ulubionych książek 
i gatunków literackich. Bardzo szybko nasza grupa podzieliła się 
na zwolenników fantastyki i pasjonatów powieści psychologicz-
nych. Każdy z uczestników zaproponował książki warte przeczy-
tania i przedyskutowania.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Listopadowe klubowe spotkanie było liryczne i nostalgicz-
ne. Rozmawialiśmy o poezji – naszych ukochanych poetach i ich 
strofach. Naszą dyskusję umilała nastrojowa muzyka.

Warsztaty malarskie z Wojciechem Witkowskim
W Oddziale dla Dzieci w sobotnie przedpołudnie 9 listo-

pada odbyły się pierwsze warsztaty z rysunku i malarstwa pod 
kierunkiem sierpeckiego artysty Wojciecha Witkowskiego. 
W zajęciach uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli. Warsz-
taty poprzedzone były wykładem na temat technik malarskich, 
kierunków w sztuce oraz akcesoriów plastycznych. Następ-
nie rozpoczęła się praktyczna część spotkania – rysowanie 
ołówkiem martwej natury. Uczestnicy mieli za zadanie nary-
sować jabłko oraz dwa pudełka. Pan Wojciech rysując swój 
obraz na sztaludze, pokazywał jak właściwie uchwycić pro-
porcje, światłocień i wydobyć perspektywę. Z wielką cierpli-
wością i zaangażowaniem odpowiadał na wszystkie pytania, 
jakie pojawiały się w czasie rysowania. Kolejne warsztaty 
z Wojciechem Witkowskim odbędą się 7 grudnia. Serdecz-
nie zapraszamy.

Program „Z książką Za Pan Brat”
W październiku i listopadzie sierpczanie oglądać mogli na an-

tenie TV Sierpc oraz w Internecie dwa kolejne odcinki programu 
promującego książki i czytanie – „Z Książką Za Pan Brat”. Jego 
autorka – Magdalena Staniszewska rekomendowała najnowsze 
tytuły polskiego rynku wydawniczego, nowe audiobooki, a także 
zapraszała na biblioteczne imprezy.Warsztaty z W. WtkoWskim W mBP
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Nowe, estetyczne sale Biblioteki Miejskiej
Październik 2013 roku okazał się dla naszej Biblioteki czasem 

remontów. Po trwającej tydzień renowacji Oddziału dla Dzieci 
(kolorowe ściany i nowe oświetlenie), przyszedł czas na Czytel-
nię dla Dorosłych (dotychczasowy, biały kolor ścian, zmieniony 
został na ciepły, słoneczny odcień. Na jednej ze ścian umocowa-
na została także estetyczna deska, zapobiegająca zabrudzeniom 
oparciami krzeseł.).

Czytelnia, oprócz swojej podstawowej funkcji – czyli miejsca, 
w którym skorzystać można z bogatego księgozbioru, czasopism 
i Internetu, jest jeszcze salą ekspozycyjną – to tu prezentowane 
są duże wystawy tematyczne, jest także miejscem imprez kultu-
ralnych, promujących czytelnictwo i osiągnięcia sierpczan.

Autorki wystAwy PrL nA wesoło w dniu otwArciA wystAwy.
Fot. MBP w sierPcu

Biblioteczny Oddział dla dzieci to miejsce, gdzie oprócz re-
gularnie napływających nowości książkowych oferujemy także 
bezpłatny Internet oraz różnorodne inicjatywy związane z pro-
mocją czytelnictwa. Są to: cykliczne spotkania edukacyjne, 
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Czytanie na dywanie 
z nauką języka angielskiego, Kącik Malucha, do którego zapra-
szamy najmłodsze dzieci wraz z rodzicami, cykliczne wystawy 
w ramach cyklu „Promocja Twórczości Młodych Twórców Mia-
sta i Powiatu”.

Mamy nadzieję, że podniesienie estetyki wnętrz przełoży się 
na jeszcze większe zainteresowanie szeroką ofertą Biblioteki.

Oprac. M. Staniszewska, E. Tabisz. A. Ziółek

PRL na wesoło to tytuł najnowszej ekspozycji, którą od  
15 listopada oglądać można w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu. Wystawa jest próbą przypomnienia zda-
rzeń, zjawisk i przedmiotów, które kojarzą się z czasem Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dla osób urodzonych w tym 
okresie będzie to wędrówka do chwil, które dziś wspomina się 
z sentymentem – pierwszych prywatek, wakacji, zabaw, sma-
ków. Dla osób urodzonych po 1990 roku będzie natomiast pró-
bą wyjaśnienia świata zupełnie dziś niezrozumiałego, w którym 
na sklepowych półkach królował ocet a przedmiotem pożądania 
był papier toaletowy.

Jest to pierwsza tego typu prezentacja w sierpeckiej Biblio-
tece, gdyż oprócz licznych zdjęć i dokumentów pokazanych jest 
mnóstwo materialnych pamiątek, a już absolutnym hitem jest 
tzw. kącik M2, czyli odtworzone typowo PRL-owskie mieszka-
nie w bloku z wielkiej płyty.

Wystawa ma szereg walorów edukacyjnych. Podzielo-
na została na kilka działów tematycznych, z których do-
wiedzieć można się m.in. czym było życie na tzw. kartki, 
po co organizowano czyny społeczne, jakie były charakte-
rystyczne smaki okresu PRL, jak wyglądał świat dzieci, jak 
obchodzono Dzień Kobiet, jak spędzano wakacje i wszelkie 
święta, a zwłaszcza Święto Pracy, dożynki, akademie. Wy-
stawa pokazuje także życie na PRL-owskiej wsi, gdzie głów-
nym elementem krajobrazu były PGR-y, czyli Państwowe 
Gospodarstwa Rolne. Z racji tego, że wystawa przygotowa-
na została w lekkiej, humorystycznej konwencji, nie mogło 
na niej zabraknąć ulubionych rozrywek Polaków, czyli tego, 

jak wyglądały prywatki, bale sylwestrowe, festiwale i prze-
glądy piosenek. Sporo miejsca poświecono przedstawieniu 
ulubionych programów telewizyjnych Polaków oraz tego, 
co najchętniej czytano.

Ekspozycja ukazuje także przedmioty pożądania minionych 
dekad, wśród których było m.in. własne M – mieszkanie w blo-
ku z wielkiej płyty, samochód „maluch” i telewizor. Sporo z tych 
marzeń pozostaje aktualnych także współcześnie, jednak realizo-
wanie tych z czasów socjalizmu wymagało wyjątkowych umie-
jętności i okazji.

Biblioteka w sposób szczególny honoruje podczas każdej 
wystawy nasze miasto, starając się aby na każdej, niezależnie 
od tematu, znalazł się sierpecki akcent. W najnowszej ekspo-
zycji tych akcentów jest całkiem sporo – oprócz unikatowych 
i nigdzie dotąd niepublikowanych zdjęć i dokumentów życia 
społecznego znalazły się także wprawiające wręcz w osłupienie 
przedmioty. Wśród sierpeckich ciekawostek są także plakaty 
z programami sierpeckich imprez z minionych dekad, zapro-
szenia i programy na obchody święta 1 Maja, drukowane hasła 
propagandowe PZPR, a także telegram informujący absolwen-
tów uczelni medycznych o atrakcyjnym miejscu do życia i pra-
cy, jakim jest Sierpc.

Niewątpliwym „smaczkiem” wystawy są także zaprezen-
towane na niej przedmioty. Wśród kilkuset eksponatów znala-
zło się m.in. radio Diora, gramofon Unitra, projektor przeźroczy 
Ania, oryginalne kosmetyki i chemia, w tym mydło Ixi do prania 
ręcznego, wyprawka szkolna, kobiece bibeloty i biżuteria, kartki 
na żywność, elementy garderoby, sprzęt domowy. W wystawo-
wym M2 znalazły się typowe elementy wyposażenia mieszka-
nia okresu PRL.

W kąciku z ławą i fotelami można zasiąść i przeczytać któryś 
z tomów uwielbianej tzw. kieszonkowej Serii z Tygrysem, któryś 
z kultowych poradników pani domu autorstwa Ireny Gumowskiej 
czy archiwalne numery tygodników „Przyjaciółka”, „Zwiercia-
dło”, „Film”, „Płomyk”, „Przekrój”, „Miś” lub „Świerszczyk”.

Autorki wystawy – Ewa Karolewska i Magdalena Staniszew-
ska przygotowały dla grup zorganizowanych fachowy komentarz 
oraz szereg atrakcji i niespodzianek.

Wystawa czynna będzie do końca lutego 2014 r. Oglądać 
można ją każdego dnia pracy Biblioteki Miejskiej. Zwiedza-
nie jest bezpłatne.

Magdalena Staniszewska

PRL NA WESOŁO – NOWA WYSTAWA 
W CZYTELNI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
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Tych lat nie odda nikt – sentymentalna sierpecka podróż 
do lat PRL – 14.11.2013 r.

Właśnie wróciłyśmy z bardzo dalekiej podróży, na którą dzi-
siejszego wieczoru chcemy zaprosić także Państwa – tymi słowa-
mi powitały gości autorki wystawy „PRL na wesoło” w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewa Karolewska i Magdale-
na Staniszewska, pojawiając się w sali widowiskowej z walizką 
i kuferkiem. Wieczór wspomnień połączony z wernisażem wy-
stawy w dniu 14 listopada obfitował w szereg niespodzianek. Stał 
się tym samym okazją do wielu wspomnień i wzruszeń.

Niecodzienny wernisaż zaplanowany został z wielką staran-
nością. Oprócz tradycyjnych planszy wystawowych na gości 
czekał kącik M2, czyli w pełni umeblowany pokój odzwiercie-
dlający mieszkanie w bloku z wielkiej płyty oraz przy długim 
stole zestaw typowo PRL-owskich przysmaków. W menu nie 
mogło zatem zabraknąć: jajek w majonezie, sałatki warzywnej, 
śledzi w oleju, sernika, słodkiego bloku i herbaty. Przekąski przy-
gotowane zostały i podane na pamiętającej kilka dekad zastawie 
– były szklanki w metalowych uchwytach, stare cukiernice, klo-
sze do ciasta, solniczki i wiele innych.

Wprowadzenia do retro wspomnień dokonały autorki wysta-
wy. Ubrane w stroje z czasów PRL – w stylu lat 60. i 70. – oma-
wiały poszczególne zagadnienia ukazane na wystawie, dając tym 
samym okazję gościom do przypomnienia sobie chwil, które dziś 
wywołują nostalgię i uśmiech na twarzy.

Wieczór w stylu retro obfitował w wiele wspomnień. Go-
ście siedząc przy stołach z PRL-owskimi smakołykami z nostal-
gią wspominali sierpeckie miejsca, czyny społeczne na ulicach 
miasta, zabawy sylwestrowe w Powiatowym Domu Kultury, 
Domu Rzemiosła czy szkołach, sklepy i ich zaopatrzenie, za-
bawy w parku przy dawnej kawiarni „Parkowa”, ulubione oran-
żady produkowane przez państwa Pehlke oraz na tzw. Włókach 
przez państwa Smorzewskich, ciastka z cukierni Piotra Tułacza, 
restaurację Anny Lipczykowej, słuchanie audycji nadawanych 
z radiostacji Sierpc. Były też wspomnienia związane z obcho-
dzeniem Dnia Kobiet w sierpeckich urzędach i zakładach pracy. 
Nie zabrakło wielu anegdotek o pomysłowości na zdobywanie 
reglamentowanych towarów, staniu w kolejkach i zawiązywa-
nych w tym czasie przyjaźniach.

Autorki wystawy przygotowały dla gości jeszcze jedną nie-
spodziankę – tym razem muzyczną. W pewnym momencie spo-
tkania, stojący na pianinie gramofon ożył, a w sali rozległa się 
idealnie wpisująca się a klimat wspomnień piosenka Ireny Santor 
„Tych lat nie odda nikt”, odtworzona z pocztówki dźwiękowej. 
Wiele osób nie kryło w tym momencie łez wzruszenia, a potwier-
dzeniem udanego wieczoru były pamiątkowe wpisy w kronice 
wystawy, m.in. – „PRL to wesołe, szczęśliwe lata”.

Magdalena Staniszewska

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM 
ŻEGNAMY JANA BURAKOWSKIEGO

W latach 1988-1999 pełnił funkcję dyrektora Bi-
blioteki Miejskiej w Sierpcu. Był wybitnym specjalistą 
z zakresu bibliotekarstwa i cenionym pisarzem. Mimo 
ze nie był rodowitym sierpczaninem, szybko rozpo-
znał potrzeby kulturalno-oświatowe miejscowego śro-
dowiska i wypełniał je bogatą ofertą, realizowanych 
przez Bibliotekę projektów. Wiele czasu i uwagi po-
święcał tematyce regionalnej. Swoim sprawnym pió-
rem zachował w trwałej pamięci sylwetki wybitnych 
sierpczan i zdarzenia, na taką pamięć zasługujące.

Był człowiekiem nie tylko bardzo mądrym, ale 
jednocześnie skromnym i empatycznym. Jego aktyw-
ność zawodowa i społeczna była wielokrotnie wyróż-
niana. Poza licznymi wyróżnieniami resortowymi, 
otrzymał Krzyż kawalerski i Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej. 
W 1999 roku został uhonorowany medalem „Zasłu-
żony dla Miasta Sierpca”, a w 2004 tytułem „Sierp-
czanin Roku”.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego 
współczucia. 

Burmistrz
Marek Kośmider

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Chrzanowski 
oraz Radni Rady Miejskiej
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W sobotnie popołudnie 23 listopada 2013 r. pożegnaliśmy 
w Olsztynie Jana Burakowskiego – erudytę, wspaniałego biblio-
tekarza, pisarza, regionalistę, człowieka wysokiej kultury i kla-
sy. Pogrzebowa uroczystość o świeckim charakterze odbyła się 
na olsztyńskim Cmentarzu Komunalnym. Obok rodziny i miesz-
kańców Olsztyna, nie mogło zabraknąć na niej kilkunastooso-
bowej delegacji z Sierpca – przyjaciół i współpracowników 
zmarłego. Gdy rok i miesiąc temu żegnaliśmy Halinę Giżyńską-
-Burakowską, żonę Jana, nikt z nas nie spodziewał się, że w po-
dobnie smutnych okolicznościach przyjdzie nam ponownie 
wyruszyć w podróż do Olsztyna.

Podczas uroczystości w domu przedpogrze bowym, przy 
urnie z prochami zmarłego, czuwał poczet sztandarowy z Sierp-
ca. Sztandar Rady Miejskiej podtrzymywał wiceprze wodniczący 
Rady Kazimierz Czermiński, w asyście dwójki młodych sierpec-
kich regionalistów – Magdaleny Staniszewskiej (repre zentowała 
także sierpecką Bibliotekę Miejską, którą w latach 1988-1999 
kierował Jan Burakowski) oraz Tomasza Kowalskiego.

Przybyłych powitała córka Państwa Burakowskich – Anna. 
W kilku zdaniach przypomniała ważniejsze momenty z życia 
zmarłego. Podkreśliła najszczęśliwsze lata życia swoich Rodzi-
ców, które wiązały się z ich pobytem w Sierpcu. Wspomnia-
ła o ogromnym umiłowaniu Jana Burakowskiego do wszelkich 
kwiatów. Gdy wracał z Biblioteki do pięknego sierpeckiego ogro-
du, zawsze najpierw witał się ze swoimi roślinami. Córka mó-
wiła też o wzorcowym, zgodnym, pełnym miłości małżeństwie 
swoich Rodziców. O zmarłym opowiadał też wieloletni dyrektor 
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, 
przyjaciel i bliski współpracownik, Marian Filipkowski. Podkre-
ślał wielkie zasługi Jana dla polskiego bibliote karstwa – jego in-
nowacje, pracę naukową, liczne fachowe artykuły i publikacje. 
Zacytował też Stefana Kubowa, autorytet w dziedzinie bibliote-
karstwa, który określił Jana Burakowskiego mianem największe-
go polskiego bibliotekarza drugiej połowy XX wieku.

O sierpeckim życiu zawodowym Jana Burakowskiego, jego 
dokonaniach dla utrwalania wiedzy o Sierpcu i ziemi sierpeckiej, 
wreszcie imponującym dorobku pisarskim, mówił Zdzisław Du-
mowski – wydawca większość książek zmarłego.

Wzruszające słowa skierowała do wieloletniego dyrektora 
sierpeckiej Biblioteki, jej obecna dyrektor Maria Wiśniewska. 
Zapewniła o kontynuowaniu wielkiego dzieła Jana, jakim była 
wydawnicza seria „Biblioteka Sierpecka”, w której do tej pory 
ukazało się 12 tytułów związanych tematycznie z Sierpcem. Mó-
wiła też, że zarówno Jan, jak i Halina Burakowscy, są nieustannie 
obecni w Bibliotece, nie tylko poprzez swój dorobek piśmienni-
czy i pamięć o swoich dokonaniach, ale także za sprawą dwóch 
portretów (wizerunek Jana znajduje się w gabinecie Marii Wi-
śniewskiej, natomiast portret Haliny Giżyńskie j-Burakowskiej 
w Czytelni).

Na koniec, w imieniu swoim i władz Sierpca, ze słowem po-
żegnania wystąpił Kazimierz Czermiński.

Jan Burakowski spoczął wraz żoną Haliną – Panną z Wilczo-
góry. Nie potrafili bez siebie żyć. Teraz, gdy są już razem, z pew-
nością czują się szczęśliwi. Na olsztyńskim cmentarzu, przy ich 
nagrobku, szumią liczne iglaki – ukochane drzewa Jana.

Halina i Jan Burakowscy pozostaną na zawsze w myślach 
wielu sierpczan, bo, jak napisała Wisława Szymborska – Umar-
łych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

Magdalena Staniszewska

POŻEGNANIE JANA BURAKOWSKIEGO 
OLSZTYN, 23.11.2013 R.

Część sierpeCkiej delegaCji

W sobotę 23 listopada uczestniczyłem w Olsztynie w poże-
gnaniu Jana. Pogrzeb był świecki, ponieważ Jan uznawał, że ist-
nieje tylko widzialny świat i do końca swych dni nie zmienił 
zdania. Urna z prochami (kazał się skremować, a córka uszano-
wała jego wolę) została złożona do grobu, w którym od ponad 
roku spoczywa jego ukochana żona, Halina. Tak się zamknęła 
dla Sierpca i dla Olsztyna karta życia ich obojga.

Jan do Olsztyna przybył po studiach z nakazu pracy i poświę-
cił temu miastu 31 lat życia. Do Sierpca trafił w 1988 roku i został 
tu 21 lat. Dorobek tych dwóch okresów jego życia jest niepo-
równywalny. W Olsztynie jako bibliotekarz zdobył wprawdzie 
uznanie w branży, mógł być coraz bardziej cenionym ekspertem 
ministerialnym, ale jego aktywność nie dałaby takich efektów, 
jak to się stało w Sierpcu.

Jako chłopskie dziecko zachował Jan w sercu wdzięczność 
do Polski Ludowej, dzięki której – był o tym przekonany – ukoń-
czył studia i dostał pracę, którą pokochał. Polska Ludowa dała mu 
stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu 
– w to również głęboko wierzył. Myślę jednak, że gdyby nie 
zmiana ustroju w 1989 r., życie Jana w Sierpcu nie odbiegałoby 
pewnie od tego, jakie toczył w Olsztynie. Zmiana ustroju ozna-
czała zniesienie cenzury, wolność badawczą i wydawniczą. Jan 
te nowe szanse doskonale zrozumiał i postanowił je wykorzystać. 
Nowe okoliczności stworzyły ramy dla jego osobistego rozwoju, 
realizacji szeregu istotnych środowiskowo inicjatyw i w rezulta-
cie powstania dorobku, który dla Sierpca jest tak ważny.

Nie miał łatwo. Najpierw stoczył bój o pozostawienie 
przez nowo powstały samorząd miejski (byli wśród radnych 

JAN, JAKIM GO BĘDĘ PAMIĘTAŁ
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zwolennicy inwestycji za cenę oszczędności na wszystkim, tak-
że na kulturze) Biblioteki w nienaruszonym kształcie. Następ-
nie doprowadził do wydania w 1996 r. wspomnień Antoniego 
Jankowskiego „Sierpeckie niezapominajki” i szeregu prac do-
kumentujących historię Sierpca i Ziemi Sierpeckiej. Włączył się 
do pracy redakcyjnej w „Sierpeckich Rozmaitościach”, gdzie pu-
blikował liczne teksty o tematyce historycznej. W 1999 r. był ini-
cjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, 
które przekształciło się w rodzaj lokalnej oficyny wydawniczej.

Jego działalność znalazła w Sierpcu podatny grunt i dała wi-
doczne rezultaty, ponieważ Jan trafił na osoby, które go zrozu-
miały i wsparły. Najważniejsze jego dzieło, czyli MBP prowadzi 
z powodzeniem od 13 lat dyrektor Maria Wiśniewska. Wydanie 
kilku książek w okresie 1996-1999, kiedy był jeszcze dyrekto-
rem Biblioteki, byłoby niemożliwe bez dr Henryki Piekarskiej, 
która pomogła mu w zorganizowaniu pieniędzy. Sierpeckie Roz-
maitości nie nabrałyby specyficznego charakteru kuźni tematów 
historycznych, gdyby nie wieloletni, prywatny mecenat Jerzego 
Babeckiego. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej nie wy-
dawałoby właśnie 38 książki, gdyby nie niżej podpisany.

Jan był człowiekiem dobrze zorganizowanym, zdystansowa-
nym do świata, ale w jakiś specyficzny sposób emocjonalnym, 
z wiekiem coraz bardziej zdecydowanym w opiniach z maleją-
cą wrażliwością na inną argumentację niż jego. Jako publicysta 
polityczny był państwowcem. Końcowe lata życia poświecił pi-
sarstwu historycznemu. W kilku książkach surowo ocenił cza-
sy Jaruzelskiego, zachęcał do większego otwarcia serc Polaków 
na Rosję, ostrzegał przed Niemcami. Nie znajdował dla swych 
tez publicystycznych większego zrozumienia. Nie zrażało go 
to. Odchodził w przekonaniu, że swą polityczną kartę Polska 
przegrała, ale zasługuje na jeszcze jedną szansę. Doczekania tej 
chwili życzył mi w pożegnalnym liście napisanym w przeddzień 
śmierci, 12 listopada.

Wrósł w Sierpc, ale zarazem dzięki książkom napisanym 
przez siebie był obecny w kulturze ogólnopolskiej. Ośmielił na-
sze środowisko do podjęcia badań nad lokalną historią i do publi-
kowania opracowań. Do pisania i publikowania także twórczości 
literackiej.Jego obecność w Sierpcu przyczyniła się do tego, 
że dziś jesteśmy już na innym etapie. Nie wątpię, że towarzyszy 
nam jego życzliwy cień.

 Zdzisław Dumowski

Panie Dyrektorze.
Żegnając Pana zapewniam, że pozostanie Pan w naszych ser-

cach i w naszej pamięci na zawsze.
Książki zawsze były dla Pana ukochaną pasją. Dumna dzi-

siaj jestem, że obdarzył mnie Pan szczególnym zaufaniem i przy 
powstaniu kilku z nich mogłam Panu pomóc. Dołożę wszel-
kich starań, by pamięć o Panu przetrwała w postaci publikacji 
książkowej, którą planuję wydać w przyszłym roku, w ramach 
zapoczątkowanej przez Pana serii „Biblioteka Sierpecka”. Nie 
poproszę Pana o jej ocenę, ale mam nadzieję, że będzie Pan za-
dowolony wraz z żoną Halinką, bo to będzie publikacja ku pa-
mięci Was obojgu.

Cieszyliśmy się z każdego przyjazdu Państwa do Sierpca. 
To tu, w naszym mieście odbywały się promocje wszystkich Pana 
książek. O szacunku wobec Pana świadczyła frekwencja licz-
nych Pana przyjaciół i sympatyków. Pana obecność jest i będzie 
odczuwalna każdego dnia w naszej bibliotece. Posiadamy obraz 

– Pana portret, patrzy na nas, pracowników Biblioteki Miejskiej 
każdego dnia. Umieściłam go w moim gabinecie, z chwilą, gdy 
powróciliście do Olsztyna…

Zawsze byłam i będę dumna z serdecznych relacji, jakie łączy-
ły mnie z moim Dyrektorem i Jego Żoną, dlatego że w obecnych 
czasach zdarza się to nieczęsto. Podczas naszych prywatnych 
spotkań w domu i w ogrodzie w Sierpcu, a potem w Olsztynie, 
cieszyliśmy się wzajemną obecnością, a Pan zawsze ze wzrusze-
niem i ciekawością słuchał moich relacji z Sierpca.

W ostatnich dniach swojego życia przysłał mi Pan wie-
le swoich notatek, niepublikowanych utworów, swoje wiersze. 
Obiecaliśmy sobie pisanie tradycyjnych listów, słowo pisane za-
wsze było dla Pana najważniejsze. Zabierałam się do napisania 
do Pana kolejnego, długiego listu dosłownie w chwili otrzymania 
informacji, że już za późno…

Zostanie Pan w pamięci sierpeckich bibliotekarzy na zawsze.
Maria Wiśniewska

Słowa pożegnania wygłoszone przez Marię Wiśniewską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu, podczas pogrzebu Jana Burakowskiego w Olsztynie.

Z wielkim żalem, i niedowierzaniem, przyjęliśmy informa-
cję o śmierci Jana Burakowskiego. Przecież tak niedawno był 
w Sierpcu i nikt nie przypuszczał, że tak szybko przyjdzie nam 
z nim się pożegnać.

Z naszym miastem związała Go, przede wszystkim, funk-
cja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą sprawował 
od 1988roku, przez jedenaście lat, aż do przejścia na zasłużo-
ną emeryturę. Mimo, że nie był rodowitym sierpczaninem, traf-
nie rozpoznał oświatowe potrzeby miejscowego środowiska 
i wypełniał je bogata ofertą, realizowanych przez Bibliotekę 
projektów programowych. Dlatego tak szybko, dzięki mądro-
ści i zaangażowaniu w życie kulturalno-oświatowe miejscowe-
go środowiska, zyskał uznanie i szacunek mieszkańców Ziemi 
Sierpeckiej. Bo był nie tylko wybitnym specjalistą z dziedzi-
ny bibliotekarstwa, ale także cenionym pisarzem i regionalistą. 

Swoim sprawnym piórem zachował w trwałej pamięci sylwet-
ki wybitnych sierpczan i zdarzenia, na taką pamięć zasługujące.

W naszą pamięć, obok niekwestionowanych walorów inte-
lektualnych, wpisała się Jego ujmująca skromność i empatia. Bę-
dzie nam Go bardzo brakowało. Jego niekwestionowane zasługi 
i walory były dostrzeżone i wyróżniane. Poza licznymi wyróż-
nieniami resortowymi, otrzymał Krzyż Kawalerski i Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.  
W 1999 roku został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Mia-
sta Sierpca”, a W 2004 roku tytułem – „Sierpczanin Roku”.

W imieniu władz samorządowych miasta Sierpca, rodzinie 
Zmarłego składam wyrazy szczerego współczucia. Cześć Jego 
pamięci.

Kazimierz Czermiński
Wiceprzewodniczący RM

Pożegnanie Jana Burakowskiego wygłoszone przez Kazimierza Czermińskiego –  
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca
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Jan Burakowski urodził się 25 października 1934 r. we wsi 
Nowe Grabie (pow. wołomiński) w rodzinie chłopskiej. W lipcu 
1945 r. jego rodzina ze względu na zniszczenie ich gospodarstwa, 
przeniosła się do Niemodlina na Opolszczyźnie. Pozostał tam 
do ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w roku 1952. W la-
tach 1952-1956 studiował polonistykę na Uniwersytecie War-
szawskim i mieszkał u rodziny w Aninie.

Po ukończeniu studiów, w latach 1956-1987, pracował 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie 
– kolejno jako instruktor, kierownik Działu Konstrukcyjno- 
-Metodycznego i zastępca dyrektora. W 1988 r., głównie 
ze względów rodzinnych, przeprowadził się do Sierpca (woj. 
mazowieckie) i objął stanowisko dyrektora tamtejszej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Na tym stanowisku pracował 
do czasu przejścia na emeryturę w październiku 1999 r.

Od 1956 r. działał w kilku organizacjach społecznych i związ-
ku zawodowym. Pełnił, m.in., następujące funkcje: w Stowa-
rzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – przewodniczącego Zarządu 
Okręgu w Olsztynie (lata 70-te) i z-cy przewodniczącego Zarzą-
du Głównego (1981-1985), w Związku Zawodowym Pracowni-
ków Kultury i Sztuki – przewodniczącego Zarządu Głównego 
w Olsztynie i członka Zarządu Głównego (lata 70-te), człon-
ka w Państwowej Radzie Bibliotekarzy przy Ministrze Kultury 
i Sztuki (lata 1983-1990), wiceprzewodniczącego (od 1999 r.) 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. Członek Związku Li-
teratów Polskich.

Wydał dotychczas dwa tomy opowiadań osadzonych w re-
aliach małego miasta na północnym Mazowszu („Najpiękniej-
sza dziewczyna i inne opowieści”, „Trochę za dużo szczęścia”), 
powieści: „Ślady naszych stóp” (akcja zlokalizowana na War-
mii i Mazurach w latach 1956-1958) i „Świt i zmierzch”. Jest 
autorem biografii Wojciecha Jaruzelskiego („Wojciech Ja-
ruzelski jako przedmiot i podmiot historii”), szkicu biogra-
ficznego o Władysławie Andersie („Ułan i historia. Bardzo 
długi cień generała Władysława Andersa”), zarysu paralelnej 

historii Polski i Rosji („Polska-Rosja-Słowiańsz-
czyzna. Powstanie i rozwój państw”) oraz to-
mów szkiców publicystyczno-historycznych: „Od Ludowej 
do Kapitalistycznej. Tło polityczne, zyski i cena transforma-
cji ustrojowej w Polsce”, „Cena długiej drzemki na zapiec-
ku Europy. Refleksje nad determinantami historii Polski”, 
„Uczniowie czarnoksiężnika. Jaruzelski, Kuroń, Rakowski  
i ich czasy”.

Wieloletnie zainteresowanie Autora dziejami Sierpca i jego 
okolic zaowocowało „Kroniką Sierpca i Ziemi Sierpeckiej” oraz 
współautorstwem książek: Sierpczanie Tysiąclecia” (wspólnie 
z żoną Haliną) i „Ziemia Sierpecka znana i nieznana”. Jest także 
autorem poradnika „Samorządowa Biblioteka Publiczna” i po-
nad 400 artykułów i w czasopismach społeczno-kulturalnych 
i bibliotekarskich.

Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980) oraz 
licznymi odznakami honorowymi m.in.: złotą odznaką „Zasłużo-
ny dla Warmii i Mazur” (1971), „Zasłużony Działacz Kultury” 
(1966), Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich (1979). Za zasługi w upowszechnianiu literatury wyróżnio-
ny został nagrodą Funduszu Literatury przy Ministrze Kultury 
i Sztuki (1988). Za działalność regionalną i redagowanie kwartal-
nika „Sierpeckie Rozmaitości” przyznano mu Medal Zygmunta 
Kolberga (2002), a za działalność na rzecz Sierpca medal „Zasłu-
żony dla miasta Sierpca” (1999) i tytuł honorowy „Sierpczanin 
roku” (2004), a także medal „ProDomoSua” im. Feliksa i Pro-
kopa Sieprskich (2009).

Zmarł 14 listopada 2013 r. w Olsztynie. Pochowany obok 
żony na cmentarzu komunalnym. Jego pogrzeb miał charak-
ter świecki.

Ostatnią jego książką wydaną już pośmiertnie są „Prusy 
Wschodnie wczoraj i dziś. Fakty, interpretacje, komentarze”.

JAN BURAKOWSKI – BIOGRAM

Dom Kultury tętniący życiem od wczesnych godzin rannych 
do późnej nocy, kino w którym najnowsze hity pojawiały się bar-
dzo szybko, obozy harcerskie z podtapianymi łóżkami, mycie 
w strumieniu, gra w badmintona, ring bokserski, pomost cięża-
rowy w sali widowiskowej Powiatowego Domu Kultury PDK-u  
to tylko fragmenty wspomnień, które noszą w sobie ludzie znają-
cy Tadeusza Olkuckiego.

Urodził się 82 lata temu w Goleszynie, zmarł 29 września 
2013 r. w Płocku. Tadeusz Olkucki, kierownik Domu Harcerza, 
Domu Kultury Dzieci i Młodzieży oraz Powiatowego Domu Kul-
tury, Kina „Jutrzenka”, Prezes Ogniska Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, jeden z pierwszych członków reaktywowane-
go Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
Mieszkańcy miasta Sierpca, w dniu 2 października, uczestniczy-
li w jego pogrzebie. Spoczął na Cmentarzu Starym w Płocku 

WSPOMNIENIE O TADEUSZU OLKUCKIM
POZOSTANIE W PAMIĘCI
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przy ul. Kobylińskiego. W imieniu władz samorządowych mia-
sta Sierpca żegnał go wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazi-
mierz Czermiński. Był także poczet sztandarowy Ogniska TKKF 
„Kubuś” oraz członkowie Zarządu na czele z Prezesem Jakubem 
Grodzickim, który wygłosił mowę pożegnalną nad trumną zmar-
łego pierwszego prezesa TKKF, organizacji liczącej ponad 50 lat.

Wśród delegacji uczestniczących w pogrzebie była dyrektor 
Centrum Kultury i Sztuki Pani Ewa Wysocka oraz pracownicy 
tej placówki – Ewa Pędraszewska. Tekst pożegnania Tadeusza 
Olkuckiego wygłoszonego przez wiceprzewodniczącego RM.

„Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ta-
deusza Olkuckiego. W sposób szczególny ta informacja dotknęła 
pokolenie sierpczan, które Go dobrze znało i zapamiętało. Mimo 
upływu lat, pamiętamy Jego niespożytą energię, pełną pomysłów 
w upowszechnianiu kultury. Wtedy, kiedy był kierownikiem kina 

„Jutrzenka”, a szczególnie, kiedy dyrektorował sierpeckiemu Po-
wiatowemu Domu Kultury. Był nie tylko popularyzatorem kul-
tury, ale i jej animatorem. Powiatowy wówczas Dom Kultury 
był nie tylko miejscem dobrej rozrywki, ale również i miejscem 
gdzie sierpczanie wszystkich pokoleń mogli realizować swoje 
kulturowe potrzeby i rozwijać artystyczne predyspozycje. Wie-
lu do dziś z sentymentem wspomina utworzoną przez niego Ka-
wiarnię Regionalną i imprezy plenerowe, jak chociażby znane 
nie tylko na Ziemi Sierpeckiej „Wesele Sierpeckie”.

Dziś od nas odchodzi. Pozostanie jednak na zawsze w naszej 
wdzięcznej pamięci.

Rodzinie Zmarłego w imieniu burmistrza Marka Kośmidra 
i Rady Miejskiej Sierpca składam wyrazy szczerego współczucia.

Cześć Jego pamięci. Spoczywaj w pokoju.
Kazimierz Czermiński

Jeżeli tam byłeś bardziej potrzebny niż tu i uznał tak sam 
Pan Bóg to widocznie tak musiało być. W dniu 19 paździer-
nika 2013 roku odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Koczewskie-
go. Msza żałobna odprawiona została w kościele klasztornym 
Sanktuarium Maryjnym – parafii zmarłego celebrowana przez ks. 
Marcina Bieniarza SAC. W uroczystości pogrzebowej uczestni-
czyli licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta, zmarły był osobą 
znaną i cenioną, cieszącą się szacunkiem i uznaniem Sierpczan. 
W imieniu władz samorządowych zmarłego pożegnał Kazimierz 
Czermiński – wiceprzewodniczący RM – tekst wystąpienia:

… Z niedowierzaniem i głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci śp. Tadeusza Koczewskiego radnego RM 
w Sierpcu IV kadencji. Śp. Tadeusz jest kolejnym radnym, który 
odchodzi od nas na wieczną służbę do Pana Boga. W marcu br. 
pożegnaliśmy śp. Zbyszka Mroczkowskiego. Wcześniej odeszli 
radni: Jan Zdziemborski, dr Jan Falba, Jan Kwiatkowski, An-
drzej Olechowski – ludzie znani i cenieni.

Odchodzi od nas mając zaledwie 59 lat – czy musiał tak szyb-
ko odejść – na to pytanie nie ma odpowiedzi.Pozostawił pogrą-
żonych w wielkim bólu i smutku kochającą rodzinę żonę Annę 
z dziećmi, córkę Monikę z rodziną, syna Krzysztofa z rodziną, 
matkę, braci, siostrę., krewnych, przyjaciół, kolegów, znajomych 
– a przecież był nam wszystkim tak potrzebny. Zapewne i on miał 
jeszcze tyle planów, które już nie zrealizuje.

Śp. Tadeusz Koczewski był człowiekiem wielkiego serca, 
pomagał słabym, nikomu nie odmówił pomocy. Kochał ludzi, 
po prostu był dobrym człowiekiem.

Drogi Kolego Przyjacielu w imieniu władz samorządowych 
miasta Sierpca, burmistrza Marka Kośmidra, Przewodniczącego 
RM – Marka Chrzanowskiego, radnych miejskich, pracowników 
Urzędu Miasta, Zarządów Osiedli – żegnamy Cię z głębokim ża-
lem. Rodzinie Zmarłego składam wyrazy szczerego współczucia.

Niech ta Święta Ziemia, którą tak ukochałeś przytuli Cię 
do siebie. Spoczywaj w pokoju. Na zawsze pozostaniesz w na-
szej pamięci.

Dalsza część uroczystości pogrzebowej odbyła się na cmen-
tarzu parafialnym w Sierpcu, trumnę zmarłego złożono w grobie 
rodzinnym. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył po-
czet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych oraz delegacje sier-
peckich przedsiębiorców.

Kazimierz Czermiński

Tekst pożegnania wygłoszony w imieniu pracowników i uczniów 
śp. Tadeusza Koczewskiego.

Szanowna Rodzino! Szanowni Państwo!
W imieniu swoim, pozostałych pracowników oraz wszystkich 

uczniów pogrążonych w smutku chcę wspólnie pożegnać Tade-
usza, którego śmierć jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. 
Był dla nas nie tylko szefem i mistrzem, nauczycielem ale tak-
że przyjacielem. Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z czło-
wiekiem, którego życie i działalność tak wiele wniosły w naszą 
codzienność.

Sam jestem jednym z jego podopiecznych. Spędziliśmy z nim 
wiele dobrych ale i trudnych chwil – zarówno na płaszczyźnie za-
wodowej jak i prywatnej. Dziś wspominamy wiele sytuacji, kie-
dy służył nam radą i pomocą. Zawsze mogliśmy liczyć na jego 
uśmiech i przyjacielską radę.

Dopingował nas w przezwyciężaniu przeciwności losu, szcze-
rze, z dumą i radością w oczach gratulował nawet najmniejszych 
sukcesów.

Chyba nie przesadzę zbytnio, jeśli powiem, że był dla nas tro-
chę jak ojciec. Troskliwy, uważny, wrażliwy na problemy innych, 
ale także świadomy, kiedy należy się wycofać, odsunąć na bok 
i pozwolić młodym działać samodzielnie. Przekazywał swą wie-
dzę, ale także oczekiwał od nas samodzielnych poszukiwań.

ODSZEDŁ TADEUSZ KOCZEWSKI
CZY MUSIAŁEŚ TAK SZYBKO ODEJŚĆ
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Nawet później, kiedy z ucznia stałem się już zupełnie niezależ-
nym dorosłym człowiekiem, był zawsze gdzieś w pobliżu, intere-
sował się i czuwał nade mną z daleka, jak to czynił z większością 
swych podopiecznych i uczniów.

Kochani, śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś cios 
ten przyjmujemy wszyscy razem, jednakże ból jest wciąż dotkliwy. 
Ból po stracie kogoś, kto był częścią naszego życia, kto swą obec-
nością stanowił pewną stałą i wytyczał pewien kierunek. Chyba 

każdy z nas czuje się trochę osierocony, pozbawiony jakiejś cząst-
ki życia, która wiązała się z tym wielkim człowiekiem.

Twoja ziemska wędrówka dobiegła końca jednak na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci jako całe dobro, dzięki któremu 
czuliśmy się lepsi i szczęśliwsi. Będziesz na zawsze z nami mimo 
że do domu już nie wrócisz.

Godnie przeszedłeś swoją doczesną drogę. Takiego będziemy 
Cię pamiętać. Spoczywaj w pokoju.

Sławomir Lewandowski

Niewielkie miasto pokazało, jak ogromne możliwości drzemią 
w jego mieszkańcach. 5 października 2013 r. Sierpc pobił rekord 
Polski w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To zespół czynno-
ści potocznie zwanych „usta-usta” bądź masażem serca, które bez 
wątpienia mogą uratować ludzkie życie. 1269 zmian przy 2 fanto-
mach, 610 osób, 60 wolontariuszy oraz 13 i pół godziny ciągłego 
„pompowania” to liczby przekładające się na niekwestionowany 
rekord Polski w RKO.

Dwie minuty i piętnaście sekund po godzinie 22 z Centrum 
Kultury i Sztuki w Sierpcu popłynęły brawa, gratulacje i okrzyki 
radości z odniesionego zwycięstwa. Rodzice Adama, założyciele 
Fundacji Dam Siebie, będącej hołdem i pomnikiem dla ich zmarłe-
go syna, trzymali w dłoniach dokument będący wyrazem poświę-
cenia i miłości dla Adama. To dla niego i dzięki niemu w jednym 
miejscu zgromadziło się tyle osób. Pobity rekord jest lepszy o 3 go-
dziny, 2 minuty i 10 sekund od ostatnio ustanowionego w Słupsku 
przez studentów Akademii Pomorskiej.

-Dużo szlachetnych kamieni i szlachetnych medali przelaliście 
dziś na tej estradzie. Chwała wam za to. Wszystko to obserwuje 
Adam i za wszystko to dziękuje. – mówił Dionizy Zejer z Towa-
rzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych – jeździmy na rekor-
dy od 14 lat, ale czegoś takiego jak tutaj naprawdę nie widzieliśmy. 
Wszędzie będę mówił o wydarzeniu w waszym mieście i o Adamie.

Wszystko zaczęło się o 8:30, kiedy ze sceny padło oficjalne 
„zaczynamy!”. Od tamtej pory wciąż ustawiała się długa kolejka 
osób, które chciały przyłączyć się do bicia rekordu. Wśród nich 
były także władze miasta na czele z Burmistrzem Markiem Kośmi-
drem. Każdy uprzednio przechodził krótkie szkolenie z pierwszej 
pomocy. Ratownicy, m. in z płockiej Medycznej Szkoły Policeal-
nej, z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego z Płocka oraz szkoleniowcy z PCK przy sierpeckim 
liceum pokazywali jak ratować ludzkie życie w nagłych wypad-
kach. Wydarzenie było jednocześnie oficjalną inauguracją działania 
Fundacji Dam Siebie, której celem jest m.in. propagowanie „a-da-
wania”, czyli krwiodawstwa, transplantologii i dawstwa szpiku. 
Adam Jaworski również stał się dawcą i po śmierci dał szansę 4 
osobom na nowe życie.

– To co się tutaj dzieje przerasta nasze oczekiwania. Gdyby nie 
Wy, nie byłoby tutaj i nas. – mówiła prezes zarządu Fundacji, Aga-
ta Jaworska. – Sam rekord jest tylko pretekstem do naszego spo-
tkania. Tak naprawdę chcemy przeszkolić rzeszę ludzi z zakresu 
pierwszej pomocy.

Wolontariusze przez cały dzień zbierali w imieniu Fundacji 
środki, które będą przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego, 
przydatnego podczas szkoleń z pierwszej pomocy. Będą mogły 
z niego korzystać jednostki WOPR, Harcerski Klub Ratowniczy, 
grupa PCK działająca przy sierpeckim liceum, którzy uczyliby mło-
dzież jak ratować ludzkie życie. Do bicia rekordu wystarczyły chęci 
zdobycia tej niezbędnej wiedzy, którą być może kiedyś będzie trze-
ba wykorzystać nie tylko w razie wypadku drogowego, ale także 

REKORD NA MIARĘ ŻYCIA
w przypadku zawału bądź udaru. Oprócz szkoleń FundacjA-Dam 
siebie zapewniła też atrakcje, z których mogły skorzystać osoby 
podchodzące do rekordu przynajmniej dwa razy: przejażdżka za-
bytkowym motocyklem oraz przepłynięcie łodzią WOPR. Zorga-
nizowano również paradę wozów ratowniczych, które przejechały 
ulicami Sierpca. Ochotnicze Straże Pożarne powiatu sierpeckiego 
i płockiego reprezentowały m.in. OSP Rościszewo, Bielsk, Trze-
powo, Podolszyce, Gąbin.

– Był to najpiękniejszy i najbardziej widowiskowy pokaz stra-
żaków, pogotowia i ratowników WOPR. Pokaz siły, jaka drzemie 
w ludziach, którzy na co dzień ratują ludzkie życie. – mówił Piotr 
Jaworski, członek komitetu organizacyjnego wydarzenia.

Dla umilenia spędzanego w CKiSZ czasu cały dzień trwały ko-
lejno koncerty zespołów Anastas, The Grandfather, Open To The 
Public oraz The Hole. Akcja została zwieńczona losowaniem na-
gród, w którym mógł wziąć udział każdy, kto podszedł do bicia 
rekordu. Najwięcej podejść do czynności resuscytacyjnych wyko-
nali uczniowie sierpeckiego Liceum Ogólnokształcące im. mjra 
Henryka Sucharskiego. Na drugim miejscu uplasowało się Gim-
nazjum im. Jana Pawła II z Suska, a tuż za nim Zespół Szkół nr 2 
„Ekonomik” z Sierpca. Partner generalny wydarzenia, firma Ente-
lo, ufundowała dla zwycięskiej szkoły nowoczesne i ergonomiczne 
krzesła do jednej klasy. Nagroda główna, jaką był rower, powędro-
wała do 14-letniego Przemka Głowackiego, który podchodził do bi-
cia rekordu ponad 20 razy. FundacjA-Dam siebie rozdała również 
mniejsze nagrody rzeczowe związane z pierwszą pomocą: książ-
ki i apteczki ratownicze, pozwalające mieć przy sobie rękawiczki 
i maseczkę do sztucznego oddychania w każdym możliwym mo-
mencie. W przedsięwzięciu wzięło udział dużo młodzieży, na czym 
najbardziej zależało organizatorom. Licznie przybywały także ro-
dziny z dziećmi, nauczyciele szkół i przedstawiciele władz. Histo-
ria wypadku Adama Jaworskiego stała się motywem do założenia 
Fundacji, a osoba Adasia, harcerza i ratownika, zgromadziła 5 paź-
dziernika w Sierpcu setki osób. Wszyscy pokazali, że potrafią pobić 
również swój własny rekord.

Anna Karolak
Biuro prasowe wydarzenia
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Byłem jednym z „bijących” rekord Polski RKO Nr 610 
(„ostatni szczęśliwiec”). Wysiłek ogromny, wrażenia niepowta-
rzalne. Uczestniczyło 610 osób, ale czuliśmy 
się jedną wielką rodziną, połączył nas wspól-
ny cel, gratulacje należą się wszystkim, smak 
zwycięstwa wyjątkowy.

TO My SieRPCZANie JeSTeŚMy 
RekORDZiSTAMi POLSki – to niesa-
mowite – cieszmy się razem.

Rekord zadedykowany został wspaniałe-
mu św. Adasiowi Jaworskiemu. Szczególne 
podziękowania należą się rodzicom Adama, 
siostrze, bratu i całej rodzinie za cenną ini-
cjatywę jak też powołanie FundacjA-Dam 
siebie oraz wolontariuszom – wspaniałej 
sierpeckiej młodzieży.

PEŁEN PODZIWU

Obchody jubileuszu 100. rocznicy urodzin Marcina Kamiń-
skiego Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sierpcu połączyła 
z Koncertem Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych 
Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza, któ-
ry odbył się dn. 8.11.2013 r. w sali widowiskowej CKiSz.

Organizatorami Koncertu byli: Państwowa Szkoła Muzyczna 
I st. w Sierpcu oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Sierpcu. Współorganizatorem Koncertu było 
Towarzystwo Naukowe Płockie oddział w Sierpcu. Finansowo 
organizatorów wsparli: Rada Rodziców PSM I st. w Sierpcu, Lo-
kalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” oraz Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.

Przybyłych gości powitały panie: Barbara Bońkowska – Dy-
rektor PSM I st. w Sierpcu oraz Ewa Wysocka – Dyrektor Cen-
trum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Sylwetki Marcina Kamińskiego 
i Tadeusza Paciorkiewicza, kompozytorów związanych z Sierp-
cem oraz Mazowszem, przedstawili prezes i sekretarz sierpeckie-
go oddziału TNP: pani dr Henryka Piekarska oraz pan Ryszard 
Szymański.

Po raz pierwszy sierpeccy melomani, którzy po brzegi wypeł-
nili salę widowiskową, mieli okazję wysłuchać Płockiej Orkie-
stry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego pod dyrekcją Michała 
Kocimskiego. Program Koncertu obejmował kompozycje: Ta-
deusza Paciorkiewicza, Witolda Lutosławskiego oraz Marcina 
Kamińskiego, a także utwory wybrane przez Laureatów majo-
wego Konkursu im. T. Paciorkiewicza. W koncercie wystąpili 
również: Agnieszka Kadłubowska – sopran, Artur Paciorkiewicz 
– altówka, Rafał Gzella – fortepian. Koncert prowadziła Agniesz-
ka Zdziarska – pedagog PSM I st. w Sierpcu.

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY 
URODZIN MARCINA KAMIŃSKIEGO 
– PATRONA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I ST. W SIERPCU
Słuchacze mieli niezwykle rzadką okazję wysłuchania kom-

pozycji Marcina Kamińskiego, którymi były: „Kołysanka Bolka” 
oraz III cz. Tryptyku Płockiego na orkiestrę „Impresje na temat 
Petrochemii”.

„Kołysanka Bolka” pochodzi z Kantaty oratoryjnej „Bo-
lesław III Zwycięski zwany Krzywoustym”, która powsta-
ła w 1978 r. do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego dla 
uczczenia 900-lecia urodzin bohatera Polski i Płocka.

Na partyturze kompozycji Marcin Kamiński napisał: „Ca-
łej społeczności najstarszego grodu Mazowsza, grodu Bolesława  
III Zwycięskiego zwanego Krzywoustym”. Na prawykonanie 
Kantaty w sali barokowej zamku książąt mazowieckich w Płoc-
ku trzeba było czekać aż do roku 1985.

„Tryptyk Płocki” otwiera natomiast zbiór dzieł instrumental-
nych tworzonych po osiedleniu się kompozytora na Mazowszu 
Płockim. Pod tym samym tytułem powstał zbiór do celów dydak-
tycznych przeznaczony na fortepian i dedykowany Franciszkowi 
Dorobkowi, ówczesnemu prezesowi Płockiego Towarzystwa Mu-
zycznego. „Tryptyk Płocki” na orkiestrę symfoniczną utrzymany 
w konwencji muzyki atonalnej z elementami dodekafonii, po-
świecony powstającej Petrochemii miał obrazować jej pracę, jak 
to było wówczas w modzie by pisać utwory współczesne wyma-
gające od słuchacza wielkiego wyrobienia i umiejętności słucha-
nia. Utwór wykonany został w Teatrze Dramatycznym w Płocku 
podczas jednego z pierwszych koncertów Płockiej Orkiestry Ka-
meralnej, której Marcin Kamiński był współzałożycielem.

„Impresje na temat Petrochemii”, stanowiące przykład muzy-
ki ilustracyjnej, wiernie oddały odgłosy pracującej fabryki i wy-
warły na słuchaczach ogromne wrażenie.



51

Marcin Kamiński urodził się 11 listopada 1913 r. w Strze-
mieszycach Wielkich w Zagłębiu Dąbrowskim Jego ojciec – Wa-
lerian, był dyżurnym ruchu na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
w Będzinie. Wywodził się ze szlacheckiej rodziny herbu Dołęga, 
osiadłej na Mazowszu. Matka – Leonia z Szujeckich pochodziła 
z rodziny ziemiańskiej, była wychowanką Szlacheckiego Insty-
tutu Maryjskiego w Wilnie.

W roku 1928 Marcin Kamiński rozpoczął naukę w Instytu-
cie Muzycznym w Katowicach w klasie fortepianu prof. Juliana 
Lewingera – Lewińskiego. Maturę uzyskał w 1934 r. i po zdaniu 
egzaminów wstępnych został przyjęty do Śląskiego Konserwa-
torium Muzycznego w Katowicach. Studia muzyczne (fortepian 
i kompozycja) odbył pod kierunkiem Aleksandra Brachockiego, 
ucznia I.J. Paderewskiego. W latach 1936-39 uczył gry na forte-
pianie w szkole muzycznej w Cieszynie. Podczas wojny prowa-
dził w Sosnowcu tajną szkołę muzyczną, do której uczęszczało 
ok. 70 uczniów.

Po wojnie kontynuował studia kompozytorskie u Bolesława 
Woytowicza. Dyplom w klasie kompozycji uzyskał w 1948 r. Ak-
tywnie uczestniczył w organizacji szkolnictwa i życia muzycz-
nego na Śląsku. W roku 1945 założył 
w Gliwicach Instytut Muzyczny, który 
z czasem przekształcił się w Państwo-
wą Szkołę Muzyczną. Marcin Kamiński 
był jej dyrektorem w latach 1945-64. 
Z jego inicjatywy postawiono w Gliwi-
cach dwa pomniki: Fryderyka Chopina 
(1949) i Adama Mickiewicza (1957). 
Przyczynił się także do powstania Ope-
retki Śląskiej.

W roku 1964 przeniósł się do Płoc-
ka, gdzie został mianowany dyrekto-
rem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
i przekształcił ją w szkołę zawodową 
II st. Do 1977 r. pełnił funkcję dyrek-
tora PSM I i II st. im. K. Szymanow-
skiego. Pobudził działalność Płockiego 
Towarzystwa Muzycznego im. W. Lach-
mana, do końca życia był jego sekreta-
rzem. Rozwijał działalność Społecznych 
Ognisk Muzycznych na terenie Płocka, 
Gostynina i Sierpca. Marcin Kamiński 
był członkiem Związku Kompozyto-
rów Polskich, współzałożycielem Płoc-
kiej Orkiestry Kameralnej w 1975 roku. 

Organizował stałe koncerty z cyklu „Spotkania na pięciolinii” 
i koncerty muzyki współczesnej. Opublikował m.in. książki: 
„Wacław Lachman – życie i twórczość”, „Szkic życia muzycz-
nego w Płocku”, „Ludomir Różycki” oraz szereg artykułów 
nie tylko muzycznych. W roku 1980 Marcin Kamiński obro-
nił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW pracę 
doktorską o Faustynie Piasku – płockim muzyku i nauczycielu. 
Był jednym z najwybitniejszych członków Towarzystwa Nauko-
wego Płockiego, w którym zajmował się pracą publicystyczną 
i pisarską.

Marcin Kamiński komponował utwory orkiestrowe i kame-
ralne, wokalno-instrumentalne. Dokonał wielu opracowań na ze-
społy chóralne i orkiestrowe różnych utworów i pieśni ludowych, 
narodowych, patriotycznych. Dla uczczenia 900-lecia urodzin 
Bolesława Krzywoustego skomponował „Kantatę” do słów po-
ety Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, a w 1987 r. „Orato-
rium Rok 1237 Lokacja Płocka” czyli „Konradorium” do tekstu 
płockiego poety Wojciecha Łęckiego.

W roku 1985 dr Marcin Kamiński uhonorowany został ty-
tułem „Płocczanin Roku”, a w 1987 r. wyróżniono go wpisem 

do „Złotej Księgi Zasłużonych dla mia-
sta Płocka”.

W ciągu 26 lat działalności na Ma-
zowszu (1964 – 1990) Marcin Kamiński 
zorganizował setki koncertów, audycji 
i prelekcji. Był autorytetem dla wielu 
młodych nauczycieli oraz wychowan-
ków, późniejszych pedagogów, muzy-
ków, kompozytorów. Kontynuował także 
swoje zamiłowania hobbystyczne (my-
ślistwo, wędkarstwo). Był członkiem 
władz łowieckich w Płocku oraz człon-
kiem Krajowej Komisji Etyki Tradycji 
i Zwyczajów Łowieckich w Warszawie, 
gdzie propagował muzykę myśliwską, 
którą też sam komponował.

Marcin Kamiński zmarł 21 sierpnia 
1990 r. Został pochowany w Alei Za-
służonych na Cmentarzu Komunalnym 
w Płocku.

Od dnia 9 listopada 1994 roku Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sierp-
cu nosi imię dr Marcina Kamińskiego.

Opracowała Barbara Bońkowska

WYDARZENIA

W drugiej części Koncertu z Płocką Orkiestrą Symfonicz-
ną zagrali Laureaci majowego Konkursu: Kamila Sacharzew-
ska – fortepian, Wojciech Ulanowski – akordeon oraz Michał 
Ochab – saksofon, dla których ten występ był główną nagrodą 
konkursową.

Osoby odwiedzające 8.11.2013 r. foyer Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu miały możliwość zwiedzenia wystawy po-
święconej Tadeuszowi Paciorkiewiczowi i Marcinowi Kamiń-
skiemu, przygotowanej przez bibliotekarkę PSM I st. w Sierpcu –  

panią Magdalenę Czarnecką, z okazji jubileuszu urodzin patrona 
sierpeckiej szkoły muzycznej.

Listopadowy koncert na długo zapadnie w pamięci słucha-
czy, którzy udowodnili ogromną potrzebę kontaktu z żywą mu-
zyką wykonywaną przez najlepszych muzyków. Ich obecność 
zaświadczyła również o potrzebie kultywowania pamięci o wy-
bitnych osobach wywodzących się z Sierpca lub związanych 
z naszym miastem, jakimi niewątpliwie są Tadeusz Paciorkie-
wicz i Marcin Kamiński.

Barbara Bońkowska

MARCIN KAMIŃSKI – PATRON 
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I ST. W SIERPCU
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Harcerski start – hufcowy rajd „Pamięci Szarych Szeregów”
Rajdy piesze, inaugurujące nowy rok harcerski, są tradycją 

naszego hufca. Co roku jedna z drużyn przygotowuje dla pozo-
stałych grę z ciekawą fabułą lub trasę wędrówki po uroczych 
zakątkach ziemi sierpeckiej. W tym roku realizacji tego zada-
nia podjęli się pwd. Aleksandra Szewczuk i pwd. Piotr Jaworski 
wraz 13 Drużyną Starszoharcerską „Pomyłka” z Sierpca. Głów-
nym celem imprezy było uczczenie 74. rocznicy powołania Sza-
rych Szeregów.

Rajd trwał dwa dni. Rozpoczął się 27 września w piątek. 
Dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierp-
cu Grażyny Krawczyńskiej mieliśmy zapewnioną bazę nocle-
gową. Po zakwaterowaniu rozpoczęły się zajęcia w terenie 
zaprawiające do marszu i zadań następnego dnia. Harcerze uczyli 
się posługiwać mapą, wyznaczać azymut, odbyły się też zajęcia 
z bronioznawstwa i strzelania. Bardzo uroczysty charakter miało 
wieczorne spotkanie. Wszyscy uczestnicy rajdu przemaszerowali 
ulicami miasta pod pomnik Armii Krajowej, pod którym odbył 
się apel poległych.

Następnego dnia Sierpc zamienił się w Warszawę z czasów II 
wojny światowej. Ulicami miasta przemieszczały się grupki mło-
dzieży z biało-czerwonymi opaskami na ramionach. Zadaniem 
każdego patrolu było wydostanie się z okupowanego miasta, odby-
cie szkolenia wojskowego, zdobycie kenkarty i powrót ze wspar-
ciem dla Szarych Szeregów. Harcerze mogli przez chwilę poczuć 
atmosferę tamtych dni dzięki temu, że organizatorzy rajdu zadbali 
nie tylko o ciekawą fabułę, ale także o najdrobniejsze szczegóły: 
broń, mundury oficerskie, wyposażenie wojskowe, np. telefony 
polowe, granaty ćwiczebne, karabiny itp. Blisko dziesięciokilo-
metrowa trasa rajdu została tak zaplanowana, by przybliżyć sce-
nerię wydarzeń sprzed 74 lat, wiodła m.in. przez most kolejowy 
w Mieszczku, wiadukt w Rydzewie i przeprawę w Studzieńcu.

Nasza wędrówka zakończyła się późnym popołudniem 28 
września apelem zgrupowania, podczas którego komendant-
ka Hufca ZHP Sierpc wręczyła wszystkim patrolom dyplomy 
i podziękowała organizatorom zbiórki.

I miejsce wśród drużyn harcerskich zajęła 16 DH z Lelic, II-
10 DH ze SP nr 3 w Sierpcu, a III – 14 DH z Gozdowa.

W pionie starszo harcerskim I m-ce zajęła – 4 DSH z Rości-
szewa, II – 12 DSH „Porażka” z Gozdowa, zaś III 11 DSH „Sami 
Swoi” z Sierpca.

Rajd był dla harcerzy żywą lekcją historii. Młodzież mogła 
w ten sposób oddać hołd Szarym Szeregom, a jednocześnie po-
głębić swoją wiedzę historyczną. Była to także doskonała okazja 
do integracji drużyn i nauki zespołowego działania.

Jesienna wyprawa zuchów do Słupi
Nowy rok harcerski zainaugurowały także zuchy jesienną 

wyprawą do Słupi. Gromady zuchowe wraz ze swoimi drużyno-
wymi uczestniczyły w Światowym Dniu Marszu, który już po raz 
piąty organizowany był w Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom” przez 
Ognisko TKKF „Kubuś” i Komendę Hufca ZHP Sierpc. Po ofi-
cjalnym otwarciu imprezy przez prezesa Jakuba Grodzickiego 
i komendantkę Katarzynę Kordulasińską zuchy wraz z pozo-
stałymi uczestnikami marszu wyruszyły na leśne ścieżki. Póź-
niej przyszedł czas na konkurencje sportowo-rekreacyjne, m.in. 
rzut piłką do kosza, skakanka zespołowa, bieg w workach itp. 
Po wszelkich trudach można się było posilić harcerską grochów-
ką. Na zakończenie wręczono puchary i upominki.

Dni Chorągwi Mazowieckiej w Sochaczewie
Każdego roku we wrześniu Chorągiew Mazowiecka ZHP or-

ganizuje zlot drużyn reprezentujących wszystkie hufce działające 
na Mazowszu. Jest to cykliczna impreza służąca podsumowa-
niu całorocznej działalności w poszczególnych środowiskach, 
a jednocześnie integrująca drużyny, budująca harcerską wspól-
notę. W tym roku nasz hufiec reprezentowały cztery drużyny:  
11 DSH „Sami Swoi” z Sierpca, 13 DSH „Pomyłka” z Sierp-
ca, 16 DH „Przyjaciele” z Lelic oraz 3 SGDH „Semper Magna” 
z Sierpca.

Zjazd sprawozdawczy
W dniu 19 października br. odbył się zjazd sprawozdawczy 

hufca, którego celem było podsumowanie i ocena działalności 
władz hufca w połowie kadencji. Pełnomocnikiem z ramienia 
Komendy Chorągwi Mazowieckiej była hm. Dorotę Cendrowska. 
Funkcję przewodniczącej zjazdu pełniła pwd. Lidia Malinowska.

Uczestniczący w zjeździe instruktorzy wysłuchali sprawoz-
dań komendantki phm. Katarzyny Kordulasińskiej, szefowej ze-
społu programowo-szkoleniowego phm. Marioli Ciesińskiej, 
skarbnika hm. Jadwigi Lisickiej i przewodniczącego komisji 
rewizyjnej hm. Zbigniewa Maciejewskiego, a następnie mogli 
wziąć udział w dyskusji, wyrazić swoje opinie, zgłosić wnioski 
czy oczekiwań. Po wysłuchaniu dyskutantów w głosowaniu jaw-
nym jednogłośnie przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium 
komendantce i członkom komendy hufca.

W dalszej części obrad uczestnicy zjazdu wysłuchali wystą-
pienia przedstawiciela Głównej Kwatery ZHP hm. Pawła Chmie-
lewskiego oraz przedstawicielki Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
phm. Joanny Banasiak, którzy pozytywnie podsumowali półka-
dencyjną działalność Hufca ZHP Sierpc. W obu wystąpieniach 
podkreślono umiejętność współpracy z władzami samorządowy-
mi, ze środowiskiem lokalnym oraz zaangażowanie w życie lo-
kalnej społeczności.

Na zakończenie komendantka hufca phm. Katarzyna Kor-
dulasińska podziękowała członkom komendy za dotychczasową 
współpracę, a także całej hufcowej wspólnocie za zaangażowa-
nie w służbie na rzecz dzieci i młodzieży.

Liczna reprezentacja zuchów, harcerzy i instruktorów wzięła 
udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, uczest-
nicząc we mszy św. i w dalszych uroczystościach pod pomni-
kiem katyńskim.

HARCERSKIE WIEŚCI
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Jesienne złazy drużyn harcerskich i starszo harcerskich
W listopadzie odbędą się złazy drużyn, które będą okazją 

do wymiany doświadczeń, integracji środowisk oraz pogłębia-
nia wiedzy harcerskiej. Gospodarzem zbiórki dla harcerzy młod-
szych będą drużyny z gminy Gozdowo: 16 DH „Przyjaciele” 

z Lelic z drużynową pwd. Iwoną Bogdańską i 14 DH z Gozdowa 
z drużynową pwd. Iwoną Gierą. Zaś harcerze starsi będą biwa-
kować w Rościszewie, a o program zbiórki zadba phm. Mariola 
Ciesińska wraz z drużyną 4 DSH z Rościszewa.

hm. Dariusz Rybacki

W dniu 6 października odbyła się II edycja Jazdy na byle 
czym. Punktualnie o godz. 14:00 parking przed Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu zapełnił się rowerzystami, rolkarzami i wła-
snoręcznie wykonanymi pojazdami.

Uczestników powitali burmistrz Marek Kośmider oraz wi-
cestarosta Marek Gąsiorowski. Nad przebiegiem imprezy czu-
wał prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Jakub Grodzicki. Krzysztof 
Kosiorek – rzecznik prasowy KPP, reprezentujący współorgani-
zatora – Komendę Powiatową Policji – zapoznał uczestników 
z bezpiecznymi zachowaniami na drodze.

Zanim jednak wyruszono na trasę, mieliśmy przyjemność po-
słuchać utworów w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP z Sierpca pod batutą Michała Głowackiego oraz 
grupy mażoretek, prowadzonych przez Justynę Adamską.

Około godziny 15-tej, zwarta grupa sympatyków jazdy 
na byle czym wyruszyła w trasę ulicami Sierpca: Piastowską, 
Traugutta, Konstytucji 3-go Maja, Polną, Okulickiego, Naruto-
wicza, Piastowską.

Jury imprezy nagrodziło uczestników, którzy wyka-
zali się inicjatywą, błyskotliwością i poczuciem humoru. 
W kategorii – najbardziej pomysłowy pojazd poruszany siłą mię-
śni ludzkich – zdobyli:
• I miejsce Czarek Sadowski, Radosław Witkowski oraz Piotr 

Szlufik, którzy wykonali TUPOLEWA,
• II miejsce zajęły uczennice ZS nr 1 – Sylwia Perczyńska, 

Monika Bawoł, Joanna Dołasińska i Ewelina Morawska 
za DOMEK ALTERNATYWY 4

• III miejsce przypadło CKP w Sierpcu za TRÓJKOŁOWIEC,
• IV miejsce otrzymał Artur Wilczak za zrobiony samodziel-

nie rower.

W kategorii – najciekawszy strój – nagrody otrzymali:
• Batman – Kamil Meller,
• Zorro – Agnieszka Czermińska,
• Ksiądz – Kazimierz Czermiński.

Najliczniejszą grupą okazali się uczniowie ZS 
nr 1 w Sierpcu, II miejsce przypadło Stowarzysze-
niu „Szansa na Życie”, a III TKKF „Kubuś” Sierpc.

Wyróżniania otrzymali:
• Damian Piórkowski i Zuzia Dul – za najmniej-

szy pojazd;
• Kamil Sekulski – za nietypowego pasażera, 

którym była fretka zwana Tosią;
• Filip Wysocki – za przystrojenie roweru w bo-

żenarodzeniową choinkę;
• Stanisław Piórkowski – za ogromnego pasaże-

ra, jakim był pluszowy Miś;
• Piotr Woźnicki – sprawny inaczej – 

za trójkołowiec.

Dodatkową atrakcją były liczne konkursy z nagrodami, przy-
gotowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie. W namiocie Mazowieckiego Centrum 
Informacji prowadzone były animacje, konkursy dla dzieci 
i młodzieży, przy użyciu specjalnie wykonanych materiałów dy-
daktycznych, jak duże puzzle z projektami, mapa Europy, z przy-
czepianymi na magnesach flagami, nazwami stolic i zdjęciami 
charakterystycznych miejsc. Podczas imprezy na ekranie przed-
stawiane były dobre praktyki na Mazowszu.

Uczestnicy otrzymali ponadto pamiątkowe plakietki imprezy 
i mogli do woli zajadać się pyszną grochówką.

Serdeczne podziękowania składamy naszym sponsorom:
1. Mariuszowi Zimnawodzie – Właścicielowi Firmy Usługi 

Transportowe w Sierpcu
2. Adamowi Lipińskiemu – Właścicielowi Firmy PUH 

EXPORT-IMPORT w Sierpcu
3. Andrzejowi Osieckiemu – Właścicielowi Zakładu Usług 

Technicznych Budownictwa w Sierpcu
4. Ireneuszowi Wielimborkowi – Właścicielowi Firmy 

Z.P.C.i A.C. „Wiepol” Z.P.Chr. I. Wielimborek ul. Przemy-
słowa 6A

5. Andrzejowi Nowakowskiemu – Prezesowi Spółdzielni 
Usług Rolniczych w Sierpcu

6. Bogusławowi Strześniewskiemu – Prezesowi Zarządu PE-
KLIMAR Sp. z o.o.Umienino-Łubki 5

7. Panu Dariuszowi Rzeszotarskiemu – Właścicielowi Firmy 
P.H.U. BUDOMEX Sierpc

Organizatorami II edycji Jazdy na byle czym byli: Burmistrz 
Sierpca wraz ze Starostą Sierpeckim, Komenda Powiatowa Poli-
cji w Sierpcu, TKKF Kubuś w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Sierpca.

Mariusz Urbański

JAZDA NA BYLE CZYM



54

WYDARZENIA

W świetlicy Internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu od-
był się Turniej Warcabowy o puchar Burmistrza Mistrza Sierp-
ca i jednocześnie Warcabowe Mistrzostwa Internatów. Zawody 
były jedną z pierwszych imprez towarzyszących obchodom 95. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Organizatorami turnieju były Ognisko TKKF „Kubuś” i Rada 
Powiatowa LZS. Zawody mogły się odbyć dzięki uprzejmości 
kierownik internatu Anny Chmielewcz, która udostępniła świe-
tlicę placówki. Na środowe rozgrywki przybyli mieszkańcy inter-
natów z Sierpca i Studzieńca. Nie zabrakło również zapalonych 
warcabistów, którzy zawsze z niecierpliwością wyczekują kolej-
nych zawodów. Turniej otworzyli Marek Kośmider (burmistrz 
miasta) i Jakub Grodzicki (prezes Ogniska TKKF „Kubuś”). Ży-
czyli oni wszystkim dobrej zabawy i uzyskania jak najlepszych 
wyników.

Zanim doszło do decydujących rozgrywek, mieszkańcy in-
ternatów rozegrali rundę wstępną, podczas której wyłoniono 
ośmiu najlepszych zawodników. Później zagrali oni w turnieju 
głównym. W kategorii mężczyzn dwudziestu jeden warcabistów 
rywalizowało o puchar burmistrza. Grano na stupolowych war-
cabnicach systemem szwajcarskim, pięć rund. Zawody trwały 
ponad cztery godziny. Po zakończeniu rozgrywek okazało się, 
że mimo dodatkowych wyliczeń stosowanych przez komputer 
dwie osoby zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu. W do-
tychczas zorganizowanych turniejach taka sytuacja nie miała 
jeszcze miejsca. Organizatorzy zdecydowali, że Andrzej Kwiat-
kowski i Jerzy Kozłowski zmierzą się w jeszcze jednym pojedyn-
ku, dzięki któremu zostanie wyłoniony zwycięzca. Po zaciętej 
walce zwyciężył Jerzy Kozłowski. Drugie miejsce zajął Andrzej 
Kwiatkowski (obaj z Sierpca). Trzeci był Mariusz Klimek, repre-
zentujący Ognisko TKKF „Kubuś”.

Mistrzostwo internatów wywalczył Damian Siemieński. Dru-
gi był Damian Jabłoński. Obaj zawodniczy to mieszkańcy bursy 
w Studzieńcu. Trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Leszczyń-
skiemu z sierpeckiego Internatu.

TURNIEJ WARCABOWY O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA SIERPC 

06.11.2013

Specjalne wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jędrzejew-
ski, członek „Szansy na Życie”, który znacznie poprawił swój 
ostatni wynik. Widać, że Krzyś gra w warcaby i sprawia mu 
to przyjemność.

Do rozgrywek w kategorii mieszkanek internatu przystąpiły 
trzy dziewczynki Pierwsze miejsce wywalczyła Karolina Rono-
wicz. Druga była Karolina Gutkowska, a trzecia Żaneta Cackow-
ska. Zawodniczki reprezentowały Internat przy ZS nr 1.

W kategorii kobiet rywalizowało sześć pań. Najmłodsza Ania 
Cyl ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu ma 8 lat. Faworytką 
turniejów warcabowych od dłuższego czasu jest Danuta Duda 
reprezentująca Ognisko TKKF „Kubuś”. Pani Danusia nie zna-
lazła jeszcze pogromczyni. Pewnie wygrała wszystkie pojedyn-
ki i zdobyła puchar burmistrza. Drugie miejsce zajęła Patrycja 
Wiewórska z Mochowa, a trzecie Karolina Ronowicz z Internatu 
przy ZS nr 1 w Sierpcu.

Dla najlepszych były puchary, dyplomy, drobne upominki 
i słodycze. Szczegółowe wyniki dostępne na stronie internetowej 
TKKF „Kubuś” – www.tkkf-kubus.org.pl

Ognisko TKKF „Kubuś”

Turniej badmintona z okazji 95. rocznicy Odzyskania Nie-
podległości, został zorganizowany przez Ognisko TKKF „Ku-
buś” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Serw” przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Patronat nad imprezą objął bur-
mistrz miasta Marek Kośmider.

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili najmłodsi. Gorąco do-
pingowani przez rodziców rozegrali swoje pojedynki. W kate-
gorii dzieci wśród dziewcząt zwyciężyła Patrycja Rama, która 
bez większych problemów pokonała Laurę Szewczyk i Karolinę 
Dołkowską. Najlepszym badmintonistą młodego pokolenia oka-
zał się Adam Bogucki. Drugie miejsce zajął Szymon Kamiński, 
a trzecie Kacper Kamiński.

Zacięte pojedynki toczyły się w drugiej kategorii. Młodzież 
została podzielona na grupy, z których najlepsi zagrali między 

sobą. Wśród dziewcząt o pierwsze miejsce walczyły Malwina 
Mikołajczuk i Dominika Korzeniewska. Obie zawodniczki sta-
wały już wielokrotnie na podium badmintonowych zawodów. 
Faworytką spotkania była Malwina i to ona sięgnęła po najwyż-
sze, trofeum wygrywając 2:0 (11:2, 11:4). Druga była Dominika. 
Na trzecim miejscu podium stanęła Wiktoria Szczygielska, która 
w niezwykle zaciętej walce pokonała Wiktorię Ciężkowską 2:0 
(11:5, 14:12). Wśród chłopców zwyciężył Mateusz Kamiński. 
Srebrnym medalistą został Michał Krawczyński, a brązowym, 
Jakub Żółtański.

Pierwsza niespodzianka
Do rywalizacji w kategorii otwartej zgłosiło się siedem 

kobiet i piętnastu mężczyzn. Grano systemem pucharowym. 

TURNIEJ BADMINTONA  
O PUCHAR BURMISTRZA
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Przegrywający odpadał z dalszej rywalizacji. W kategorii pań 
zagrały Anna Nowakowska, Joanna Szymańska, Danuta Chylic-
ka, Luiza Korzeniewska, Klaudia Joniak oraz dwie mamy zawod-
ników UKS „Serw” – Marzena Rama i Monika Kamińska. Swoje 
pierwsze pojedynki wygrały Ania Nowakowska, Danuta Chylic-
ka ze Skępego oraz Luiza Korzeniewska. Szczęście uśmiechnęło 
się do Klaudii Joniak, która w pierwszej rundzie miała wolny los. 
W spotkaniach półfinałowych Ania Nowakowska zagrała z Da-
nutą Chylicką, a Luiza Korzeniewska z Klaudią Joniak. Pierwszy 
pojedynek wygrała Danuta Chylicka 11:07, 11:08, a drugi Luiza 
Korzeniewska 11:02, 04:11, 11:07. Finał był wielką niespodzian-
ką – Luiza zmierzyła się z nauczycielką wychowania fizyczne-
go z Czernikowa, która po raz pierwszy pojawiła się na turnieju 
w Sierpcu. Luiza wygrała 2:0 (11:6, 12:10) i zajęła pierwsze 
miejsce. Druga była Danuta Chylicka, trzecie Klaudia Joniak, 
a dopiero czwarte liderka sierpeckiej ligi, Anna Nowakowska.

Druga niespodzianka
W kategorii mężczyzn do rywalizacji przystąpili: Emil Ko-

walski, Tomasz Hoffman, Bogdan Wiśniewski, Łukasz Bo-
gucki, Waldemar Kamiński, Cezary Jaks, Kamil Nowakowski, 
Łukasz Ziółkowski, Piotr Ocicki, Sebastian Kosiorek, Bartosz 
Jankowski, Janusz Jezierski, Marcel Kalkstein, Przemysław Mi-
kucki oraz Radek Nowakowski. Już pierwsze mecze pokazały 
jak zacięty będzie to turniej. Zawodnicy walczyli o każdą lotkę. 
Do drugiej rundy awansowali Emil Kowalski, Bogdan Wiśniew-
ski, Łukasz Bogucki, Cezary Jaks, Piotr Ocicki, Sebastian Kosio-
rek, Janusz Jezierski, Radek Nowakowski. Wielką niespodzianką 
było odpadnięcie głównego faworyta do zwycięstwa Tomasza 
Hoffmana (TKKF „Kubuś”), który uległ Emilowi Kowalskiemu 
(Skępe). Kolejna runda wyłoniła czwórkę zawodników, którzy 
walczyli o wejście do finału. Emil Kowalski trafił na młodego, 
grającego coraz lepiej Łukasza Boguckiego. To był kolejny za-
cięty i niezwykle emocjonujący pojedynek. Emil znów był górą. 
W drugim półfinale Radosław Nowakowski (TKKF „Kubuś”), 
który powoli dochodzi do siebie po prawie dwuletniej absencji 
spowodowanej kontuzją pokonał, Sebastiana Kosiorka.

Szczęście Radka
Zanim doszło do pojedynku, który zdecydował o zwycię-

stwie, rozegrano spotkanie o trzecie miejsce. Łukasz Bogucki, 
podopieczny Uczniowskiego Klubu Sportowego „Serw”, po-
konał Sebastiana Kosiorka Sierpc. Na zakończenie turnieju na-
przeciwko siebie stanęli Emil i Radek. Takiego finału nikt się 
nie spodziewał. Pojedynek obserwowało sporo osób. Akcje wie-
lokrotnie były nagradzane gromkimi brawami. Pierwszego seta 
wygrał Radek 11:07. W drugim padł taki sam wynik, tyle że wy-
grał Emil. O zwycięstwie w turnieju o puchar Burmistrza Mia-
sta miał przesądzić tie-break. Świetne przerzuty na koniec kortu 
w wykonaniu Emila a także raz po raz zmieniająca się zagrywka 
serwisowa Radka pokazywały piękno tej olimpijskiej dyscypli-
ny. W finałowym pojedynku lotka przynajmniej dwa razy (w tym 
lotka meczowa) „zatańczyła” na siatce i spadła na stronę Emila, 
który nie miał już żadnych szans, aby ją odbić. Z tego nie udało 
się wyprowadzić skutecznej kontry. Radosław Nowakowski wy-
grał trzeciego seta 11:08 i zwyciężył w całym turnieju.

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii były puchary 
i dyplomy.

Ognisko TKKF „Kubuś”

Komentują: Kazimierz Czermiński, Stanisław Urbanowicz

Mały Jubileusz – już po raz piąty na sportowo uczczono pamięć 
17 września 1939 roku V BIEG PAMIĘCI NARODOWEJ. W dniu 
24 września 2013 roku w pięknej scenerii Parku im. gen. Władysła-
wa Andersa odbyły się V BIEGI PAMIĘCI NARODOWEJ – 2013 
(przełożone ze względu na pogodę z dnia 17 września) cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży sierpeckich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Należy nadmienić, że liczba uczest-
ników biegów co roku wzrasta, budząc optymizm organizatorów 
tej imprezy. W tym roku w biegach wzięła udział rekordowa „ilość 
ponad 400 zawodników”. Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta 
– inicjator, pomysłodawca tej imprezy. Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe medale, dyplomy, statuetkę za I m-ce ufundowane przez 
organizatorów, jednym z nich był Pan Bogdan Wierzbicki – przed-
stawiciel Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w Warszawie. 
Cieszy również liczny udział „kibicujących” rodziców i opieku-
nów w czasie sportowych zmagań „swoich pociech” – milusińskich 
zwłaszcza w najmłodszej kategorii wiekowej – Przedszkolaki. 

KALEJDOSKOP WYDARZEŃ 
SPORTOWYCH

Podziękowania należą się Panu Stanisławowi Urbanowiczowi – 
dyrektorowi MOSiRu oraz komisji sędziowskiej za sprawne prze-
prowadzenie zawodów. Wyniki – Zobacz na stronie internetowej 
MOSiR – www.mosirsierpc.hpu.pl

Kazimierz Czermiński
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XI BIEGI SIERPIENICY

W dniu 27 września 2013 r. przy pięknej słonecznej 
pogodzie 650 dzieci i młodzieży z 20 szkół powiatu sier-
peckiego rywalizowało o miano najlepszych w 18 bie-
gach w dolinie rzeki Sierpienicy. Organizatorami imprezy 
byli: Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider, Parafia 
Świętego Benedykta w Sierpcu, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Sierpcu, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Sierpcu, Stowarzyszenie Szansa na Życie, Stowarzysze-
nie ZGODA Zarządy Osiedli Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Sierp-
cu. Otwarcia zawodów dokonał w imieniu burmistrza 
wiceprzewodniczący Rady Miasta – Kazimierz Czermiń-
ski. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, 
statuetki – za I m-ce oraz nagrody rzeczowe. Szczegól-
ne słowa podziękowania za sprawną organizację impre-
zy należą się Stanisławowi Urbanowiczowi – dyrektorowi 
MOSiRu i Wojciechowi Rychterowi – radnemu, człon-
kowi Zarządu Powiatu za przygotowanie i wydawanie 
smacznej grochówki dla uczestników zawodów – dzięku-
jemy. Wyniki zawodów – zobacz na stronie internetowej:  
www.mosirsierpc.hpu.pl

Kazimierz Czermiński

PRZEZ SPORT DO PATRIOTYZMU

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – Z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. W dniu 09 listopada 2013 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu rozegrany został otwarty turniej piłki siat-
kowej z okazji Święta Niepodległości. Zawodom patronował burmistrz Ma-
rek Kośmider. Do turnieju zgłosiło się dziesięć drużyn, podzielono je na dwie 
grupy, w których grano systemem „każdy z każdym”, dwie drużyny z grupy 
kwalifikowały się do półfinałów a ich zwycięzcy do finału rozgrywek.

Na podkreślenie należy nadmienić, że w turnieju uczestniczyły drużyny 
z poza Sierpca – m.innymi z Płocka, Gostynina, Skępego, Zawidza, Lelic, 
Suska, Gorzewa – co bardzo cieszy organizatorów tej imprezy – dyrektora 
MOSiRu Stanisława Urbanowicza. Poziom turnieju był bardzo wysoki i wy-
równany. Nie odbyło się bez niespodzianek do jednych z nich zaliczyć moż-
na było porażkę faworyzowanej drużyny z Lelic z nieznaną drużyną Żel-Bet 
z Sierpca 2:0.

Wyniki Turnieju – szczegółowe wyniki zapraszamy na stronę internetową 
MOSiRu Sierpc – www.mosirsierpc.hpu.pl

Kolejność końcowa turnieju:
1. Zawidz;
2. Potężne Kaczory Sierpc;
3. Gostynin TEAM;
4. Żel-Bet Sierpc;
5. Lelice;
6. Skępe;
7. Płock;
8. Goleszyn;
9. Susk – uczniowie Gimnazjum im. JP II w Susku;
10. Gorzewo.

Najlepsi zawodnicy turnieju – uhonorowani statuetkami
• Łukasz Bieńkowski Zawidz
• Kamil Kędzierski – Potężne Kaczory
• Kamil Waszkiewicz – Gostynin TEAM

Drużyny, które zajęły miejsca od I do III w turnieju otrzymały pamiątkowe 
puchary, medale, dyplomy – które wręczył Kazimierz Czermiński wiceprze-
wodniczący RM w Sierpcu.

Opracował: Kazimierz Czermiński
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
NA SPORTOWO V BIEG 
NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2013 rok 
w jesiennej scenerii „sierpeckiego je-
ziórka” rozegrano V Sierpecki Bieg 
Niepodległości.

Zawody zorganizowane zostały 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Sierpcu a nad jej sprawnym 
przebiegiem czuwał dyrektor Stanisław 
Urbanowicz. Imprezie patronował bur-
mistrz miasta Marek Kośmider.

Na starcie stanęło ponad 70 biega-
czy z Sierpca i okolicznych miejscowo-
ści. Cieszy bardzo duża ilość uczestników 
tych zawodów, oraz co raz lepsze wyniki 
uzyskiwane przez zawodników zwłaszcza 
w biegu głównym – kategorii Open.

Zwycięzcy poszczególnych biegów 
w kategoriach kobiet i mężczyzn z po-
działem wiekowym uhonorowani zosta-
li pamiątkowymi medalami, statuetką 
– za I m-ce, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi – które wręczył wiceprze-
wodniczący RM Kazimierz Czermiński, 
Dariusz Malanowski – radny oraz Woj-
ciech Rychter – radny, członek Zarządu 
Powiatu.

W czasie trwania zawodów uczestni-
cy mogli się posilić smaczną „wojskową 
grochówką” przygotowaną przez organizatorów imprezy.

Opracował: Kazimierz Czermiński

Wyniki biegów:

Dziewczęta

Szkoły podstawowe
1. Joanna Malanowska
2. Martyna Trzonkowska
3. Milena Nagrodzka

Gimnazja
1. Monika Chlewińska
2. Natalia Kleczkowska
3. Kinga Strusińska

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Piotr Jarzyński
2. Daniel Wolak
3. Grzegorz Dobrzeniecki

do 45 lat BIEG GŁÓWNY – OPEN
1. Anita Świderska
2. Jolanta Laszkowska

powyżej 45 lat
1. Danuta Kozłowska
2. Krystyna Chojnacka

Chłopcy

Szkoły podstawowe
1. Zbyszek Stocki
2. Michał Trzonkowski
3. Maciek Żółtowski

Gimnazja
1. Paweł Filant z Suska
2. Arek Jędrzejewski
3. Adrian Borucki

do 45 lat BIEG GŁÓWNY – OPEN
1. Artur Kamiński
2. Cezary Mysera
3. Mariusz Jędrzejewski

powyżej 45 lat
1. Sławomir Kompiński
2. Marek Poczwardowski
3. Ryszard Wiśniewski

Niepełnosprawni
1. Andrzej Paczkowski
2. Krzysztof Jędrzejewski

Wyścigi na wózkach
1. Piotr Woźniak
2. Anna Wejchinand
3. Piotr Maciejewski
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Jak co roku przypominamy, że właściciele, użytkownicy 
wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieru-
chomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmio-
ty władające nieruchomością, zobowiązane są do usuwania 
błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, po-
łożonych wzdłuż nieruchomości i zlokalizowanych bezpo-
średnio przy jej granicy.

Odgarnięty śnieg winien być gromadzony (składowany) 
w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych 
i pojazdów. Wskazanym jest gromadzenie śniegu na skraju 
chodnika od strony jezdni, jednocześnie umożliwiając odpływ 
wody do kanalizacji deszczowej. Na terenie miasta zostało 
ustawionych kilkadziesiąt skrzynek z piaskiem, z którego pro-
simy korzystać.

Odgłosy rozrywających się pe-
tard na terenie miasta to zwiastun 
nadchodzącego nowego roku. Naj-
częściej bawiącymi się petardami, 
w tym okresie, są nasi najmłodsi mieszkańcy, których 
wyobraźnia w tym zakresie jest nieograniczona a pomy-
sły na dobrą zabawę, czasami przerażające, np. umiesz-
czenie petardy w pustej butelce, która po odpaleniu daje 
dodatkowy efekt akustyczny oraz wizualny w postaci le-
cących odłamków szkła.

Głównym problemem jest nabywanie przez dzieci 
materiałów pirotechnicznych. Dlatego bardzo proszę ro-
dziców, by zwracali uwagę na to, w jaki sposób i czym 
bawią się dzieci, a także na co wydają swoje kieszon-
kowe. Apeluję do osób, które sprzedają materiały piro-
techniczne, o uniemożliwienie nabywania tych środków 
dzieciom – by chęć osiągnięcia zysku, nie stała się przy-
czyną nieszczęścia albo tragedii.
Jednocześnie informuje, że;
• używanie petard w okresie innym, niż 31 grudnia 

i 1 stycznia, jest zabronione a niestosowanie się do tego 
zakazu jest wykroczeniem, niosącym za sobą konse-
kwencje finansowe w postaci wysokiej grzywny;

• sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych jest 
przestępstwem, zagrożonym nie tylko bardzo wysoka 
karą grzywny, ale również karą wolnościową.
Bardzo proszę Wszystkich, którzy będą świadkami 

nabywania przez dzieci materiałów pirotechnicznych, 
zabawy przy użyciu tych środków a także innych zda-
rzeń z tym związanych, o reagowanie oraz powiadamia-
nie Straży Miejskie i Policji. Nikt lepiej nie dba o swoje 
bezpieczeństwo, niż my sami.

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu

Jarosław Krydziński

APEL

Jednocześnie, bardzo prosimy o infor-
macje, dotyczące nieprawidłowości w za-
kresie właściwego zimowego utrzymania 
ulic (jezdni), przejść, chodników i innych 
miejsc, gdzie utrudniony jest ruch pieszych 
lub pojazdów jak również, konieczności do-
stawienia skrzynek z piaskiem jak i jego 
uzupełnienia.

Telefon Straży Miejskiej w Sierpcu 24/275-20-66 (można zo-
stawić informację na skrzynce zgłoszeniowej).

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu

Jarosław Krydziński

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA






