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MAREK CHRZANOWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

JERZY STACHURSKI – PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

Drodzy Mieszkańcy,

Niepostrzeżenie mija VII kadencja Rady Miejskiej Sierpca. Moim zdaniem czas, który minął 
nie był dla naszej Małej Ojczyzny czasem straconym. Ostatnie cztery lata to okres, gdy w Sierpcu 
zrealizowano wiele długo oczekiwanych inwestycji. Uważam, że działania te stanowią impuls 
do dalszego rozwoju Sierpca. Nie sposób w tym miejscu wyliczyć wszystkie inwestycje oraz 
wydarzenia kulturalno-oświatowe mające miejsce w  latach 2014-2018. Jednak chciałbym 
zwrócić szczególną uwagę na dwie kluczowe inwestycje minionej kadencji, którymi są: 
budowa stadionu lekkoatletycznego (przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki), a także 
wybudowanie, dzięki współpracy wielu jednostek samorządowych, długo oczekiwanej ulicy 
Narutowicza. 

Radni mijającej kadencji reprezentujący poszczególne osiedla naszego miasta w sposób 
odpowiedzialny kierowali się interesem całego Sierpca. Tym samym dowiedli, że Rada Miejska 
dba o  rozwój całego miasta i  że dobro wszystkich mieszkańców jest dla nich nadrzędnym 
celem. 

Zawsze uważałem, że doświadczenie życiowe połączone z młodością stanowi doskonałe 
połączenie, z czego mogą rodzić się inspirujące pomysły. 

Chciałbym podkreślić, iż jako Przewodniczący Rady Miejskiej jestem dumny z wykonanej 
pracy przez wszystkich Radnych tej kadencji. W  imieniu Koleżanek i  Kolegów Radnych 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować Mieszkańcom Sierpca za owocną współpracę, 
zgłaszane ciekawe pomysły, a także za słowa wsparcia. Dziękuję Panu Burmistrzowi, wszystkim 
Radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkich instytucji samorządowych. 

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Stachurski

Szanowni Państwo!

Dobiega końca VII kadencja Rady Miejskiej Sierpca. Myślę, że ze względu na duże 
doświadczenie w pracy samorządowej mogę podzielić się z Państwem moją osobistą refleksją 
dotyczącą działalności radnych, Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Była to jedna z najspokojniejszych rad, myśląca merytorycznie o problemach nurtujących 
mieszkańców a  nie politykująca. Przykładem mogą być inwestycje wszelkiego rodzaju 
w  niemal każdym okręgu wyborczym. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt 
jednomyślności radnych podczas podejmowania uchwały dotyczącej budowy nowoczesnego 
stadionu miejskiego. 

Pozytywnie oceniam charyzmę i  aktywność Pana Burmistrza w  podejmowaniu wielu 
przedsięwzięć, jak również wspólne wyprawy Burmistrza wraz z radnymi do różnych instytucji 
w celu pozyskania dodatkowych finansów. 

Ukłon kieruję pod adresem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej – Jerzego Stachurskiego, 
który potrafił jednoczyć radnych wokół problemów Miasta oraz ich potrzeb w  swoich 
okręgach wyborczych. Jako przedsiębiorca potrafiący liczyć każdą złotówkę, jego argumenty 
wielokrotnie znalazły poparcie wśród radnych aby z niektórych pomysłów się wycofać. 

Myślę, że Rada Miasta i Burmistrz może się pochwalić wieloma osiągnięciami, które znajdują 
poparcie wśród mieszkańców. Podobnego zdania są mieszkańcy mojego okręgu wyborczego 
nr 15, którzy pozytywnie oceniają działalność radnych i  Burmistrza. Osobiście jestem 
zadowolony, że dzięki wsparciu radnych, Burmistrza, a także Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej w  Sierpcu w  moim okręgu mógł powstać piękny plac zabaw, 
parking, nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik przy ulicy Okulickiego, setki metrów ciągów 
pieszych na osiedli, jak również utwardzenie ulicy Polnej czy przedłużenie 60 metrów asfaltu 
przy ulicy Wspólnej. Było to możliwe dzięki zgodnej woli wszystkich głosujących w tej sprawie 
radnych oraz akceptacji Pana Burmistrza. Za co bardzo dziękuję!

 Z poważaniem,
Marek Chrzanowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
Jerzy Stachurski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
Marek Chrzanowski
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Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej 
w Sierpcu pracuje w składzie:
•	 GIL BARBARA – przewodnicząca Komisji,
•	 FRYDRYCHOWICZ WALDEMAR – wiceprzewodniczący,
•	 DŁUGOKĘCKI ZBIGNIEW
•	 KISIELEWSKA MAŁGORZATA WIESŁAWA
•	 SKRZYŃSKI KRZYSZTOF
•	 STASIAK MAGDALENA

Komisja pracuje zgodnie ze Statutem Miasta Sierpc – paragraf 1 4 punkt 5
„… Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia obejmuje 

swoim zakresem działania sprawy związane z  działalnością miejskich 
placówek oświatowo – wychowawczych i  kulturalnych, organizacją 
czasu wolnego dzieci i  młodzieży, funkcjonowaniem pozarządowych 
organizacji wychowawczych, problematyką sportu i turystyki, proble-
matyką bezrobocia, problemami opieki społecznej i służby zdrowia …”
Od listopada 2015 roku – Barbara Gil przewodniczy Komisji Oświaty, 
Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu.

25 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji. Tematyka 
posiedzenia:
•	 Wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
•	 Wstępna informacja nt. rekrutacji dzieci na rok szkolny 2016/2017 do 

przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Sierpc.
•	 Zapoznanie Państwa Radnych z  projektem uchwały w  sprawie 

ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Sierpc 
przez osoby fizyczne lub prywatne inne niż Miasto Sierpc oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

•	 Opiniowanie wyżej wymienionego projektu uchwały.
•	 Informacja Pani Skarbnik na temat:

•	 Wynik analizy dokumentów Szkoły Nr 3 w Sierpcu na temat: braki 
w budżecie na 2015 rok.

•	 Wydatki na placówki oświatowe w projekcie budżetu na 2016 rok.
•	 Omówienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury Opieki i Zdrowia 

Rady Miejskiej w Sierpcu.

11 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury 
Opieki i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji. Tematyka posiedzenia:
•	 MOSiR czy koordynator sportu w Mieście ?
•	 Sprawy różne.

15 stycznia 2016 roku na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Opieki 
i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu – omawiano następujące sprawy:
•	 Przedstawienie i  omówienie projektu uchwały w/s przyjęcia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

•	 Przedstawienie i  omówienie projektów uchwał dotyczących 
kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas postępowania 
rekrutacyjnego w  roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli 
publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Sierpc.

•	 Opiniowanie projektów uchwał.
•	 Omówienie form spędzania wolnego czasu przez dzieci w  czasie 

ferii zimowych.
•	 Podsumowanie pracy Komisji Za II półrocze 2015 roku.
•	 Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 

roku.

Luty 2016 >> Miejskie Gimnazjum Publiczne – problem braku zaplecza 
sportowego oraz podsumowanie akcji „ Zima w mieście.” 

PRACE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ 
I ZDROWIA RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU W LATACH 2015-2018

Przewodnicząca Komisji
 Barbara Gil

29 lutego 2016 wniosek 
z posiedzenia Komisji był następujący 
: „W  pierwszej kolejności konieczne 
jest wybudowanie hali lub sali 
gimnastycznej o  pełnych wymiarach 
do prowadzenia lekcji wychowania 
fizycznego i  zajęć sportowych 
w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu ”.

Marzec 2016 >> Plany rozwoju 
Centrum Kultury i  Sztuki, rozmowa 
z nowym dyrektorem placówki.

Kwiecień 2016 >> Losy Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Maj 2016  >>  MOSiR i sport w Sierpcu.

Czerwiec 2016 >> Podsumowanie pracy komisji w  I  półroczu 
i opracowanie planu na II półrocze. Sprawy różne - Plan pracy Komisji 
na II półrocze 2016

Październik 2016 >> Szpital Powiatowy w Sierpcu. Obrady wspólne 
z Komisją z Rady Powiatu.
•	 Obecna sytuacja Szpitala Powiatowego w Sierpcu
•	 Plany na przyszłość dotyczące Szpitala Powiatowego w Sierpcu.

 
Listopad 2016 >> Na zaproszenie I  Prywatnej Szkoły Podstawowej 
w Sierpcu – Komisja wyjazdowa o następującej tematyce:
•	 Zwiedzanie I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu..
•	 Sukcesy i problemy I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu. 

16 listopada 2016 roku tematyka posiedzenia była następująca:
•	 Zadania Miasta Sierpc w kontekście planowanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego w Polsce. 

Od stycznia do marca 2017 roku – Komisja zajmowała się pilnymi 
problemami dotyczącymi reformy oświaty, która obowiązuje od 
września 2017 roku. Plan pracy Komisji od kwietnia 2017 roku był 
następujący:

Kwiecień 2017 >> Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Sierpcu-
działalność w 2016 roku.

Maj 2017 >> Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w 2016 roku. 
•	 Współpraca z  Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sierpcu.
•	 Kino – repertuar.
•	 Plenery, wystawy indywidualne współpraca z artystami. 

Czerwiec 2017 >> Współpraca Zarządów Osiedli z  Radą Miejską 
w Sierpcu.

We wrześniu 2017 roku podsumowano pracę i opracowano plan na II 
półrocze 2017 roku.

Październik 2017 >> Inwestycje w  2018 roku w  jednostkach 
oświatowych w Mieście Sierpc.

Listopad 2017 >> Sprawy kadrowe w  sierpeckich jednostkach 
oświatowych po reformie oświaty.

Zmiany w  przepisach dotyczących nauczania indywidualnego 
uczniów.
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Grudzień 2017 >> Osiągnięcia sierpeckich klubów sportowych. 
W czasie obrad Komisji, które odbyły się zgodnie z planem i zawierały 
wyżej wymienioną tematykę.

W 2017 roku – Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miejskiej w Sierpcu wykonała inne prace: Pozytywnie zaopiniowała 
dwa wnioski Opactwa Sióstr Benedyktynek na udzielenie dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na 
terenie Opactwa. Rozpatrywała skargi, które przekazywał do Komisji 
Przewodniczący Rady Miejskiej.

W 2018 roku Komisja obradowała

Marzec 2018 >> Obecna sytuacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Sierpcu. 

Kwiecień 2018 >> Dzieci uzdolnione w  placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Sierpc. Działania podejmowane 
w kierunku rozwoju uzdolnień. 

Dzieci z deficytami w rozwoju procesów percepcyjno – motorycznych 
w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sierpc. 
Działania podejmowane w kierunku wyrównywania deficytów. 
Wnioski, które są wynikiem dyskusji zebranych na obradach Komisji:
•	 Konieczna jest elastyczność finansowa dotycząca pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w  ciągu roku szkolnego 
z  powodu zmian w  prawie oświatowym. Potrzebna jest rezerwa 
pieniędzy na nauczanie indywidualne i na zatrudnianie nauczycieli 
wspomagających.

•	 Zapewnienie Szkole Nr 2 w Sierpcu etatu psychologa i połowy etatu 
logopedy.

•	 Monitorowanie na terenie Miasta niepełnosprawności dzieci 
i  w  zależności od potrzeb – zorganizowanie grupy integracyjnej 
w przedszkolu lub klasy integracyjnej w szkole.

Maj 2018 >> Dokumentowanie, magazynowanie, przechowywanie 
dzieł powstałych na plenerach prowadzonych przez Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu.

Z  wypowiedzi P. Dyrektora wynika, że Statut CKISZ w  Sierpcu 
pozwala na całkowite dysponowanie tymi dziełami.

Na zakończenie obrad Komisja dokonała oględzin magazynu, gdzie 
są przechowywane dzieła poplenerowe z  24 lat. Gdzieś się podziały 
obrazy przedstawiające Sierpc 24 lata temu ??? Gdzie ???
W sprawach różnych Komisja wysłuchała:
•	 P. Nauczycielkę, która wyraziła swój żal, bo czuje się oszukana przez 

„Reformę Oświaty”

•	 W  roku szkolnym 2017/ 2018 pracowała 10 godzin i  w  roku 
szkolnym 2018/ 2019 będzie miała 10 godzin zgodnie ze swoim 
wykształceniem.

•	 P. Kazimierza Czermińskiego w  sprawie 100 Lecia Obchodów 
Odzyskania Niepodległości.

•	 P. Naczelnik Wydziału Oświaty zapoznał Państwa Radnych 
z  propozycją uchwały w  sprawie obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć : pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i  przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina 
Miasto Sierpc.
Na podstawie obrad 30 V 2018 r. Komisja wprowadziła do porządku 

obrad Sesji wniosek o  powstrzymanie procedury przetargowej 
dotyczącej mieszkania przy ul. Poziomkowej do chwili wyjaśnienia 

Czerwiec 2018 >> Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej 
i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu obradowała na temat: współpraca 
Zarządów Osiedli z Radą Miejską w Sierpcu.

Wrzesień 2018  >> Bezrobocie w  Sierpcu, Opieka Społeczna, Lato 
w Mieście – Sprawozdanie naczelnika wydziału oświaty.

Październik 2018
Podsumowanie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej 

i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu VII kadencji 2014 – 2018.

Kierowanie pracami Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej 
i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu w VII kadencji 2015 – 2018 – było 
dla mnie, dla przewodniczącej – wielką odpowiedzialnością, ale też ra-
dością i przyjemnością. Miasto miało szczęście, że w Komisji pracowali 
wspaniali Radni, dla których najważniejsze było dobro Mieszkańców 
Sierpca. Bardzo dziękuję Państwu Radnym za świetną współpracę, za 
to, że każdą nawet najmniejszą sprawę – rozpatrywali z wielką powagą 
i rozwagą. 

Bardzo dziekuję Naczelnikowi Wydziału Oświaty – Panu Markowi 
Zdrojewskiemu, za profesjonalizm w pracy i wielką wiedzę w zakresie 
Polskiej Oświaty, za możliwość korzystania z Jego wiedzy przez Komisją 
Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Sierpcu .

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy współpraco-
wali z Komisją Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miej-
skiej w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI  OŚWIATY, KULTURY, OPIEKI SPOLECZNEJ I ZDROWIA

RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU

Z PRAC KOMISJI  DS. NAZEWNICTWA ULIC I PLACóW
ZNAJDUJĄCYCH SIę NA TERENIE GMINY MIASTA SIERPC

Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu Komisji  doraźnej ds. 
nazewnictwa ulic i  placów znajdujących się na terenie Gminy Miasta 
Sierpc pragnę przedstawić Państwu podsumowanie prac Komisji 
w kończącej się kadencji. .                  

Zakresem działania Komisji jest przyjmowanie wniosków od 
Mieszkańców, Stowarzyszeń, instytucji itp. i  ich rozpatrzenie. Komisja 
podjęła w  tym czasie dwadzieścia pięć uchwał z  czego dwanaście 
zostało przedstawione radzie Miejskiej i pozytywnie przegłosowane na 
sesjach Rady. Między innymi Rada Miejska przegłosowała pozytywnie 
i na wniosek Komisji podjęła uchwały w sprawie: 
•	 nadania nazwy mostu położonemu na ulicy Wojska Polskiego 

w Sierpcu ks. Ludomira Wincentego Lisowskiego;
•	 w  sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Sierpcu;                                                                                                          

•	 w sprawie o nadanie nazwy nowo powstałemu parkowi sportowo-
rekreacyjnemu w Sierpcu imienia Zbigniewa Mroczkowskiego;

•	 w sprawie o nadanie nazwy nowo powstałemu rondu im. Franciszka 
Łazowskiego oraz kilka wniosków o nazwanie ulic.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Krzysztofowi 

Piątkowskiemu Naczelnikowi Wydziału Architektury i  Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miejskiego oraz Pani Grażynie Kłos pracownikowi 
Wydziału za okazaną pomoc i doradztwo. Dziękuję członkom Komisji. 
Pani Małgorzacie Kisielewskiej oraz Panu Wojciechowi Jaworowskiemu 
za ich życzliwość, szczere, a czasem bardzo  trudne i długie rozmowy.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Rudowski
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Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

ZbIGNIEW DŁUGOKęCKI – RADNY RADY MIEJSKIEJ, 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI bEZPIECZEńSTWA, ŁADU, 

PORZĄDKU PUbLICZNEGO I KOMUNIKACJI

Witam Państwa bardzo serdecznie. W  imieniu Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Sierpca VII kadencji pragnę przedstawić Państwu 
podsumowanie prac Komisji. 

Na początku pragnę Państwu przypomnieć 
zakresem działania Komisji: 
•	 działalności Burmistrza odnośnie:
•	 realizacji budżetu;
•	 wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz 

interpelacji Radnych;
•	 funkcjonowania Urzędu i  zgodności jego 

działań z prawem;
•	 całokształtu gospodarki finansowej Miasta 

z  uwzględnieniem wykorzystanych przez 
Miasto oraz jego jednostki organizacyjne 
dotacji;

•	 funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
Miasta.
Przez okres prawie czterech lat działalności 

Komisja dokonała dwudziestu ośmiu kontroli 
zaplanowanych oraz trzech kontroli na polecenie 
Rady Miejskiej. Wystosowaliśmy jedenaście 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Rudowski

Szanowni Państwo!

Dzięki Waszemu zaufaniu przez ostatnie 
cztery lata sprawowałem mandat radnego Rady 
Miejskiej w Sierpcu. Był to okres wytężonej pracy 
i  ogromnego zaangażowania w  realizację wielu 
inwestycji dla naszego Osiedla i Miasta Sierpca.

Chciałbym podziękować całej Radzie Miejskiej 
i  Burmistrzowi za czteroletnią współpracę, bo to 
dzięki ich akceptacji udało się zrealizować liczne 
inwestycje w  moim okręgu wyborczym, które 
obiecywałem Państwu na początku kadencji.

Szanowni Mieszkańcy, czas na podsumowanie 
mojej pracy dzięki, której udało się zrealizować 
zamierzone cele:
•	 budowa ulicy Poziomkowej wraz z  miejscami 

parkingowymi, na którą mieszkańcy czekali 
wiele lat;

•	 kompleksowa wymiana chodnika na ulicy Nałkowskiej;
•	 położenie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Nałkowskiej;
•	 dwustronna wymiana chodnika na ulicy Skłodowskiej;
•	 przebudowa zjazdu z ulicy Baczyńskiego w stronę ul. Żeromskiego;
•	 wykonanie nowego, bezpiecznego zejścia w  postaci schodów 

z ulicy Baczyńskiego;
•	 budowa parkingu przy Targowisku Miejskim na ulicy Prusa;
•	 budowa bocznej ulicy Konstytucji 3 Maja (przy PKS);
•	 wymiana chodnika na ulicy Z. Herberta ( była Kruczkowskiego);
•	 wymiana chodnika na ulicy Narutowicza od ulicy Nałkowskiej do 

skrzyżowania z Okulickiego;
•	 budowa łącznika pieszego od ulicy Narutowicza w  stronę Jana 

Pawła II.
Chciałbym podkreślić, że wiele z  inwestycji było możliwych dzięki 

wniosków pokontrolnych do Burmistrza Miasta oraz wszystkich Komisji 
Rady Miejskiej. Wszystkie protokoły wraz z  załącznikami i  wnioskami 
znajdują się w biurze Rady. Udało się już kilka wniosków wprowadzić 

w życie, kilka oczekuje na realizację.
Chciałbym w  tym miejscu serdecznie 

podziękować Panu Burmistrzowi, Naczelnikom 
kontrolowanych Wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz Dyrektorom kontrolowanych Jednostek 
Organizacyjnych za życzliwe przyjęcie Komisji, 
szczere, a czasem bardzo trudne rozmowy.

W  szczególny sposób dziękuję za 10 miesięcy 
pracy w  Komisji Panu Markowi Chrzanowskiemu. 
Dziękuję Panom Pawłowi Grabowskiemu 
i  Bogdanowi Bartnickiemu za dyspozycyjność, 
wyrozumiałość i  cierpliwość względem mojej 
osoby, a  Państwu bardzo dziękuję za czas 
poświęcony na czytanie moich wywodów.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Rudowski

dobrej współpracy Radnych z innymi podmiotami. 
Przykładami takich działań jest chociażby:
•	 współpraca miasta ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową, co 
zaowocowało wymianą chodnika na ulicy 
Konstytucji 3 Maja przy bloku nr 18;
•	 współpraca miasta z  Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego i  Wojewodą 
Mazowiecki oraz Starostwem Powiatowym dzięki 
czemu możemy cieszyć się z ulicy Narutowicza – 
wydawało się to nie możliwe, a jednak udało się!
•	 w ramach współpracy miasta z powiatem 
możliwa była kompleksowa wymiana chodnika 
wraz ze zjazdami na ulicy Żeromskiego. 

Jeszcze w  tym roku powstanie nowy plac 
zabaw przy ulicy Poziomkowej. 

Jestem dumny z  wielomilionowej inwestycji 
budowy stadionu miejskiego, jak i  również 

budowy skateparku przy ul. Konopnickiej. 
Cieszę się ze wszystkich przedsięwzięć, które powstają na terenie 

całego miasta, niech ono pięknieje i staje się coraz bardziej atrakcyjne.
Na zakończenie chciałbym podziękować za współpracę: 

Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu, Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Jerzemu Stachurskiemu, naczelnikom wszystkich wydziałów 
Urzędu Miejskiego, dyrektorom szkół i przedszkoli, prezesom miejskich 
spółek, Prezesowi SML-W. Dziękuję za współpracę także Straży Miejskiej 
i  Policji, pracownikom Urzędu Miejskiego, Starostwu Powiatowemu 
w Sierpcu. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za wkład pracy jaki 
włożyli w okresie czteroletniej kadencji. 

 Z poważaniem,
Zbigniew Długokęcki

Przewodniczący Komisji 
Zbigniew Długokęcki
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WIESŁAW RYPIńSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI bUDżETU, 
fINANSóW, ROZWOJU GOSPODARCZEGO  

I PROMOCJI VII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU

  bARbARA GIL – RADNA.  PODSUMOWANIE MOJEJ PRACY 
W RADZIE MIEJSKIEJ W SIERPCU W LATACH 2014 – 2018

Szanowni mieszkańcy Sierpca nadszedł czas rozliczeń cztero-letniej 
kadencji tj.: od roku 2014-2018r. To dzięki Państwu mogłem pracować 
jako Radny, służyć ludziom i spełniać swoje marzenia. Pracę Radnego 
traktuję jako służbę dla społeczeństwa i miasta. Wyżej wymieniony czas 
był okresem trudnym, a  zarazem pracowitym co 
widać po niżej wymienionych inwestycjach, które 
udało się zrealizować lub wprowadzić do projektu 
budżetu na rok 2019. To dzięki moim kolegom 
i  koleżankom Radnym udało się zrealizować 
następujące inwestycje w Okręgu Wyborczym nr 4:
•	 projekt i  wykonanie ulicy Narutowicza wraz 

z  chodnikiem dla pieszych i  ścieżką rowerową 
łącząca ul. Okulickiego ze Skansenem.

•	 wymiana kompletna centralnego ogrzewania 
wraz z  rurarzem i  grzejnikami. Modernizacja 
węzła cieplnego z automatyką w Przedszkolu nr 
2 przy ul. Narutowicza 9.

•	 Wykonanie ciągu chodników wzdłuż budynków 
przy ul. Narutowicza 11, a Narutowicza 15.

•	 wykonanie chodnika wzdłuż Przedszkola nr 2.
•	  wykonanie chodnika prawostronnego od 

ul. Sucharskiego do ulicy Okulickiego jadąc  
z  Miasta do Skansenu (lewostronna część jest 
w projekcie budżetu na rok 2019).

Przewodniczący Komisji 
Wiesław Rypiński

•	 wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Narutowicza 5a.
•	 dzięki życzliwości Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej Józefa Chmielewskiego , Pana Burmistrza 
i  wszystkich Radnych udało się zorganizować w  okresie zimowym 

2017/2018r lodowisko dla dzieci i młodzieży – hit 
VII kadencji przy ul. Narutowicza 5a.
•	 wykonanie projektu na wykonanie ulicy 
Zaścianek wraz z chodnikiem
•	 wykonanie wspólnie Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa wraz  
z  Urzędem Miasta parkingu przy ul. Narutowicza 
17-21 (w trakcie realizacji).

Zwracam się z  gorącą prośbą do mieszkańców 
Sierpca Okręgu Wyborczego nr 4 jeżeli uważacie 
Państwo, że kadencja 4-ro letnia nie była kadencją 
straconą i  służyła rozwojowi Waszego regionu 
proszę o  postawienie znaku X przy nazwisku 
Wiesław Grzegorz Rypiński w  dniu 21.10.2018 r. 
Serdecznie dziękuję.

Z poważaniem,
Wiesław Grzegorz Rypiński

BARBARA GIL – w  pracy samorządowej w  latach 2014-2018 
zorganizowała i  przeprowadziła 36 obrad Komisji Oświaty, Kultury, 
Opieki Społecznej i  Zdrowia Rady Miejskiej w  Sierpcu. Czynnie 
uczestniczyła w 60 Sesjach Rady Miejskiej Miasta Sierpc. Przedstawiła 
około 450 interpelacji i  zapytań od Mieszkańców całego Sierpca. 
Wspierała i popierała działania Rady Miejskiej w Sierpcu.

Dzięki przychylności Radnych Miasta Sierpc, Burmistrza Miasta oraz 
przy wielkim zaangażowaniu Mieszkańców - Osiedle Jana Pawła II 
w Sierpcu (w latach 2014-2018) uzyskało:

Nową nawierzchnię asfaltową na ulicy Sucharskiego

Zrobiono nową 
nawierzchnię 
asfaltową przy bloku 
Nr 32 (Osiedle Jana 
Pawła II)

Powstało pół parkingu 
po lewej stronie ulicy 
Jana Pawła II
(60 miejsc 
parkingowych)
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Drodzy Mieszkańcy, bardzo serdecznie dziękuję za obdarowanie 
mnie zaufaniem, za przychylność i  wsparcie, które otrzymywałam 
przez cały ten czas od Was. Wspólnie z  Radnymi Miasta udało 
mi się zrealizować inwestycje: Kanalizacja: Piastowska, Targowa 
i  Sempołowska w  trakcie, Odwodnienie: Sempołowska, Utwardzenie: 
m.in. Brodatego, Chrobrego, Śmiałego, Dobrawy, dwa odcinki Mieszka 
I, Midury, Pomaskiego, Oświetlenie ulic: m.in. Hermana, Brodatego, 
Śmiałego, Chrobrego, Św. Wojciecha, Mazowieckiego, Rozbudowa Placu 
Zabaw przy Chrobrego, Siłownia napowietrzna, boisko , grill w Parku 
im. Z. Mroczkowskiego z inicjatywy 
mieszkańców „mała rzecz a cieszy”, 
Remont chodnika przy Targowej 
prawa strona, Budowa ulicy: 
Ściegiennego, Miłobędzkiej, 

Budowa sieci gazowej: 
Piastowska, Staszica (część), 
Targowa. Nie było chętnych na 
wykonanie sieci gazowej, po 
mojej interwencji firma TASTA 
przystąpiła do przetargu i sprawnie 
wykonała zadanie. Dziękuję za 
współpracę mieszkańcom Panu J. 
Sierakowskiemu i K. Grabowskiemu. 

Na ul Mieszka I  sieć gazowa 

Radna Rady Miejskiej
Barbara Gil

Komunikację ułatwia „droga przelotowa” 
z osiedla (od bloku 34) do ulicy Narutowicza.

Zbudowano parking między blokami 28 i 30
(na 34 miejsca)

Plac zabaw za blokiem 32 - odnowiono, 
wyposażono w nowe urządzenia.

Do ćwiczeń - zachęca Mieszkańców nowa 
siłownia na powietrzu (przy bloku 36)

Wszystko, co zostało wykonane zawsze było 
z inicjatywy Mieszkańców i z myślą o Nich. 

Zatem:
Radna Barbara Gil i  cała Rada Miejska przy-
dzielała i  zatwierdzała środki na działalność 
Zarządu Osiedla numer 7. W  latach 2014 
- 2018 wyniosły 24 667,95 zł oraz środki na 
akcje zima w  mieście 3874 zł i  na akcje lato 
w mieście 6356 zł. Razem 34 897,95 zł z bu-
dżetu Miasta Sierpc.

BARBARA  GIL.
W bloku 32 przy ulicy Jana Pawła II - mieszkam 36 lat. Z własnych 

obserwacji i od Mieszkańców - wiedziałam, co trzeba było pilnie zrobić.
BARDZO DZIĘKUJĘ Mieszkańcom Sierpca, a szczególne Mieszkańcom 

Osiedla Jana Pawła II, że chętnie rozmawiali ze mną i  wskazywali, co 
należy zrobić, żeby żyło się lepiej.

BARDZO DZIĘKUJĘ Radnym Miasta Sierpc za zrozumienie problemów 
Mieszkańców Sierpca, a szczególnie Mieszkańców z Osiedla Jana Pawła 
II i  za wielką przychylność w  przydziale pieniędzy na wykonywanie 
pilnych i ważnych inwestycji oraz remontów.

BARDZO DZIĘKUJĘ Burmistrzowi Miasta za okazywaną sympatię 
Mieszkańcom Sierpca poprzez wykonywanie prac na ich rzecz przy 
udziale pracowników z Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych 
Miasta Sierpc.

POZDRAWIAM MIESZKAŃCÓW SIERPCA
I ŻYCZĘ IM WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE !!!

Barbara Gil
Radna Rady Miejskiej w Sierpcu

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miejskiej w Sierpcu

ma być wykonana do 30-06-2019 r. Rozpoczęto prace utwardzenia 
Krasickiego, Ziemowita, Łokietka. Na ul Staszica budowany jest chodnik 
finansowany wspólnie przez miasto i powiat.

Zdaję sobie sprawę, że potrzeby w  naszym okręgu są o  wiele 
większe. Te wszystkie inwestycje, które zrealizowano są dowodem na 
moją aktywność, zaangażowanie i upór oraz współpracę z Radą Miasta, 
co jest niezbędne do osiągnięcia celu. Podejmuję inicjatywy, z których 
korzystają wszyscy mieszkańcy, a nie tylko „wybrane” jednostki. Moje 
starania zyskują aprobatę koleżanek i  kolegów Radnych. Bez tej 

współpracy na pewno nie udałoby 
się nam zrealizować w/w inwestycji. 
Jestem przekonana, że nie 
potrzebuję fotografować się przy 
każdej budowie, tylko dlatego 
aby zyskać poparcie wyborców. 
Jestem za sprawiedliwością, nie 
potrafię przypisywać sobie nie 
swoich zasług oraz za tym, aby 
każdy działał w  ramach swoich 
kompetencji.

Z wyrazami Szacunku
Radna Rady Miasta

Małgorzata Kisielewska
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MAGDALENA STASIAK - RADNA RADY MIEJSKIEJ

bARbARA WIERZbICKA – RADNA RADY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo! Mijająca kadencja Rady Miasta to moja pierwsza 
i mam nadzieję nie ostatnia którą sprawuję jako Radna. 

Na łamach Naszego Sierpca chciałabym przede wszystkim 
podziękować Państwu za zaufanie jakim mnie 
obdarzyliście. Pracując  w Radzie Miasta starałam się  
jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków, 
pracując dla dobra mieszkańców naszego miasta. 
Chciałabym podkreślić, że na swojej drodze 
spotkałam bardzo życzliwych kolegów Radnych. 
Wspólnie udało nam się zmienić wizerunek 
naszego miasta, sprawić by sierpczanom żyło 
się lepiej. Moim głównym celem były programy 
profilaktyczne – darmowe szczepienia dla dzieci, 
zapobieganie chorobom u dorosłych. 

W  okręgu wyborczym nr 9 brakowało placu 
zabaw, miejsc parkingowych, a mieszkańcy jednej 
z ulic tonęli w błocie. Intensywne prace odbywały 
się w  całym mieście, wiele ulic zyskało nowe 
nawierzchnie, zostały wybudowane chodniki, 
parkingi, przyłącza kanalizacji, powstało wiele 
placów zabaw, siłowni zewnętrznych. 

Szanowni Mieszkańcy!

Od 2014 roku jako radny miejski pracuję na rzecz mieszkańców. 
Dzięki licznym rozmowom z  Państwem doskonale znam problemy 
z jakimi się borykacie i zawsze staram się pomóc, znaleźć rozwiązanie. 
W ciągu ostatnich czterech lat, również dzięki mojemu zaangażowaniu 
udało się zrealizować wiele kluczowych inwestycji dla naszego osiedla:

Zbliża się koniec VII kadencji Rady Miasta. Jest to właściwy moment 
do podsumowań i refleksji nad tym:

 – ile w ciągu 4 lat udało nam się zrobić,
 – jakie odnieśliśmy sukcesy, a jakie popełniliśmy błędy.
Jest to moja trzecia kadencja pracy na rzecz lokalnej społeczności, 

a pierwsza w której miałam możliwość pełnić przez niespełna rok funkcję 
przewodniczącej Rady Miasta. Później – podobnie jak w poprzednich 
kadencjach – pracowałam w Komisji Gospodarczej.

Z  perspektywy czasu oceniam, że mijająca 
kadencja nie była czasem straconym dla miasta 
i  przyniosła wymierne korzyści dla mieszkańców. 
Mamy wiele osiągnięć, które mogą nam dać 
poczucie satysfakcji. Zwróciliśmy baczniejszą 
uwagę na poprawę infrastruktury drogowej 
w  rejonach dotychczas zaniedbanych (ulice, 
chodniki, parkingi itp.). Usprawniony został 
system komunikacji w  mieście (np. rondo na 
skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i  Świętokrzyskiej, 
ulica do Skansenu, ścieżki rowerowe). Poniesiono 
też niemałe nakłady na utrzymanie obiektów 
oświatowych (m.in. remonty budynków szkolnych, 
rozbudowa przedszkola, boisko przy gimnazjum). 
Wszystkich nas chyba cieszy fakt, że będziemy 
mieć z prawdziwego zdarzenia stadion sportowy.

Dbaliśmy o  estetykę ulic, skwerów, parków 

Radna Rady Miejskiej
Magdalena Stasiak

Bardzo pilnie pracowaliśmy również w  komisjach, ja w  komisji 
społecznej i  bezpieczeństwa. Dzięki zaangażowaniu Pani 
Przewodniczącej Barbary Gil i  członków komisji społecznej oraz 

Dyrektorów Szkół, a  także wydziałowi oświaty 
zdołaliśmy wdrożyć bardzo trudną reformę 
oświaty, tak by nasze sierpeckie dzieci i ich rodzice 
jak najmniej odczuły niedogodności z nią związane, 
a  nauczyciele zachowali swoje etaty. Staramy się 
by wszystkie chętne maluchy mogły uczęszczać 
do przedszkoli, w  bardzo realnych planach jest 
również budowa żłobka. 

Wszyscy pracujemy nad tym, żeby Sierpc był 
atrakcyjny dla inwestorów, by powstawały miejsca 
pracy. Mam jednak świadomość, że wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Dalszy rozwój Sierpca zależy 
od nas, wszystkich mieszkańców. 

Z wyrazami szacunku, 
Magdalena Stasiak

i  wszystkiego co buduje wrażenie, że Sierpc jest miastem zadbanym 
i przyjaznym. Są to niektóre przykłady naszych dokonań w tej kadencji

O bieżących pracach Rady byliście Państwo informowani na łamach 
biuletynu „Nasz Sierpc”, w lokalnej prasie oraz mediach, a szczegółowe 
informacje o zrealizowanych zadaniach w mijającej kadencji zawarte są 
w sprawozdaniach przewodniczących Komisji oraz Burmistrza.

Poczucie satysfakcji przyćmiewa nie rozwiązany dotychczas 
problem obwodnicy Sierpca. Nie oznacza to, że nie 
został on przez nas dostrzeżony. 

Osobiście wierzę, że dotychczasowe działania 
w  tym zakresie znajdą swój finał w  przyszłej 
kadencji.

Mam też niedosyt z powodu nie zakończonych 
jeszcze inwestycji na osiedlu Jana Pawła II (parkingi 
przy budynku Nr 6 i  Nr 12). Termin zakończenia 
robót zaplanowano na koniec listopada br.

Korzystając z  okazji chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do budowy naszej 
„małej ojczyzny”.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom a szczególnie 
moim Wyborcom za współpracę, wyrozumiałość 
i wszelkie oznaki aprobaty i życzliwości.

Z wyrazami szacunku,
Barbara Wierzbicka

Radna Rady Miejskiej
Barbara Wierzbicka

bOGDAN bARTNICKI – RADNY RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
•	 rozbudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3,
•	 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej, Traugutta 

i Piastowskiej,
•	 rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego,
•	 remont odcinków ulic i chodników przy ul. Osiedlowej, Kasztanowej 

i Kwiatowej
•	 modernizacja Skweru Mirosławskiego, Alejek w Parku Andersa,
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Szanowni Państwo.
Koniec kadencji skłania do podsumowań.
Na wstępie zwracam się z  podziękowaniem za dotychczasowe 

zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli. Moim celem było rzetelnie 
wywiązać się z funkcji radnego.

Rada Miasta to ciało uchwałodawcze, 
stanowiące lokalne prawo, ale także i  ciało 
kontrolne, stosowałem więc zasadę „ufaj ale 
sprawdzaj”. Krytycznie odnosiłem się do wielu 
spraw, przedkładając interpelacje i zapytania. Moja 
dociekliwość nie znajdowała uznania burmistrza – 
przeważnie byłem krytykowany i  pomijany. Moje 
propozycje inwestycyjne, oprócz ogólnomiejskich, 
dotyczyły przede wszystkim naszego osiedla. 
Niestety, nie wszystkie były akceptowane przez 
burmistrza – zrealizowano tylko ul. Matejki 
i Karłowicza. Burmistrz – kreator budżetu miał inne 
priorytety.

Krytycznie odnosiłem się do zmian kadrowych 
burmistrza, w  wyniku których straciliśmy 
wartościowych ludzi. Takie działania m.in.opóźniły 
pozyskiwanie przez Urząd środków unijnych. 
Także analizowane przeze mnie wyniki finansowe 

Szanowni Mieszkańcy! Dobiega końca kadencja Rady Miejskiej Sierpca. Był to czas wytężonej pracy i zaangażowania
w realizację wielu istotnych dla naszego Osiedla i Miasta przedsięwzięć, które poniżej Państwu przedstawiamy:

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018 W OKRęGACH NUMER 7 i 8

WOJCIECH JAWOROWSKI - RADNY RADY MIEJSKIEJ

•	 budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci przy ul. Kwiatowej, Fredry (miejskie Jeziórka).

Do końca tego roku zostaną dokonane utwardzenie nawierzchni 
przy garażach na ulicy Kasztanowej, a także nastąpi modernizacja 
chodnika i miejsc parkingowych przy ulicy Osiedlowej.

Wszystkie te działania miały szansę na realizację dzięki 
wzorowej współpracy z całą Radą Miejską oraz Panem Burmistrzem 
Jarosławem Perzyńskim.

W perspektywie najbliższych pięciu lat zamierzam zaangażować 
się w działania, dzięki którym ukończona zostanie modernizacja ul. 
Fredry, kontynuowany będzie proces rozbudowy naszego osiedla 
oraz tworzenia kolejnych miejsc pracy. Za istotne uważam także 
ułatwienie mieszkańcom dostępu do mieszkań komunalnych 
poprzez uproszczenie procedury i dostosowanie przepisów. 

Z wyrazami szacunku,
Bogdan Bartnicki

Radny Rady Miejskiej
Bogdan Bartnicki

Radny Rady Miejskiej
Wojciech Jaworowski

niektórych Spółek Miejskich wg danych z 2017 r. niepokoją.
Akcentowałem ważne problemy mieszkańców jak uciążliwa 

eksploatacja dróg gruntowych, których mamy sporo nawet w centrum, 
czy niezwykle dokuczliwy w okresie grzewczym smog.

Jeśli idzie o  współpracę radnych z  przykrością stwierdzam, że 
po ukształtowaniu się obecnego układu sił 
w Radzie, większość w wielu sprawach była bierna, 
zatwierdzała propozycje, które burmistrz podsunął 
niejednokrotnie z zaskoczenia tuż przed sesją, bez 
należytego omówienia sprawy na komisjach Rady.

Jest kilka rzeczy, które udało się wykonać: place 
zabaw, urządzenia treningowe, kolejne ścieżki 
rowerowe, przebudowa stadionu, remonty ulic czy 
nowy model miejskiego pijaru (PR).Czy to dużo, czy 
mało – ocenią Wyborcy.

Moim zdaniem brakowało strategii dla miasta, 
uzgodnienia priorytetów oraz planowej ich 
realizacji. Brakowało również rzetelnej rozmowy, 
partnerstwa i  konsekwentnych decyzji ponad 
podziałami.

Mam nadzieję, że nowa Rada lepiej sobie 
poradzi – Wojtek Jaworowski.

•	 Powstanie placu zabaw przy ulicy W. Witosa, Marszałka J. 
Piłsudskiego oraz podwórka Nivea przy ul. Marii Konopnickiej i ul. 
I. Paderewskiego.

•	 Powstanie boiska do koszykówki i  siłowni zewnętrznej przy ul. I. 
Paderewskiego.
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RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

•	 Zagospodarowanie parku im. Gen. 
Władysława Andersa z  torem rolkowym 
i  miejscami parkingowymi przy Szkole 
Podstawowej nr 2.

•	 Budowa ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i  powiększenie ilości miejsc 
parkingowych.

•	 Wykonanie projektu na przebudowę 
ul. Płockiej od nr 54 do końca wraz 
z  chodnikami oraz projektu na budowę ul. 
gen. W. Sikorskiego.

•	 Wykonanie wylewki asfaltowej obok parkingów przy ul. W. Witosa a także chodników wzdłuż bloków przy ul. W. Witosa 3 i 5 przy współpracy ze 
SML - W.

•	 Wykonanie utwardzenia ul. W. Witosa, 
Leśnej, Sosnowej, Lipowej oraz ul. Płockiej 
wzdłuż torów.

•	 Wykonanie projektu ulic Świętego 
Wawrzyńca, Marii Konopnickiej oraz 
kanalizacji na ul. Świętego Wawrzyńca.

•	 Modernizacja węzła cieplnego w  blokach 
przy ul. Płockiej 57 A, ul. I. Paderewskiego 2 
oraz I. Paderewskiego 4.
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Dariusz Malanowski
Radny Rady Miejskiej z okręgu numer 7

Waldemar Frydrychowicz     
Radny Rady Miejskiej z okręgu numer 8

RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

•	 Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika w Sierpcu.

•	 Modernizacja stadionu miejskiego oraz 
budowa ulicy Narutowicza.

ZARZĄD OSIEDLA NR 2
LATO W MIEŚCIE

NA OSIEDLU NR 2

W  ramach tegorocznej 
akcji LATO W  MIEŚCIE Zarząd 
Osiedla nr 2 przygotował dla 
mieszkańców bardzo ciekawe 
propozycje. Skorzystali z  nich 
zarówno starsi mieszkańcy jak 
i najmłodsi. 

14 lipca reprezentacja 
mieszkańców osiedla uczest-
niczyła w  XXII Międzynaro-
dowym Festiwalu Piosenki 
i Kultury Romów w Ciechocin-
ku. Chorągiewki z  logotypem 
osiedla wyróżniały grupę 
pośród licznej publiczności. 
Słoneczna pogoda, cygańskie 
rytmy, barwne stroje, taniec 
i  rozbrzmiewająca muzyka 
sprzyjała wspólnej zabawie 
i  integracji. Uczestnicy wy-

cieczki wrócili do domu późnym wieczorem we wspaniałych nastrojach 
i pełni wrażeń. 

Z  kolei 21 lipca najmłodsi mieszkańcy Osiedla wraz z  opiekunami 
mieli okazję zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz skorzystać 
z  licznych atrakcji w  ramach projektu Przygoda z  mazowieckim 
folklorem. Projekt otrzymał dofinasowanie Burmistrza Miasta Sierpca, 
dzięki czemu udało się zrealizować bardzo ciekawy program o  dużej 
wartości poznawczej i  edukacyjnej. Uczestnicy wycieczki podczas 
przejażdżki wozem podziwiali malownicze plenery odtworzonej 
w  skansenie wsi rzędowej. Następnie mogli zobaczyć jak powstaje 
prawdziwe masło, a właściwie to ubili je własnoręcznie w drewnianej 
kierzance. Świeże masło z wiejskim chlebem na powietrzu smakowało 
wyśmienicie. Odwiedzając kolejne zagrody, dzieci odkrywały jak żyli 
ich rówieśnicy sto lat temu. Jak mieszkali, jak wyglądał ich zwykły dzień, 
nauka w szkole a także wspólne gry i zabawy. Jak się okazuje chodzenie 
na szczudłach, toczenie obręczy, czy strzelanie z procy do celu, wcale 
nie jest takie proste…. Natomiast zawody w przeciąganiu liny były tak 
zacięte, że lina tego nie wytrzymała. Dzień pełen wrażeń zakończyło 
wspólne ognisko na polanie. Piękna, słoneczna pogoda i  piknikowa 
atmosfera zacieśniły sąsiedzkie znajomości i przyjaźnie. 

Relację z  obu wycieczek można było zobaczyć na facebookowym 
profilu Osiedla nr 2 w Sierpcu. 

Joanna Szewczykowska

W  czasie 4 letniej kadencji zawsze pamiętaliśmy o  najmłodszych mieszkańcach naszego osiedla 
organizując dla nich wiele imprez rekreacyjno-sportowych tj.
•	 zabawy karnawałowo - choinkowe wraz z paczkami, Międzynarodowy Dzień Dziecka.
•	 ferie na sportowo, nauka i  doskonalenie jazdy na łyżwach, turnieje piłki nożnej w  różnych 

kategoriach wiekowych, akcje Zima i Lato w Mieście, półkolonie w czasie wakacji. 

Mijająca kadencja to odpowiedni czas na podziękowania. Dziękujemy Państwu za zaufanie jakim 
obdarzyliście nas podczas wyborów w 2014 roku, za dobrą i rzeczową współpracę, opinie i dobre 
rady. 
Praca radnego to służba, szczególna powinność wobec mieszkańców.  To założenie przyświecało 
nam w całej kadencji.  Sprawowanie mandatu radnego było dla nas również  powodem do 
satysfakcji, ale przede wszystkim wielkim zobowiązaniem, aby tego zaufania nie stracić.

DZIĘKUJEMY!!!
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INICJATYWY ZARZĄDU OSIEDLA NR 7 NA PRZEŁOMIE 25.05.2018 – 14.09.2018

ZARZĄD OSIEDLA NR 7

•	 25.05.2018 – Zakończenie montażu konstrukcji do ćwiczeń na boisku przy LO
•	 03.06.2018 – Odbył się osiedlowy dzień dziecka
•	 09.06.2018 – Współorganizowaliśmy wraz z Zarządem Osiedla Nr 2 turniej w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży
•	 20.06.2018 – Zakończenie 1 kursu samoobrony dla kobiet
•	 17.07.2018 – Współorganizowaliśmy wraz z Miejską Biblioteka Publiczną Pchli Targ podczas którego były czytane bajki dla dzieci oraz odbył się 

kiermasz książek
•	 10.08.2018 – Wyjazd dzieci do Uniejowa w ramach akcji Lato w Mieście
•	 01.09.2018 – organizowaliśmy imprezę integracyjną dla mieszkańców w związku z zakończeniem inwestycji na ulicy Jana Pawła II
•	 5.09.2018 – wsparcie i  uczestnictwo imprezy organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w  Szczutowie pn. „Szczutowski spotkanie 

integracyjne”.
Przewodniczący

Przemysław Burzyński

RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

ZARZĄD OSIEDLA NR 4
Działania Zarządu Osiedla nr 4 

w okresie wiosenno-letnim

Miesiące wiosenno-letnie były dla nas czasem wytężonej pracy 
na rzecz mieszkańców naszego osiedla. W  tym czasie byliśmy 
organizatorami następujących przedsięwzięć:
•	 1 maja Na sierpeckich Jeziórkach zorganizowaliśmy imprezę 

sportową pod nazwą Wiosenne Testy Coopera, przy udziale TKKF 
Kubuś. Do zawodów sportowych zgłosili się biegacze oraz piechurzy 
w różnym wieku. Najmłodszy miał 9 lat, a najstarszy 76. Zawodnicy, 
którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymali pamiątkowe statuetki 
oraz nagrody rzeczowe.

•	 18 maja z  okazji Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę oraz 74 rocznicy bitwy pod Monte Casino Zarząd Osiedla 
zorganizował zawody rolkowe ,,Roll Pamięci”. Zmagania sportowców 
odbyły się w  Parku im. gen. Władysława Andersa. Zawody były 
przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym i rozegrały się w kategorii 
jazda na rolkach, deskorolkach oraz hulajnogach. Zarząd nagrodził 
wszystkich uczestników okolicznościowymi medalami.

•	 20 maja byliśmy współorganizatorem Rowerowej Majówki. 
Wyprawa rowerowa swoją metę miała na obiektach Ośrodka 
Wypoczynkowego w  Bledzewie , gdzie na uczestników czekało 
wiele atrakcji między innymi konkurencje rekreacyjno sportowe, 
rowerowy tor przeszkód, przejażdżka quadem oraz grill. 

•	 01 czerwca we współpracy z Zarządami Osiedli nr 3 i 5 zorganizo-

waliśmy Osiedlowy Dzień 
Dziecka. Nasi milusińscy mo-
gli skorzystać z wielu atrakcji. 
Były dmuchańce, trampoliny, 
statki na wodzie, wata cukro-
wa, malowanie twarzy, lody, 
prezentacja grupy motocy-
klowej LUZ, grupy szturmowej 
SGS, rowerowy tor przeszkód, 
wozy policyjne oraz strażackie 
z  kurtyną wodną, konkursy 
plastyczne oraz występy ta-
neczne.

•	 10 oraz 11 lipca w ramach ak-
cji Lato w  Mieście zorganizo-
waliśmy wycieczki dla dzieci 
w wieku szkolnym do Stadni-
ny Ranczo pod Olszyną w Cie-
chocinku oraz Parku Rozrywki 
w  Julinku. W  wycieczkach 
wzięło udział 90 dzieci.

•	 W  miesiącu sierpniu dzięki 
działaniom Zarządu Osiedla 
przy ulicy Kwiatowej 9 
powstał plac zabaw.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy biorą czynny udział w  naszych 
działaniach i  nas wspierają. Zaangażowanie zarządu, rodziców 
oraz niezawodnych radnych Krzysztofa Skrzyńskiego, Dariusza 
Malanowskiego i  Waldemara Frydrychowicza pozwala na realizację 
naszych działań. Jednocześnie zachęcamy do współpracy w  naszych 
projektach. 

Przewodniczący 
Wojciech Skorłutowski
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Drodzy Mieszkańcy,
Znamy się od czterech lat. W tym czasie odbyliśmy setki spotkań, przeprowadziliśmy 

tysiące rozmów, za które jestem Wam bardzo wdzięczny. Podczas nich poznałem Wasze 
potrzeby, problemy, marzenia. Sądzę, że dzięki temu podejmowane przeze mnie 
działania były bardziej skuteczne. Niejednokrotnie słyszałem od Was: „dobra robota” Panie 
Burmistrzu, „tak trzymać”, co zawsze dodawało mi wiary w ludzi i pewności, że zarówno 
sposób jak i  dynamika zachodzących w  Naszym Mieście zmian odpowiada większości 
z Was. 

W kilku zadaniach nie sposób opisać czterech lat ciężkiej i wytężonej pracy, nie sposób 
wymienić wszystkie inwestycje, które zostały w  Sierpcu zrealizowane. Myślę, że efekty 
widać na naszych ulicach, chodnikach, czy parkingach. Są to zauważalne przemiany, które 
były potrzebne Naszemu Miastu, a wiele z podejmowanych działań to dobre prognostyki 
na kolejne lat . 

Chciałbym, kontynuować obrany przed czterema laty kierunek rozwoju Sierpca. 
Najważniejsze plany na najbliższych pięć lat dotyczyć będą przyciągnięcia do Sierpca 
kolejnych inwestorów, którzy dadzą Wam i  Waszym dzieciom pracę oraz możliwość 
rozwoju. Marzę, żeby młodzi ludzie po zdobyciu edukacji wracali do Naszego Miasta, żeby 
tu pracowali i wychowywali Swoje dzieci. Chciałbym, żeby Dziadkowie mogli cieszyć się 
wnuczętami, żeby Rodziny były blisko siebie.

Jako Burmistrz jestem dumny z Mieszkańców Sierpca oraz moich współpracowników, 
którzy dzielą się ze mną pomysłami. Chciałbym, bardzo serdecznie podziękować 
Pracownikom Urzędu Miejskiego za wsparcie i pomoc w realizacji wspólnych celów. Bez 
ich ciężkiej pracy nie byłaby możliwa finalizacja wielu pomysłów. 

Z wyrazami szacunku,
 Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpca

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
czerwiec - sierpień 2018 r.

JAROSŁAW PERZYńSKI - bURMISTRZ MIASTA SIERPCA

•	 ANGIELSCY INWESTORZY I NOWE MIEJSCA PRACY W SIERPCU

Od pewnego czasu mówiłem o nowych inwestorach w Naszym mieście.
Po kilkunastu miesiącach negocjacji, godzinach rozmów i  szeregu 

spotkań możemy oficjalnie potwierdzić, iż brytyjska firma Get Fresh 
Cosmetics Sp. z o.o. otworzyła w Sierpcu linię produkcyjną. Na chwilę 
obecną pracuje tam ok. 40 osób, ale w najbliższym czasie zatrudnienie 
może się zwiększyć nawet do 100 miejsc pracy. To dobry prognostyk 
na kolejne lata, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, iż zakład będzie 
rozwijał się dalej właśnie w Sierpcu.

Chciałbym bardzo podziękować Pani Monice Kurlęda – 
Pełnomocnikowi Get Fresh Cosmetics Sp. z o.o., oraz członkom zarządu 
Get Fresh Cosmetics Sp. z o.o.: Panu Robertowi Philpott i Panu Jamesowi 
Moore za owocną współpracę.

Get Fresh Cosmetics istnieje w Anglii od 14 lat, a od 11 lat funkcjonuje 
na polskim rynku. 

Fot. UM Sierpc i Facebook Bomb Cosmetics

•	 LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

20 czerwca odbyła się LVIII 
sesja Rady Miejskiej Sierpca, 
na której zostało udzielone 
mi absolutorium z wykonania 
budżetu za 2017 r. 

Dziękuję Radzie Miejskiej 
za udzielenie mi tegoż 
Absolutorium.

Chciałbym, także bardzo 
podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za wsparcie i pomoc 
w realizacji wspólnych planów.

Firma zajmuje się ręcznym wytwarzaniem kosmetyków na bazie 
naturalnych surowców. Kosmetyki sprzedawane są pod marką Bomb 
Cosmetics w  czterdziestu pięciu państwach świata. W  produkcji 
używane są tylko naturalne składniki – a wśród nich odżywcze masła, 
czekolada, orzechy, nasiona, jagody, płatki kwiatów i olejki eteryczne. 
Kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, a  produkty zachwycają 
wyglądem, zapachem i  odżywczymi składnikami. Produkty Bomb 
Cosmetics mają bardzo bogate nuty zapachowe, dzięki którym ich 
stosowanie stanowi świetne ukojenie zmysłów i głęboko odpręża ciało.

To dopiero początek dobrych informacji dotyczących nowych 
miejsc pracy w Sierpcu…
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•	 KONFERENCJA PN.  „KONSTYTUCJA BIZNESU. PARTNERSTWO PRZEDSIĘBIORCY Z KRAJOWĄ ADMINISTRACJĄ SKARBOWĄ”

11 lipca br. w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się konferencja po-
święcona Krajowej Administracji Skarbowej pn. „Konstytucja Biznesu. 
Partnerstwo Przedsiębiorcy z Krajową Administracją Skarbową”.

Na zaproszenie moje 
oraz Pani Naczelnik Urzę-
du Skarbowego Moniki 
Jarzębskiej licznie przy-
byli sierpeccy przedstawi-
ciele świata biznesu oraz 
jednostek administracji 
publicznej. Głównym 
przedmiotem konferencji 
były postanowienia nowej 
konstytucji biznesu oraz 
próby oszacowania ich 
wpływu na polską rzeczywistość gospodarczą oraz na relacje przedsię-
biorców z organami administracji skarbowej. Prelegentami konferencji 

odpowiednio byli: prof. dr hab. Jerzy Sikorski, który mówił na temat ba-
rier rozwoju polskich przedsiębiorców, Poseł na Sejm Waldemar Olej-
niczak, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Stanisław Kaczorowski, któ-

rzy omówili głównie 
współpracę przedsię-
biorców z  urzędnika-
mi. Dr Piotr Uździcki 
z Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i  Infor-
matyki PWSZ w Płoc-
ku przedstawił ofertę 
dydaktyczną dla 
przyszłych przedsię-
biorców. Ja zaś opo-
wiedziałem o planach 

dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Sierpcu a Pani Monika Jarzęb-
ska omówiła działalność Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

•	 NAGRODY BURMISTRZA DLA UCZNIÓW PO RAZ OSIEMNASTY

Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i  Sztuki stała się 19 czerwca br. 
przestrzenią, w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół podstawowych 
oraz gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza.

Była to już osiemnasta edycja gali, gdyż praktyka wyróżniania uczniów odnoszących 
spektakularne sukcesy w nauce, sporcie oraz różnych dziedzinach sztuki trwa nieprzerwanie 
od 2001 r. Zgodnie z  Zasadami przyznawania Nagród Burmistrza dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów Miasta Sierpc, które radni Rady Miejskiej przyjęli Uchwałą Nr 120/
XV/2008 w dniu 6 lutego 2008 r., a następnie zmodyfikowali Uchwała Nr 398/LI/2018 w dniu 
31 stycznia 2018r. nagrodę może uzyskać uczeń, który spełni łącznie trzy następujące 
warunki: 
1. Uczęszcza do klas od IV do VII w miejskiej szkole podstawowej (tj. w Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. Armii Krajowej, w  Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego lub 
w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu) albo do klas II – III gimnazjum (tj. w Gimnazjum 
Miejskim im. Mikołaja Kopernika, albo w I Niepublicznym Gimnazjum w Sierpcu, albo też 
oddziałów gimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego),

2. Uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania,
3. Odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitne osiągnięcie 

artystyczne lub sportowe, promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane 
wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzone w zewnętrznych 
konkursach lub olimpiadach.
Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, z zachowaniem wyznaczonego 

terminu, nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia 
w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. Każda ze szkół dysponowała 
limitem nagród, wynikającym z  ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV – VII 
w przypadku szkół podstawowych oraz klas II – III w przypadku gimnazjów. Generalnie jedna 
nagroda przypadła na stu uczniów, a jej wartość w br. wyniosła 850 złotych.

W  trakcie uroczystości, w  obecności posła na Sejm RP – Waldemara Olejniczaka, 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i  radnych Rady Miejskiej, Naczelnik Wydziału 
Oświaty i  Zdrowia Starostwa Powiatowego, pracowników Wydziału Oświaty i  Kultury, 
przedstawicieli organizacji związkowych, dyrektorów szkół i  instytucji kultury, nauczycieli, 
uczniów oraz ich rodziców, dokonałem wręczenia nagród 12 wyróżniającym się w różnych 
dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:
•	 Natalii Linowskiej (kl. VIIB), Zuzannie Dul (kl. VID), Barbarze Lewandowskiej (kl. VIC i Julii 

Tybuszewskiej (kl. VA) – uczennicom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
•	 Nadii Chochlińskiej (kl. VIIC), Marcie Watkowskiej (kl. VB) i Marcie Włoczewskiej (kl. VIIC) – 

uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
•	 Karolowi Goc – uczniowi klasy VI I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
•	 Sebastianowi Kościjańskiemu – uczniowi klasy IIIB  oddziału gimnazjalnego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
•	 Marcinowi Wojciechowskiemu (kl. IIA), Jakubowi Frydrychowiczowi (kl. IIIF) oraz Michałowi 

Olszewskiemu (kl. IIIE) – uczniom Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

W dalszej części gali pamiątkowe dyplomy i nagrody albumowe otrzymali laureaci VII Konkursu Plastycznego „Pragnę, 
by za pięć lat w Sierpcu powstał …” oraz IX edycji konkursu „Sierpc w moim obiektywie” odbywającego się w bieżącym roku 
szkolnym pod hasłem: „Sierpc miastem przedsiębiorczości”.

Zwracając się do zebranych wyraziłem przekonanie, że wszechstronne działania władz samorządowych skutecznie 
wspierają rozwój najmłodszych sierpczan.
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•	 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KWIATOWEJ

•	 II KONGRES PRACOWNIKÓW BRANŻY 
PIWOWARSKIEJ W WARSZAWIE

•	 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA

•	 CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Nasze Miasto jest krainą serem i  piwem płynącą, dlate-
go też, aby tę krainę stale rozwijać uczestniczyłem w  II Kon-
gresie Pracowników Branży Piwowarskiej w  Warszawie. 
Kongres był okazją do omówienia najważniejszych aspektów 
branży piwowarskiej. Dyskusje dotyczyły także tego, dlaczego 
Polskie piwo jest powodem do dumy dla Polaków i produktem 
cenionym na całym świecie. Tematyką panelu dyskusyjnego do-
tyczącego Sierpca był wpływ browarów na budowanie kapitału 
regionalnego i  jakie płyną z  tego korzyści. Podczas kongresu 
miałem okazję spotkać się z:

Bartłomiejem Morzyckim – Dyrektorem Generalnym 
ZPPP Browary Polskie, Andrzejem Olkowskim – Prezesem 
Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, Jadwigą 
Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Andrzejem 
Malinowskim – Prezydentem Pracodawców RP, Leszkiem Skibą 
– Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomaszem 
Wróblewskim – Wiceprezesem Warsaw Enterprise Institute, 
Pawłem Chorążym – Podsekretarzem Stanu w  Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju, Antonim Szlagorem – Burmistrzem Żywca.

Wykonawcą przebudowy była firma 
P.P.H.U. ORION Robert Rochoń z Bieżunia i za 
kwotę prawie 300 tysięcy złotych wykonała 
rozbiórkę istniejącego chodnika z  płyt 
betonowych, zjazdów i krawężników.

Zostały wyregulowane istniejące zawory 
i studnie, a także zostały ustawione krawężniki 
betonowe.

Firma przygotowała chodnik z  kostki 
brukowej betonowej i  zjazdy indywidualne, 
wykonała korytowania pod łącznik wraz 
z  wywozem nadmiaru gruntu i  utylizacją. 
Łącznik ma powierzchnię ok. 400 m².

Przy ulicy Kwiatowej zainstalowano 
elementy małej architektury. 

Zjeżdżalnia i trampolina to dwa z czterech 
zaplanowanych urządzeń, które będą 
zamontowane na tym osiedlu. Atrakcje 
dla najmłodszych powstały z  inicjatywy 
Mieszkańców tego osiedla, Zarządu Osiedla nr 
4 oraz Pana Radnego Bogdana Bartnickiego.

1 sierpnia 1944 r. wybu-
chło Powstanie Warszawskie.

W  rocznicę tego wydarze-
nia o godzinie 17:00 społecz-
ność miasta Sierpca oddała 
hołd Powstańcom oraz Ofia-
rom Walk. Punktualnie w  go-
dzinę „W” w  naszym mieście 
zawyły syreny alarmowe.

•	 BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY BLOKAMI NA ODCINKU OD UL. REYMONTA DO UL. ARTYLERYJSKIEJ
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•	 BUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW OD UL. JAŚMINOWEJ DO ZIEMIAŃSKIEJ

•	 REMONT UL. PIASTOWSKIEJ NA WYSOKOŚCI MIEJSKICH JEZIÓREK

Biuro Projektów i  Inwestycji ”PROBUD” 
s.c. wykonało budowę ul. Powstańców od ul. 
Jaśminowej do Ziemiańskiej.

W  zakresie prac została zrobiona jezdnia 
o  nawierzchni bitumicznej, sieć kanalizacji 
deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami 
ulicznymi. Przebudowana jest sieć urządzeń 
teletechnicznych i  wykonane są chodniki 
i zjazdy. Kwota inwestycji to  597 780.00 zł.

Wymienione zostały płyty betonowe oraz 
trylinki na kostkę betonową na chodnikach 
i zjazdach na długości około 100 mb przy ul. 
Piastowskiej w Sierpcu. Wykonawcą prac jest 
Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD”.

Zakończyły się prace związane z budową łącznika pomiędzy ul. Gabriela Narutowicza a ul. Henryka Sucharskiego. Wykonawcą inwestycji był 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, który za kwotę 24 000,00 zł brutto wykonał ciąg pieszy z kostki betonowej długość 
około 75 mb, szerokość około 1,5 m.

•	 BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. GABRIELA NARUTOWICZA A UL. HENRYKA SUCHARSKIEGO

•	 PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. NARUTOWICZA OD UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE DO UL. OKULICKIEGO

Za realizację zadania odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sierpcu, który za kwotę 87.250,00 zł wykonał m.in:
•	 rozbiórkę istniejącego chodnika z  płyt betonowych o  wymiarach 

50x50x7 cm: około 366,0 m²;
•	 rozbiórkę nawierzchni zjazdów z  płyt drogowych betonowych 

o  grubości 15 cm 
(tzw. trylinka): 
około 87,0 m²;

•	 rozbiórkę krawęż-
ników betono-
wych

•	 mechaniczne wy-
konanie koryta 
głębokości 15,0 
cm pod chodni-
kiem: około 448,0 
m²;

•	 ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej: około 173,0 m;

•	 wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod chodnikiem 
i zjazdami: około 535,0 m²;

•	 ułożenie chodnika z  kostki brukowej betonowej szarej gr. 
6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej: 
około 448,0 m²;
•	 u ł o ż e n i e 
zjazdów z kostki bru-
kowej betonowej ko-
lorowej gr. 8 cm na 
podsypce cemento-
wo-piaskowej: około 
87,0 m².
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•	 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ

Zakończyła się budowa parkingu przy ulicy 
Kasztelańskiej.

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie 
korytowania wraz z  wywozem nadmiaru 
gruntu oraz wykonanie warstwy odcinającej 
z  piasku. Zrobiono także podbudowę 
z mieszanki kruszyw naturalnych i ustawiono 
krawężniki betonowe. Zakład Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszkaniowej w  Sierpcu 
wykonał nawierzchnię z  kostki brukowej 
betonowej o  gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej.

Koszt inwestycji to 21 875,00 zł brutto.

Wybudowano ciągi pieszo jezdne 
przy ulicy Jana Pawła II. Jest to drugi 
etap działań.

Postępy tej inwestycji nadzorowałem 
z Przewodniczącym Zarządu Osiedla 
Nr 7 Przemysławem Burzyńskim. 
Prace wykonał Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Koszt 
inwestycji to 122 500,00 zł brutto.

•	 KOLEJNA INWESTYCJA NA OSIEDLU JANA PAWŁA

Do końca sierpnia zostały 
przebudowane sale w  Szkole 
Podstawowej Nr 3 i  zostały one 
dostosowane dla potrzeb oddziałów 
przedszkolnych.

W  zakresie prac był m.in.: remont 
łazienki dla nauczycieli, remont 
łazienki dla uczniów, remont klasy po 
„Leonium” (w  tym: rozbiórka ściany 
z  płyt GKF, przygotowanie podłoża 
ścian i  sufitów a  następnie malowanie 
farbami emulsyjnymi, wymiana drzwi 
z ościeżnicą oraz modernizacja instalacji 
elektrycznej) oraz remont sal lekcyjnych 
nr 1, 2, 3 i 4 (w tym m.in.: rozbiórka ścian 
działowych, przygotowanie podłoża 
ścian i  sufitów a  następnie malowanie 
farbami emulsyjnymi oraz modernizacja 
instalacji elektrycznej).

Wykonawcą robót była firma P.U.H. 
Kacperski Krzysztof z  Sierpca, a  koszt 
inwestycji to ok 126.000,00 zł brutto.

•	 PRZEBUDOWA SAL W SP NR 3 I DOSTOSOWANIE ICH DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
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Trwa budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Wawrzyńca.
Sieć kanalizacji posłuży do odprowadzenia ścieków bytowych z istniejących, jak i projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych 

wzdłuż ulicy. W  zakresie robót ujęto realizację robót ziemnych do głębokości max. 2.0 m bez przyłączy wraz z  montażem rurociągów z  rur 
polietylenowych.

Inwestycję wykonuje Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki. W najbliższych tygodniach powinien zostać ogłoszony przetarg 
na wykonanie nawierzchni z kostki.

Podziękowania należą się Radnemu Dariuszowi Malanowskiemu, który zabiegał o poprawę jakości życia mieszkańców tej ulicy.

•	 BUDOWA SIECI KANALIZACJI W UL. ŚW. WAWRZYŃCA

•	 BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 25A

Wspólnota.org.pl opublikowała ranking najzamożniejszych samorządów w 2017r. 
Sierpc z roku na rok pnie się w górę. 
W klasyfikacji pominięto wpływy z dotacji celowych, a uwzględniono tylko dochody własne i otrzymywane subwencje.
Na 267 miast zajmujemy 146 pozycję. Co w porównaniu z 2014 rokiem daje nam wzrost aż o 78 miejsc! 

•	 RANKING NAJZAMOŻNIEJSZYCH SAMORZĄDÓW W 2017 R

34 www.wspolnota.org.pl

ranking

miasta Powiatowe

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miasto Województwo
Zamożność per 

capita 2017 (w zł)

91 106 18 31 130 185 140 102 160 122 152 150 194 145 Świebodzin lubuskie 2767,41

155 210 226 210 240 260 248 237 223 221 224 162 149 146 Sierpc mazowieckie 2760,59

71 112 104 150 69 49 83 143 202 114 156 137 177 147 Wąbrzeźno kujawsko-pomorskie 2756,46

254 242 182 171 114 101 206 140 144 107 113 139 112 148 Przasnysz mazowieckie 2755,40

220 240 251 209 190 165 229 260 194 185 167 55 165 149 Radzyń Podlaski lubelskie 2753,11

166 202 119 102 163 244 163 145 76 212 150 204 102 150 Tczew pomorskie 2750,91

93 48 26 45 15 5 23 25 33 30 39 48 86 151 Gołdap warmińsko-mazurskie 2750,90

262 263 252 247 230 242 195 180 140 134 203 192 123 152 Białobrzegi mazowieckie 2748,32

233 252 253 260 262 259 241 216 221 178 214 184 129 153 Ostrzeszów wielkopolskie 2747,31

150 135 120 70 118 133 170 124 110 80 98 131 152 154 Wejherowo pomorskie 2738,99

221 258 222 199 162 82 154 141 130 135 84 89 154 155 Namysłów opolskie 2736,41

152 108 111 116 90 48 136 174 159 188 209 212 195 156 Tuchola kujawsko-pomorskie 2736,05

210 238 246 237 266 245 199 153 185 148 120 101 148 157 Łuków lubelskie 2735,20

171 109 154 127 100 63 197 186 201 206 136 161 150 158 Złotów wielkopolskie 2734,49

181 187 165 175 111 145 99 54 57 146 78 177 161 159 Kłodzko dolnośląskie 2728,64

158 255 215 213 201 115 87 117 75 119 121 167 164 160 Olesno opolskie 2726,26

193 214 254 218 241 266 207 220 207 177 154 200 178 161 Olkusz małopolskie 2723,46

104 143 78 53 59 64 62 98 48 70 90 130 160 162 Ustrzyki Dolne podkarpackie 2719,49

85 41 177 243 255 230 139 208 183 172 67 181 118 163 Tomaszów Lubelski lubelskie 2719,26

147 168 234 188 176 191 165 182 211 170 141 141 157 164 Chodzież wielkopolskie 2718,00

73 46 155 114 98 138 102 204 200 88 114 140 119 165 Świdwin zachodniopomorskie 2716,17

154 232 247 140 246 192 201 46 187 215 180 166 187 166 Lubartów lubelskie 2715,12

40 29 33 44 111 62 134 115 154 123 149 134 113 173 149 163 167 Giżycko warmińsko-mazurskie 2706,04

32 188 196 202 121 228 208 250 238 90 218 72 138 206 168 Zgorzelec dolnośląskie 2705,34

117 44 144 92 41 19 51 103 95 100 105 154 147 169 Racibórz śląskie 2704,53

28 23 42 172 170 198 76 194 251 168 121 79 173 234 170 Busko-Zdrój świętokrzyskie 2699,26

100 203 207 136 156 239 185 200 205 199 198 203 170 171 Kamienna Góra dolnośląskie 2697,18

175 227 137 217 119 86 137 75 102 120 183 157 135 172 Żnin kujawsko-pomorskie 2692,65

191 91 205 253 155 210 236 252 248 211 202 191 197 173 Wołów dolnośląskie 2690,17

89 132 124 104 88 136 209 258 267 264 177 168 168 174 Białogard zachodniopomorskie 2688,22

156 77 180 165 210 190 100 212 91 196 166 120 121 175 Choszczno zachodniopomorskie 2687,45

198 225 151 231 214 214 171 213 174 140 176 164 179 176 Krotoszyn wielkopolskie 2680,64

116 50 98 107 135 72 76 123 119 108 125 108 127 177 Nidzica warmińsko-mazurskie 2679,57

39 61 131 122 58 167 188 230 116 245 226 225 210 178 Działdowo warmińsko-mazurskie 2678,67

248 208 192 206 207 216 254 156 226 241 258 255 189 179 Rawicz wielkopolskie 2672,89

92 128 89 139 79 103 114 165 124 162 137 118 133 180 Szczytno warmińsko-mazurskie 2670,26

222 246 241 252 250 202 220 211 231 231 187 220 252 181 Ryki lubelskie 2668,71

227 262 259 197 227 177 134 146 154 142 124 134 156 182 Kluczbork opolskie 2667,35

240 189 229 203 187 227 217 236 263 226 207 218 175 183 Wągrowiec wielkopolskie 2667,10

141 173 228 202 172 248 230 241 238 219 205 189 193 184 Słupca wielkopolskie 2666,99

39 82 64 126 142 157 182 169 222 191 144 103 107 169 185 Opoczno łódzkie 2665,47

219 183 173 98 52 134 177 194 237 201 182 241 209 186 Malbork pomorskie 2661,61

165 184 217 164 108 163 190 125 73 126 140 179 208 187 Głubczyce opolskie 2661,04

66 88 179 181 202 188 213 132 129 175 151 174 173 188 Jarosław podkarpackie 2647,56

109 121 108 130 129 83 145 154 193 115 170 158 153 189 Bartoszyce warmińsko-mazurskie 2646,28

57 47 141 232 211 142 107 150 158 118 127 106 114 190 Brzesko małopolskie 2646,09

241 230 178 163 174 178 181 88 163 174 216 209 223 191 Kolbuszowa podkarpackie 2645,83

151 157 150 101 194 256 93 217 230 87 145 146 166 192 Grajewo podlaskie 2644,92
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•	 III KASZTELAŃSKI FESTIWAL SMAKÓW W SIERPCU

Po raz kolejny Kasztelański Festiwalu Smaków w Sierpcu zakończył 
się sukcesem.

Z  roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością i  zyskuje 
rzeszę sympatyków, dlatego szacuję, że w  tym roku przez trzy dni 
imprezę odwiedziło ponad 30 tysięcy uczestników. 

Tegoroczna impreza miała jeszcze bogatszą i urozmaiconą ofertę niż 
w poprzednich latach, a przede wszystkim promowała nasze sierpeckie 
smaki. Przez trzy dni na naszej scenie zabrzmiały melodie znane z radia 
i telewizji, a moc artystycznych doznań, zapewniły koncerty sierpeckich 
wykonawców i gwiazd polskiej muzyki.

 Trwający trzy dni III Kasztelański Festiwal Smaków rozpoczął się 
w piątek, 10 sierpnia 2018 r., od występów lokalnego zespołu Balonnowy 
i Biga Plus. Gwiazdą wieczoru był występ rapera Quebonafide z suport 
– em Wac Toja.

Sobota i  niedziela rozpoczęła się wielkimi atrakcjami. W  strefie 
dziecięcej znajdowały się dmuchane zamki i  tory przeszkód dla 
dorosłych – największe dmuchańce w  Polsce. Zarówno dzieci jak 
i  dorośli chętnie testowali dmuchane atrakcje. Były także animacje 
dla dzieci oraz stoiska wystawców oferujących szeroki asortyment. 
W  namiocie Miasta Sierpca wybijano okolicznościową, pamiątkową 
monetę, którą mogła otrzymać każda osoba odwiedzająca Festiwal. 

W  sobotę, 11.08.br.,  odbył się po raz pierwszy konkurs kulinarny 
,,Sierpecki Smak”. Konkurs został skierowany do Kół Gospodyń 
Wiejskich z  terenu powiatu sierpeckiego. Wzięły w  nim udział Koła 
z  miejscowości: Bronoszewice, Osiek, Reczewo oraz Rogienice. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie jednej, dowolnej potrawy 
konkursowej. Odwiedzający festiwal mogli bezpłatnie poczęstować się 
potrawą i następnie  zagłosować na najlepszy ich zdaniem ,,Sierpecki 
smak”.  W  pierwszej edycji konkursu zwyciężyło Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Reczewa. W  tym dniu na festiwalowej scenie zagrały 
sierpeckie zespoły takie jak We Play Blues i The Presya, a następnymi 
wykonawcami byli: Elektryczne Gitary, Dawid Kwiatkowski oraz Maryla 
Rodowicz.

Trzeci i  zarazem ostatni dzień festiwalowej zabawy wybrzmiewał 
w rytmach disco polo. Tego dnia działała również strefa dmuchańców, 
bardzo oblegana i to nie tylko przez najmłodszych. Były również stoiska 

Organizatorami III Kasztelańskiego Festiwalu Smaków w Sierpcu byli:
•	 Miasto Sierpc i Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Współorganizatorem
III Kasztelańskiego Festiwalu Smaków w Sierpcu był:

•	 Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
•	 Sponsor Główny III Kasztelańskiego Festiwalu Smaków w Sierpcu:
•	 Browar Kasztelan

SPONSORZY III Kasztelańskiego Festiwalu Smaków w Sierpcu:
•	 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu,
•	 Firma transportowa MEGA Sierpc, 
•	 Bank PEKAO S.A.,
•	 Lipiński Transport Sierpc, 
•	 Bank BGŻ BNP PARIBAS, 
•	 Staropolska Strzecha tradycyjne wędliny z Sierpca,  

•	 ASMAR Sierpc technika grzewcza i sanitarna, 
•	 P.P.H. “ELMAR” sp. Jawna w Sierpcu, branża zbożowo – młynarska,
•	 BUDOMEX SIERPC Sp. z o.o.
•	 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” 

w Sierpcu Sp. z o.o.,
•	 Fabryka Mebli Rustikal Sierpc, 
•	 Firma P.H.U. M&M Ewa Mikucka w Sierpcu,
•	 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Kacperski Krzysztof  Sierpc
•	 Kwiaciarnia Agnieszka Brodzińska
•	 Kazimierz Kowalski
•	 Brukarstwo Dariusz Korcz

Patroni medialni:
Radio 7, Polskie Radio, RDC Radio dla Ciebie, Tygodnik Płocki, 

Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Płocka Telewizja, TV Sierpc, Kurier 
Sierpecki, Ekstra Sierpc wiadomości lokalne.

wystawców, którzy prezentowali swoje produkty, w  tym również 
z  produktami żywnościowymi. Na scenie wystąpił lokalny zespół 
Loosehead oraz „Piękni i Młodzi”, „Mario Bischin” i „Defis”.

Zorganizowanie tak dużego logistycznie i finansowo przedsięwzięcia 
nie byłoby możliwe bez wsparcia Naszych sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy. 
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24 sierpnia br. swoje setne urodziny obchodził mieszkaniec Sierpca – 
Pan Stefan Kośmider – żołnierz Armii Krajowej, lekarz, chirurg, wieloletni 
dyrektor sierpeckiego szpitala, zasłużony dla Miasta Sierpca, wybitna postać 
sierpeckiej historii. 

Z  Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Panem Dariuszem 
Malanowskim, Panią Marleną Mazurską – Kierownik Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w  Płocku oraz z  przedstawicielkami Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych: Panią Marzanną Turalską – Kierownik Inspektoratu 
w  Sierpcu i  Panią Agatą Bieńkowską – Kierownik Wydziału Świadczeń 
Emerytalno-Rentowych odwiedziłem Pana Stefana składając na jego ręce 
najserdeczniejsze życzenia.   Jubilatowi życzymy  dużo zdrowia i  pogody 
ducha. Oby każda chwila była dla Pana źródłem szczęścia.

•	 100-LECIE PANA STEFANA KOŚMIDRA

Dobiegła końca IV edycja wykopalisk archeologicznych w  Sierpcu mających na 
celu ustalenie lokalizacji sierpeckiego zamku.

Serdecznie dziękujemy archeologom i  studentom z  Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu oraz wszystkim zaangażowanym w  prace poszukiwawcze 
w  tym przede wszystkim: Mazowieckiemu Konserwatorowi Zabytków, Panu 
Andrzejowi Tucholskiemu z Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Płocku, Pracowni Dokumentacji Miasta Sierpc.

Mamy nadzieję, że już niebawem będzie można zaprezentować szczegółowe 
efekty prac archeologicznych w Sierpcu.

•	 ZAKOŃCZENIE IV EDYCJI WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH

17 sierpnia br. panie: Marzena Więckowska – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej z  językiem angielskim 
zatrudniony w  Miejskim Przedszkolu Nr 2, Katarzyna 
Jaworska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem 
angielskim zatrudniony w  Miejskim Przedszkolu Nr 4 
Czerwonego Kapturka oraz Dorota Dudzińska – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej w  Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Armii Krajowej otrzymały z  rąk Burmistrza Jarosława 
Perzyńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. Był to finał działania 
zapoczątkowanego złożeniem we wrześniu 2015r. 
wniosków o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu. 
Następnie nauczycielki odbyły trwający 3 lata i 9 miesięcy 
staż, uzyskując w  czerwcu br. pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego, natomiast 17 sierpnia br. pomyślenie zdała 
egzamin przed pięcioosobową komisją w składzie: 

•	 AKTY NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI

Marek Z. Zdrojewski – przedstawiciel gminy Miasta Sierpc – przewodniczący,
Barbara Kubacka – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Jolanta Chylińska / Marzanna Kupniewska Hanna Kurta – dyrektor,
Agnieszka Strusińska – ekspert z listy MEN
oraz Ewa Maciejewska – ekspert z listy MEN.
Bezpośrednio przed otrzymaniem aktu nauczycielki w  obecności Burmistrza Jarosława Perzyńskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty 

i Kultury – Marka Z. Zdrojewskiego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, złożyły uroczyste ślubowanie.
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Troszcząc się o  bezpieczeństwo najmłodszych zamontowaliśmy 
ogrodzenie na terenie Podwórka Talentów NIVEA. Ogrodzenie to 
odremontowana instalacja pozyskana z rozbiórki stadionu. 

Stare nie znaczy gorsze, wystarczy poświecić trochę czasu, aby 
dana rzecz zyskała drugie życie. Mam nadzieję, że odrestaurowana 
i odmalowana konstrukcja zapewni bezpieczeństwo naszych pociech.

Zakończyło się utwardzenie drogi pomiędzy Placem Europejskim 
a dworcem PKS.

Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w  Sierpcu, który za kwotę 54 000,00 zł brutto przygotował drogę 
z kostki betonowej 8,0 cm o powierzchni około: 318,0 m2.

•	 OGRODZENIE TERENU PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA •	 UTWARDZENIE DROGI PRZY ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 
W  SIERPCU, POMIĘDZY PLACEM EUROPEJSKIM 
A DWORCEM PKS

8 września 2018 r. przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła 
się siódma edycja Narodowego Czytania „Przedwiośnia”.

Organizatorami tego spotkania byli: Burmistrz Miasta Sierpca, 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury i Sztuki. Burmistrz 
Jarosław Perzyński odczytał list od prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzeja Dudy. Następnie prowadzący Monika Stańczak 
wraz z Jarosławem Żmijewskim przedstawili odpowiednio informacje 
na temat powieści oraz życiorys Stefana Żeromskiego.

W  roli narratora podczas „Narodowego Czytania” wystąpiły: Ewa 
Rycharska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,  Dorota Cendrowska 
– Nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Miejskim, Hanna Kurta – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Krystyna Żytowiecka – emerytowany 
nauczyciel.

W  rolę postaci „Przedwiośnia” wcielili się:  uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego  Mateusz 
Kotecki  (Cezary Baryka), uczennica Gimnazjum Miejskiego  Laura 
Szewczyk(Karolina Szarłatowiczówna), Naczelnik Wydziału Oświaty 
i  Kultury  Marek Z. Zdrojewski (Seweryn Baryka), uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego  Mateusz 

•	 NARODOWE CZYTANIE ,,PRZEDWIOŚNIA”

Turalski(Hipolit Wielosławski), Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 
w  Rościszewie  Ryszard Szymański (Szymon Gajowiec), Absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego  Mateusz Hoffman  (Ksiądz Anastazy). 
O  dobór osób do poszczególnych ról, scenariusz a  także dekorację 
zadbała  Ewa Karolewska  pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Pieśni patriotyczne w  efektowny sposób zostały wykonane 
przez Dominikę Karolewską. 

Po przeczytaniu fragmentów „Przedwiośnia” odbył się konkurs 
z nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława 
Perzyńskiego. Julia, Natalia, Antek i Kuba to ochotnicy z publiczności, 
którzy za bezbłędne udzielone odpowiedzi na pytania konkursowe 
otrzymali nagrody – egzemplarze Przedwiośnia wraz z okolicznościową 
zakładką. Zostały przygotowane także dodatkowe fragmenty utworu 
do odczytania przez publiczność – jeden z nich zaprezentowała Anna 
Buczyńska..

Sierpczanie, którzy przynieśli ze sobą własny egzemplarz 
„Przedwiośnia”, mieli możliwość odciśnięcia w nim pamiątkowej pieczęci 
Narodowego Czytania 2018, przekazanej z kancelarii Prezydenta RP.

Na zakończenie spotkania, w imieniu Burmistrza, Naczelnik Wydziału 
Oświaty i  Kultury Marek Z. Zdrojewski wręczył wszystkim lektorom 
i organizatorom podziękowania za udział w Narodowym Czytaniu.

Dziękujemy wszystkim osobom czytającym i  zgromadzonej 
publiczności.

•	 BUDOWA CHODNIKA NA UL. JAGIEŁŁY
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Instalacja ma półtora metra wysokości, a napis jest umocowany na 
stelażu i  podświetlony ledowymi lampami. Mam nadzieję, że napis 
rodem z Hollywood przyniesie wiele uśmiechu Naszym mieszkańcom, 
a odwiedzającym Sierpc turystom pozostanie na długo w pamięci, nie 
tylko tej telefonu, czy aparatu.

Gmina Miasto Sierpc aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie 
o dofinansowanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Sierpca” i uzyskała dofinansowanie 
w formie dotacji w wysokości 8 068,32 zł. Z dofinansowania skorzystało 
29 gospodarstw domowych.

•	 ULICE SŁYNNYCH WŁADYSŁAWÓW:
JAGIEŁŁY I REYMONTA

•	 BUDOWA PARKINGU PRZY POCZCIE

•	 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY ULICY 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

•	 NAPIS NA SIERPECKICH JEZIÓRKACH

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

UWAGA!!!
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CENTRUM KULTURY I SZTUKI
WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM 

KULTURY I SZTUKI W SIERPCU
W OKRESIE CZERWIEC – SIERPIEŃ 2018

Koniec roku szkolnego to okres podsumowań działalności grup artystycznych.
•	 14. 06. 2018r. konkursy recytatorskie VI Międzypokoleniowe Poezjobranie. Udział 

w  konkursie wzięło 19 laureatów i  wyróżnionych w  Konkursie Recytatorskim 
dla Przedszkolaków „Kubuś Puchatek” oraz eliminacjach miejskich XL edycji 
Konkursu „Pięknie być człowiekiem”. 

•	 18. 06. 2018 grupy teatralne ŁADNE KWIATKI , TIK-TAK, PINGWINY zaprezentowały 
się w trzech spektaklach przygotowanych przez P. Kasię Moskal

•	 21. 06. 2018 „Kasztelanka” i  wokaliści przygotowani przez P. Natalię Wożnicką 
zaprezentowali się w nowych układach tanecznych i piosenkach

•	 24. 06. 2018 przed budynkiem Centrum Kultury i  Sztuki w  Sierpcu odbyły się 
znane już mieszkańcom Sierpca „Wianki”. Impreza plenerowa nawiązująca do 
tradycji ludowych Nocy Świętojańskiej. Tradycyjnie odbyły się konkursy na 
Wianek na Noc Świętojańską, Wianek zdobiący głowę oraz Znalazcę kwiatu 
paproci. Na scenie plenerowej zatańczyła ‘Kasztelanka”, oraz zespoły sierpeckie 
WE PLAY BLUES , LOOSHEAD. O  godzinie 22.00 wystąpił zespół teatru ognia 
Azislight, który w swym pokazie zaprezentował wiele sztuczek przy dźwiękach 
żywiołowej muzyki..

•	  6-8 lipca 2018 Festiwalu Piosenki MUZYKA OTWIERA DUSZE.
•	  Pierwszego dnia festiwalu odbyły się warsztaty z  interpretacji piosenki, emisji 

głosu i z technik akustyki scenicznej, oraz koncert z okazji 100 lecia odzyskania 
niepodległości „Słowo Niepodległość”, W  przesłuchaniach festiwalowych 
wystąpiło 60 uczestników. Koncert Galowy Festiwalu rozpoczął się koncertem 
Doroty Miśkiewicz z towarzyszeniem Tomasza Kałwaka.

•	 2.07 – 6.07.2018 r. warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 6–9 lat , 10–14 lat 
w ramach letniego wypoczynku. Warsztaty prowadziła P. A  Janiszewska, która 
zapoznała uczestników z ceramiką i jej funkcją oraz charakterystyką. 

•	 16-20 .7.2018 XIII PLENER PLASTYCZNY „MAŁA SZTALUGA”.
•	 Plener prowadziła instruktor ds. plastyki A. Janiszewska oraz zaproszeni artyści 

malarze, uczestnicy Pleneru Plastycznego.
•	 Tematem wiodącym było „To, co widzę, słyszę, czuję”. Uczestnicy mieli również 

możliwość obserwacji procesu twórczego w trakcie malowania obrazów przez 
artystów biorących udział w Plenerze.
 

XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI
PLENER PLASTYCZNY SIERPC 2018 r.

Historia sierpeckich plenerów sięga lat siedemdziesiątych. W 1973 i 1974 roku 
odbyły się w  ówczesnym Domu Kultury z  inicjatywy p. Wojciecha Wiśniewskiego 
Ogólnopolskie Plenery Plastyczne. Reaktywowanie plenerów nastąpiło w 1993 roku 
z inicjatywy Bożeny Grączewskiej i Edmunda Szpanowskiego.

Artystyczną spuścizną wszystkich plenerów jest ponad dwieście obrazów 
w zbiorach Centrum Kultury i Sztuki. Wiele innych zdobi ściany sierpeckich urzędów 
i zakładów pracy. 

 
30 LIPCA-3 SIERPNIA LETNIA AKADEMIA SZTUKI

W projekcie Inscenizacji wierszy z piosenkami pt. „Kurka wodna!” wzięły udział 
dzieci w wieku szkolnym. W rezultacie powstał poetycki spektakl, który opowiedział 
perypetie zwierząt mieszkających na wsi. 

W  LIPCU I  SIERPNIU KINO JUTRZENKA ZAPROPONOWAŁO W  SWOIM 
REPERTUARZE FILMY DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY. Filmy wyświetlane były także 
w  godzinach przedpołudniowych. Na seanse przychodziły dzieci z  półkolonii 
organizowanych w mieście przez różne placówki.

25-31 sierpnia udział zespołu Kasztelanka w  Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym w Chorwacji. Po raz pierwszy na festiwal zagraniczny wyjechała 
grupa dziecięcia dla której było to nowe doświadczenie i przygoda. Zespół dziękuje 
za wsparcie finansowe firmie z Drobina MAREX TECHNOLOGY, oraz firmie MARTER.

Kierownik artystyczny Centrum Kultury i Sztuki
Jadwiga Chojnacka

WYDARZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNE
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WIEŚCI Z MIEJSKIEJ bIbLIOTEKI PUbLICZNEJ W SIERPCU

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJóW MIASTA SIERPCA

8 czerwca po raz drugi włączyliśmy się do ogólnopolskiej Nocy Bi-
bliotek, w tym roku hasłem przewodnim było „Biblioteka na zjadaczy 
wiedzy czeka”. Były więc eksperymenty fizyczne i  chemiczne, a  także 
pokaz baniek mydlanych. 

Jak co roku wzięliśmy udział w  kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, która ma na celu zachęcić rodziców i wychowawców do chociaż 
dwudziestominutowego czytania. W  tym roku gośćmi czytającymi 
dzieciom był Burmistrz 
Miasta Sierpca Jarosław 
Perzyński, Katarzyna Mo-
skal – instruktor teatralny 
w  CKiSz-u, Adrian Gaw-
ryś – pracownik Pracowni 
Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpca, Jakub Gro-
dzicki – sportowiec, foto-
reporter, Monika Stańczak 
– dyrektor MBP, i  Michał 
Weber – dyrektor Pracow-
ni Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpca.

14 czerwca przyłączy-
liśmy się do akcji „Kwa-
drans dla Niepodległej” 
mającej upamiętnić 100 
– lecie odzyskania nie-
podległości. W  Filii nr 2 
zagościły dzieci z  klasy 
„0A” Szkoły Podstawowej 
nr 3, by wysłuchać wiersza 
Władysława Bełzy „Kto Ty Jesteś?” oraz wziąć udział w rozmowie doty-
czącej odzyskania wolności.

12 czerwca w  ramach Ogólnopolskiego Święta Bookcrossingu na 
parapetach książnicy oraz na pobliskiej ławeczce na skwerze pojawiły 
się tzw. wolne książki.

Tegoroczne spotkania wakacyjne przebiegały pod hasłem „Łapy, 

pióra i rymów cała fura”. Wzięliśmy udział w warsztatach ceramicznych, 
podczas których każdy uczestnik wykonał z gliny ulubione zwierzątko. 
Na zajęciach literacko-plastycznych stworzyliśmy małe zoo, a chodnik 
obok budynku biblioteki ozdobiły kolorowe rysunki. Okazało się też, że 
nie trzeba daleko wędrować, aby dowiedzieć się co w trawie piszczy. 
Przez lornetkę podglądaliśmy zwyczaje zwierząt na sierpeckich 
Jeziórkach.

15 lipca pojawiliśmy 
się z  kramem z  książkami 
na Pchlim Targu. Było rów-
nież głośne czytanie ba-
jek i  tworzenie własnych 
zakładek do zakupionych 
książeczek. Dochód ze 
sprzedaży został przeka-
zany na zakup nowości 
książkowych.

8 września liczne gro-
no sierpczan zebrało się 
przed Centrum Kultury 
i  Sztuki by uczestniczyć 
w  Narodowym Czytaniu. 
W  tym roku, nawiązując 
do 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości, 
czytaliśmy “Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskie-
go, a  w  rolę bohaterów 
książki wcielili się znani 
mieszkańcy Sierpca oraz 

uczniowie lokalnych szkół. Lektorem mógł zostać każdy chętny z  wi-
downi, dla ochotników organizatorzy przygotowali dodatkowe teksty 
oraz pamiątki w  postaci egzemplarzy książki. Wszyscy zgromadzeni 
otrzymali również pamiątkowe zakładki. Na zakończenie wysłuchano 
poruszającego występu Dominiki Karolewskiej, która wykonała polskie 
pieśni patriotyczne.

W ramach akcji ,,Lato w  Mieście 2018’’ Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc przygotowała dla dzieci i  młodzieży ciekawe 
zajęcia na czas wakacji. W dniach 10 i 12 lipca 2018 r. na terenie zielonym 
nieopodal budynku przy ul. Farnej 15 w  sąsiedztwie prowadzonych 
badań archeologicznych odbyło się ,,Letnie kino plenerowe’’, podczas 
którego na dużym ekranie projekcyjnym zostały wyświetlone filmy 
związane z  naszym miastem m.in ,, Sierpc znany i  nieznany’’, ,,Trakt 
tajemnic - Sierpc’’, ,,Sierpc - nasze piękne miasto’’. Celem zorganizowania 
kina w  plenerze była popularyzacja kultury, uatrakcyjnienie form 
spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. 
Wyświetlane filmy cieszyły oko nie tylko najmłodszych, ale również ich 

opiekunów. Stare filmy nakręcane amatorskimi kamerami wzbudzają 
szczególne zainteresowanie mieszkańców, szczególnie te pokazujące 
życie codzienne, pracę (np. nieistniejącej lokomotywowni) czy miejsca, 
gdzie spędzano wolny czas.

Kolejną atrakcją, jaką przygotowała Pracownia był plener 
fotograficzny ,,Sierpc oczami dzieci’’. W  plenerze uczestniczyły 
dzieci w  wieku 6-15 lat. 20 sierpnia 2018 r. miejscem spotkania 
plenerowiczów był skansen. Dyrektor Pracowni Michał Weber i Młodszy 
Dokumentalista Adrian Gawryś przygotowali mini warsztaty ABC 
Fotografii, gdzie najmłodsi mogli poznać tajniki stosowania technik 
fotografii czyli: jak dobierać ISO do warunków oświetleniowych, 
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MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

SUKCESY RODZINNEGO KLUbU 
AbSTYNENTA „PRZYSTAń”

WYDARZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNE

jakich ogniskowych, czasów, przesłon i  kompensacji używać. Dzieci 
miały również możliwość poznać profesjonalne obiektywy, podłączyć 
je do aparatu i  wykorzystać ich możliwości optyczne. 24 sierpnia był 
kolejnym dniem pleneru fotograficznego, tym razem połączony ze 
spacerem po magicznych, malowniczych zakamarkach naszego 
miasta. Podsumowaniem pleneru było otwarcie wystawy fotografii 
uczestników pleneru, rozdanie nagród i  dyplomów, które odbyło się 

PROJEKT PARTNERSKI „ZAINWESTUJ W SIEBIE!”
 
W  dniu 30.07.2018 r. zakończono realizację I  edycji projektu 

partnerskiego pn. „Zainwestuj w  siebie!” współfinansowanego przez 
UE ze środków EFS w  ramach RPO WM 2014-2020. Projekt realizują: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu (Lider), Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Sierpcu, Gozdowie, Mochowie, Szczutowie, 
Rościszewie oraz Zawidzu (Partnerzy). W  projekcie wzięło udział 114 
osób w tym 73 kobiety i 21 mężczyzn oraz 20 dzieci.

W  ramach projektu prowadzono różnego rodzaju wsparcie 
i  działania: diagnoza potrzeb i  predyspozycji, pracy socjalnej oraz 
wypłaty świadczeń pieniężnych; ścieżki reintegracji społecznej 
i  zawodowej dla osób z  III profilem pomocy PUP, dla osób biernych 
zawodowo, rodzin wieloproblemowych oraz dla osób wielokrotnie 
wykluczonych.

 Uczestnicy projektu wzięli udział w  treningach: kompetencji 
społecznych, życiowych, pracy, indywidualne wsparcie trenera pracy. 
W  dn. 14-22 lipca 30 uczestników i  20 dzieci wzięło udział w  formie 
wyjazdowej w  Serocku. Korzystali oni z  coachingu rodzicielskiego. 
treningu integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, 
kompetencji rodzicielskich, terapii taktylnej, integracji sensorycznej, 
treningu zastępowania agresji. Ponadto 21 uczestników projektu 
skierowano na kursy zawodowe: kurs komputerowy z  certyfikatem 
ECCC – dla 8 UP, kurs wózka jezdniowego z  wymianą butli gazowej 
i  egzaminem UDT – dla 2 UP, kurs spawania Metoda MAG, MIG i TIG 
– dla 1 UP, pracownik gospodarczy z  uprawnieniami elektrycznymi; 
eksploatacja urządzeń oraz instalacji i  sieci elektroenergetycznych 
o napięciu do 1 kV – zakres podstawowy – dla 10 UP.

Spośród tych osób, pracownicy socjalni wytypowali 16 osób do 
odbycia 3 – miesięcznych staży zawodowych. W  m-cu czerwcu 2018 

r. przeprowadzono 
wymagane badania 
lekarskie na wska-
zane we wnioskach 
o  organizację staży 
stanowiska i  podpi-
sano umowy z  pra-
codawcami.

Alina Olszewska
Dyrektor MOPS 

w Sierpcu

w sali wystawowej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Osoby nagrodzone 
to w  kategorii dziewcząt: I  miejsce Julia Kęsicka, II miejsce Natalia 
Babecka, III miejsce Oliwia Pstrągowska. Wśród chłopców zwyciężyli: 
I  miejsce Bartosz Wiśniewski, II miejsce Mateusz Olszewski,III miejsce 
Jakub Wojtas. Należy podkreślić, że dzieci wykonały wspaniałe zdjęcia 
a jury konkursowe miało wiele przyjemnej pracy aby wyłonić laureatów.

W dniu 6 października 
odbył się V Memoriał im. 
Tadeusza Wasińskiego 
w  tenisie stołowym Klu-
bów i Stowarzyszeń Abs-
tynenckich Sierpc 2018. 
Uroczystego otwarcia 
turnieju dokonał Bur-
mistrz Sierpca Jarosław 
Perzyński. 

W organizowanej przez nas imprezie udział brało ok 50 sportowców 
z  całej Polski. Miasto Sierpc i  Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań” 
reprezentowali: Marta Garwoła, Wojciech Obara, Jerzy Pesta, Piotr 
Marlęga, Mariusz Kopyciński, Sławomir Florczak oraz Dariusz Kawecki.

Zmagania w kategorii męskiej zdominowali reprezentacji Przystań 
Sierpc. 1-sze miejsce zajął Mariusz Kopyciński (Klub Abstynenta 
Przystań), 2-gie miejsce Wojciech Obara (Klub Abstynenta Przystań), 
3-cie miejsce Leszek Bućko (Zorza Ursus), 4-te miejsce Piotr Marlęga 
(Klub Abstynenta Przystań). 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ „
PUNKT POŚREDNICTWA PRACY OHP W SIERPCU I MOBILNE CENTRUM 

INFORMACJI ZAWODOWEJ OHP W PŁOCKU
Serdecznie zapraszają Mieszkańców powiatu sierpeckiego na spotkania z:
pośrednikiem pracy , doradcą zawodowym i specjalistą do spraw rozwoju 
zawodowego.
Pracownicy OHP w ramach zaplanowanych działań stawią sobie za cel:
1. Zapoznanie beneficjentów z lokalnym i krajowym rynkiem pracy 
2. Diagnozę umiejętności i predyspozycji zawodowych
3. Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych
4. Zwiększenie aktywności zawodowej przy wdrożeniu wypracowanych ak-

tywnych form wsparcia.
5. Zwiekszenie szans na uzyskanie zatrudnienia poprzez zapoznanie z tech-

nikami i metodami efektywnego poszukiwania pracy
6. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
7. Przedstawienie oferty MWK OHP skierowanej dla grupy docelowej

Spotkania odbędą się w formie dyżurów w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sierpcu ul. Świętokrzyska 12 w dniach

21.09.2018, 05.10.2018, 19.10.2018, 09.11.2018, 23.11.2018, 
07.12.2018 w godzinach 10:00-12:00.
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MAMO, TATO IDĘ DO PRZEDSZKOLA 
ADAPTACJA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 W SIERPCU

Adaptacja to trudny czas, czas zmian dla dzieci, rodziców 
i  nauczycieli. Od dzieci wymaga on nie tylko przystosowania się 
do nowych warunków otoczenia, poznania nowej organizacji dnia, 
zaakceptowania innej niż do tej pory pozycji społecznej, ale przede 
wszystkim nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami.

Trudności adaptacyjne dzieci, które obserwujemy od lat, 
wątpliwości i obawy rodziców oddających swoje pociechy do nowego 
środowiska wychowawczego, jakim jest przedszkole, skłaniają nas do 
organizowania w naszym przedszkolu dni adaptacyjnych. Jeszcze przed 
wakacjami (23 czerwca 2018 r.) gościliśmy w  przedszkolu naszych, 
przyszłych przedszkolaków wraz z  rodzicami. Podczas spotkania 
dzieci i  rodzice zwiedzili przedszkole oraz brały udział w  zabawach 
integracyjnych zorganizowanych przez nauczycielki. 

Wiele radości sprawiły im zabawy z  chustą animacyjną. W  salach 
zabaw dzieci bawiły się w kącikach zainteresowań, a także wykonywały 
prace plastyczne. 

Po skończonej zabawie czekał na maluchy słodki poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do szybszej i bezstresowej 
adaptacji naszych nowych przedszkolaków.

DRODZY RODZICE
Wasz syn, córeczka dobrze was znają i  trafnie rozpoznają nastroje. 

Dlatego, jeśli płaczesz, ono będzie także płakać. Jeśli w  Tobie jest 

napięcie, twoje dziecko nie będzie spokojne. Zanim więc pomyślisz 
o adaptacji dziecka – pomyśl o swojej adaptacji i o swoich emocjach. To 
jest przede wszystkim twój problem i twoje zadanie.

PAMIĘTAJ ! ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z UŚMIECHEM

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu

LETNIE WIEŚCI Z DWóJKI
9 czerwca punktualnie o  godzinie 10.00 pani dyrektor ręcznym 

dzwonkiem obwieściła początek akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcja 
szkolna odbyła się pod hasłem „Czytelniczy piknik pod dębem – czyli 
czytanie na trawie”. Po występach artystycznych, korzystając z pięknej 
pogody, wszyscy skupili się na czytaniu przyniesionych z  domu lub 
wypożyczonych z biblioteki książek.

Nauczyciele i  pracownicy szkoły podziękowali uczniom za cały 
rok szkolny przygotowując przedstawienie teatralne pt. „Królewna 
Śnieżka”. Aktorzy bardzo wczuli się w swoje role, była wielka trema, ale 
i mnóstwo śmiechu. Dzieci były pod wrażeniem.

17 czerwca 2018 r. zakończyła się ORLEN HANDBALL MINI LIGA klas 
IV. Po świetnie rozegranym meczu i walce o każdą piłkę, nasza drużyna 
pokonała SP nr 16 w Płocku i stanęła na trzecim stopniu podium. W tej 
lidze to pierwszy taki sukces w historii naszej szkoły.

W  oparciu o  program „Przygoda na planecie Tęczowy Zakątek” 
w  roku szkolnym 2017/2018 odbywały się zajęcia z  psychodydaktyki 
twórczości. Po przeprowadzonej w  czerwcu akredytacji, nasza szkoła 
otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Harcerze z 1dh uczestniczyli w lipcowym obozie w Słupi realizując 
program „W siedem dni dookoła świata”.

Szkolny Klub Wolontariatu „Jeden Drugiemu” jednocześnie podjął 
dwie wzniosłe akcje. Jedną była SZKOŁA SZKOLE, a drugą KACHA DLA 
DZIECIAKA. Przygotowaliśmy urodzinową niespodziankę dla 9-letniej 
Hani, a także uczestniczyliśmy w Mazowieckich Dniach Integracji Osób 
Niepełnosprawnych, gdzie „nasza” Haneczka otrzymała nowy wózek 
inwalidzki. Przeprowadziliśmy kwestę na operację chorej Ali. Wszystko 
to dla dzieci z  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w  Kraszewie. 
Pamiętamy także o  zwierzętach. Wsparliśmy Fundację Zwierzęca 
Polana, Jak pies z  kotem, Aurea. Kolejną szlachetną inicjatywą było 
sfinansowanie kardiologa na misjach w Afryce, dając szansę na leczenie 
dziecięcych, małych serduszek.
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TYDZIEŃ PRZYRODNIKA
W kwietniu realizowaliśmy TYDZIEŃ PRZYRODNIKA. Było kolorowo, wesoło i ciekawie. Każdego dnia tygodnia wyróżniliśmy jeden z czterech 

żywiołów – powietrze, ziemię, wodę i ogień. Uczniowie i nauczyciele ubierali się odpowiednio w kolorze białym, zielonym, niebieskim, i żółtym.

ŻYDZI ZAPOMNIANI MIESZKAŃCY SIERPCA
28 maja 2018 roku to dzień, kiedy podsumowaliśmy realizację projektu „Żydzi – zapomniani mieszkańcy Sierpca”. Gości – dyrektorów placówek 

oświatowych, nauczycieli historii z sierpeckich szkół wraz z uczniami zabraliśmy na wycieczkę do miejsc związanych z Żydami. Nim wyruszyliśmy 
w  drogę goście obejrzeli prezentację multimedialną, poczęstowali się macą z  miodem, doskonałymi rogalikami i  ciastem bakaliowym. Pod 
pomnikiem na cmentarzu żydowskim złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze.

XVIII IGRZYSKA SPORTOWE KLAS I-III
Już po raz 18 w naszej szkole odbyły się Igrzyska Sportowe klas 1-3. Konkurencje odbywały się na obiektach sportowych. W tym roku obecnością 

swoją zaszczycił nas Burmistrz Miasta Jarosław Perzyński, który ufundował wszystkim zwycięzcom biało – czerwone czapki i torebki Mundial 2018.



Nasz Sierpc

28

EDUKACJA

IV FESTYN RODZINNY W TRÓJCE!
16 czerwca 2018 r. już po raz czwarty odbył się w naszej szkole Festyn Rodzinny. Był to dzień pełen wrażeń, przepełniony wspaniałą zabawą 

i licznymi niespodziankami, atrakcjami sportowymi, plastycznymi, kulinarnymi.

SZKOŁA DIALOGU – SPOTKANIE Z RODZINAMI
3 sierpnia 2018 roku uczestnicy projektu Szkoła Dialogu spotkali się z gośćmi ze USA, potomkami rodzin żydowskich – dawnych mieszkańców 

miasta Sierpca.
Do szkoły przyjechali, a później w wycieczce do miejsc w mieście związanych z rodzinami uczestniczyli : Pani Heidi Urich oraz Pan Douglass 

Cohn wraz z małżonką Jasnine.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
3 września 2018 roku uroczyście nowy rok szkolny przywitali najmłodsi uczniowie naszej szkoły – przedszkolaki. Wszyscy zgromadzeni mogli 

obejrzeć nowe sale, łazienki, pomieszczenia dostosowane i  wyposażone pod kątem najmłodszych uczniów, które powstały przy ogromnym 
wsparciu Burmistrza Miasta Sierpc oraz Rady Miasta.
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Z  żYCIA  GIMNAZJUM  MIEJSKIEGO
NAGRODY BURMISTRZA 2018

W  sali widowiskowej Centrum Kultury i  Sztuki troje uczniów naszego 
gimnazjum zostało uhonorowanych Nagrodą Burmistrza. Są to : Jakub 
Frydrychowicz, Michał Olszewski i Marcin Wojciechowski. Podczas uroczystej 
gali 20 czerwca odebrali te zaszczytne wyróżnienia z  rąk burmistrza pana 
Jarosława Perzyńskiego.

NIEWIDZIANA WYSTAWA
Grupa 43 uczniów z klas drugich i trzecich miała okazję doświadczyć świata 

z  perspektywy osób niewidomych. Wraz z  nauczycielami i  niewidomymi 
przewodnikami odwiedzali specjalnie wyposażone i całkowicie wyciemnione 
pomieszczenia. Doświadczali, jak to jest poruszać się w miejskim zgiełku, jak 
przejść przez mostek w  lesie, jak poruszać się po mieszkaniu. Była to lekcja 
empatii i tolerancji dla innych.

SUKCESY UCZNIÓW
Nasz uczeń Michał Olszewski, przygotowujący się pod kierunkiem pani 

Anny Makowskiej , zakwalifikował się do etapu centralnego Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 
– 1922“. Tym samym został reprezentantem województwa mazowieckiego na 
etapie ogólnopolskim, gdzie zajął 5 miejsce.

Natomiast Marcin Wojciechowski przygotowywany przez panią Elżbietę 
Jóźwiak uzyskał tytuł finalisty konkursu geograficznego Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty.

WYCIECZKA DO LONDYNU
Po raz pierwszy młodzież naszego gimnazjum była na wycieczce 

zagranicznej w  Londynie. Na miejsce dotarliśmy samolotem. Zwiedziliśmy 
najważniejsze miejsca w  tym mieście: Westminster Bridget, Westminster 
Abbey, Big Ben, Buckingham Palace. Odwiedziliśmy siedzibę premiera Wielkiej 
Brytanii. Drugi dzień to pobyt w  Sky Garden – ogród w  chmurach, później 
Tower Brigde i przejażdżka typowym angielskim busem. Następnie zwiedzanie 
Katedry św. Pawła i  British Museum. W  ostatnim dniu zwiedziliśmy muzeum 
figur woskowych Madame Tussaud i dom Sherlocka Holmesa.

OBÓZ HARCERSKI
W  czerwcu grupa harcerzy z  11 DSH „ Sami swoi“ uczestniczyła w  obozie 

harcerskim na stanicy w Słupi. W czasie turnusu odbywały się zajęcia w terenie, 
posługiwanie się mapą, nauka języka migowego, mecze koszykówki i  piłki 
ręcznej. Pogoda sprzyjała wyjściom na kąpielisko.

Zespół redakcyjny Gimnazjum Miejskiego
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•	 1 VI 2018: W Dniu Dziecka w Centrum Kultury i Sztuki wystąpili 

aktorzy sztuki ulicznej i  cyrkowej z  Pracowni Cyrkowej 
z Warszawy. Zaprezentowali interaktywne przedstawienie „Cyrk 
Na Walizkach”.

•	 1 VI 2018: Na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się 
pierwszy z serii koncertów w plenerze Miejskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Sierpc pod batutą Michała Głowackiego.

•	 2 VI 2018: W mieście trwał X finał akcji „Moto Serce – krew darem 
życia”.

•	 2 VI 2018: Piłkarze ręczni MKS „Mazur” Sierpc wygrali ostatni 
mecz w sezonie 2017/2018 z drużyną MKS Grudziądz 31:30.

•	 3 VI 2018: Na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym odbył się 
Dzień Dziecka zorganizowany przez Osiedle Nr 7.

•	 4 – 8 VI 2018: W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się XVIII 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Czytanie łączy”.

•	 5 VI 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się VII 
Międzypowiatowy Festiwal ,,Kołomyjka’’ pod hasłem ,,Tańczymy 
i śpiewamy dla Niepodległej’’.

•	 5 VI 2018: W  Gimnazjum Miejskim odbył się międzyszkolny 
konkurs językowy „POLIGLOTA” dla 21 uczniów z  trzech szkół 
powiatu sierpeckiego.

•	 6 VI 2018: Po raz jedenasty w Centrum Kultury i Sztuki odbyło 
się uroczyste zakończenie roku akademickiego Sierpeckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

•	 7 VI 2018: W Centrum Kultury i Sztuki odbyła się przygotowana 
przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu debata społeczna 
dotycząca terenu naszego powiatu „Porozmawiajmy 
O Bezpieczeństwie – Możesz Mieć Na Nie Wpływ”.

•	 8 VI 2018: Miejska Biblioteka Publiczna i  Pracowania 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc zorganizowały imprezę 
z  serii Noc w  Bibliotece pod nazwą ,,Biblioteka na zjadaczy 
wiedzy czeka’’.

•	 08 VI 2018: W  Urzędzie Miejskim podpisano umowę z  Panem 
Jackiem Papierowskim na budowę budynku zaplecza dla 
sportowców, wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

•	 8-10 VI 2018: W  Miejskim Parku Rekreacyjno-Sportowym im. 
Zbigniewa Mroczkowskiego „Zatorze” odbył się turniej Beach 
Handball Sierpc 2018.

•	 9 VI 2018: Odbyła się „Sportowa Sobota” w skład której weszły 
następujące imprezy sportowe: IX Memoriał im. Zdzisława 
Krzyszkowiaka, Marsz z kijkami na dystansie 5 km, oraz Wyścig 
Rowerowy „Sierpecka 10” Husqvarna MTB Race.

•	 11 VI 2018: W Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyła się konferencja 
naukowa „Muzea w stulecie niepodległości”.

•	 12 VI 2018: W Centrum Kultury i Sztuki odbyła się finałowa gala 

IV sportowego konkursu wiedzowo-plastycznego ,,Mundial 
2018 oczami młodych’’.

•	 13 VI 2018: Piłkarze nożni MKS Kasztelan Sierpc wygrali ostatni 
mecz w  sezonie 2017/2018 z  drużyną Stegny Wyszogród 5:0 
i awansowali do IV ligi rozgrywek.

•	 14 VI 2018: W Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego 
w  Sierpcu nastąpiło podsumowanie konkursu „Przyroda Twój 
Przyjaciel” organizowanego przez Płocki Okręg Ligi Ochrony 
Przyrody przy współpracy z  Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody 
w Sierpcu.

•	 14 VI 2018: Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła I miejsce w XIV edycji 
„Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, 
szkół podstawowych i  średnich z  terenu województwa 
mazowieckiego.

•	 15 VI 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbyło się spotkanie 
Burmistrza w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu 
„YouInHerit”, w  którym uczestniczyli partnerzy i  goście ze 
Słowenii.

•	 15 VI 2018: W  obiekcie Krytej Pływalni w  Sierpcu odbyło 
się uroczyste podsumowanie projektu powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać 2018”, realizowanego przez Klub 
Pływacki „Shark” Sierpc wraz z uczestniczącymi w nim gminami.

•	 15 VI 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki wystąpił ze swoim 
repertuarem kabaret „Smile”.

•	 16 VI 2018: Z parku im. Solidarności ruszył rajd rowerowy Pierwsza 
„100” – radość z wolności na rowerze! Rajd został zorganizowany 
przez Klub Rowerowy VELO Sierpc, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Miasto Sierpc z okazji tegorocznych obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

•	 19 VI 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki, po raz osiemnasty, 
odbyło się wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Sierpc dla 
wyróżniających się uczniów z sierpeckich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

•	 22 VI 2018: Burmistrz Jarosław Perzyński, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Sierpc Jerzy Stachurski wraz z  radnymi: Panią 
Barbarą Gil i Panią Barbarą Wierzbicką podziękowali piłkarzom 
i  działaczom „Kasztelana” za awans do IV ligi rozgrywek oraz 
wręczyli im pamiątkowe medale i puchar.

•	 24 VI 2018: Odbyła się „Noc Świętojańska” zorganizowana przez 
Burmistrza Miasta, Radę Miejską Sierpca oraz Centrum Kultury 
i  Sztuki. W  programie znalazły się m.in. występy zespołów 
artystycznych działających w  CKiSz, koncerty zespołów „We 
Play Blues” oraz „LOOSEHEAD”, rozstrzygniecie konkursów na 
najładniejszy wianek. Imprezę zakończył pokaz grupy tancerzy 
ognia AZISLIGHT.

•	 29 VI 2018: Na sierpeckim orliku odbyły się „Piłkarskie 
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KALENDARIUM

Mistrzostwa Świata Kobiet Na Orliku w Sierpcu” zorganizowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

•	 01 VII 2018: Odbyły się pierwsze zajęcia w  ramach Sierpeckiej 
Szkółki Wędkarskiej. 

•	 06 – 08 VII 2018: W Centrum Kultury i Sztuki trwał II Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki „Muzyka Otwiera Duszę”.

•	 11 VII 2018: W Centrum Kultury i Sztuki odbyła się konferencja 
„Konstytucja Biznesu. Partnerstwo Przedsiębiorcy z  Krajową 
Radą Skarbową” zorganizowana przez Urząd Skarbowy 
w Sierpcu.

•	 15 VII 2018: Na „jeziórkach” odbyły się „Pierwsze Drużynowe 
Mistrzostwa Sierpca w  Wędkarstwie Spławikowym” pod 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sierpca 
Jarosława Perzyńskiego oraz Wójta Gminy Gozdowo Dariusza 
Kalkowskiego.

•	 17 VII 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki w  Sierpcu odbyło się 
uroczyste otwarcie ,,XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego 
Pleneru Plastycznego Sierpc 2018’’.

•	 20 VII 2018: O  godzinie 12:21 przez Sierpc przejechał pociąg 
specjalny dla miłośników kolei, ciągnięty przez lokomotywę 
parową SAWA z wagonami pasażerskich 1 i 2 klasy z lat 70-tych 
XX wieku.

•	 22 VII 2018: W  wieku 89 lat, zmarł nauczyciel Jan Symoni, 
wieloletni nauczyciel sierpeckich szkół podstawowych, 
najdłużej związany ze Szkołą Podstawową nr 3.

•	 26 VII 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki zakończył się XXV 
Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Plastyczny Sierpc 2018.

•	 30 VII – 03 VIII 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki trwała akcja 
przygotowana dla dzieci i młodzieży „Letnia Akademia Sztuki”.

•	 03 VIII 2018: Sierpc odwiedziła żydowska rodzina Urich. Wizyta 
była częścią projektu „Żydzi – zapomniani mieszkańcy Sierpca” 
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.

•	 05 VIII 2018: W  Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyły się „Żniwa 
w skansenie”.

•	 10-12 VIII 2018: Trwał III Kasztelański Festiwal Smaków 
w  Sierpcu. W  programie znalazły się m.in. koncerty lokalnych 
wykonawców, występy Wac Toja, Quebonafide, Elektryczne 
Gitary, Dawid Kwiatkowski, Maryla Rodowicz oraz grup disco-

polo: Piękni i Młodzi, Mario Bischin i Defis. 

•	 11-12 VIII 2018: Na terenie badań archeologicznych przy ul. 
Farnej odbyły się „Zamkowe Dni Otwarte – aktualny stan badań”.

•	 15 VIII 2018: Na placu koronacyjnym przy kościele pw. 
Najświętszej Marii Panny odbył się program słowno-muyczny 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości „Uwięziony ptak nie 
śpiewa” przygotowany przez uczniów sierpeckiego „Leonium”.

•	 18 VIII 2018: Na terenie osiedla nr 6 odbył się „Letni Turniej 
Siatkówki Plażowej na „Zatorzu”.

•	 19 VIII 2018: Na sierpeckich „jeziórkach” odbyły się „Otwarte 
Zawody Spławikowe Puchar Sierpca pod patronatem 
Burmistrza”.

•	 23 VIII 2018: Odbył się IX Zjazd delegatów Zarządu Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Dokonano 
podsumowania 5-letniej kadencji Zarządu i  wybrano nowe 
władze.

•	 24 VIII 2018: Swoje setne urodziny obchodził mieszkaniec 
Sierpca – Pan Stefan Kośmider – żołnierz Armii Krajowej, lekarz, 
chirurg, wieloletni dyrektor sierpeckiego szpitala, zasłużony dla 
Miasta Sierpca, wybitna postać sierpeckiej historii.

•	 24 – 26 VIII 2018: W ośrodku wypoczynkowym w Bledzewie odbył 
się jubileuszowy „X Szlifowy Zlot wrześniowy” zorganizowany 
przez sierpecki klub motocyklowy Szlif FG Sierpc.

•	 25 VIII 2018: W  Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyły się XI 
Mazowieckie Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych.

•	 26 VIII 2018: W  Susku odbyły się X Dożynki Gminy Sierpc 
organizowane przez Wójta Gminy i  Przewodniczącego Rady 
Gminy Sierpc.

•	 30 VIII 2018: Sierpc odwiedził Peter S. Glaser, którego żydowska 
rodzina mieszkała do 1939 roku w Sierpcu.

•	 31 VIII 2018: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 
otwarcie wystawy poplenerowej fotografii i  wręczenie nagród 
w  ramach akcji ,,Lato w  mieście 2018 – Sierpc oczami dzieci’’. 
Plener zorganizowany był przez Pracownię Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc

Opracowanie:
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
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