
Gazeta „Sierpeckie Rozmaitości” 
zaczęła ukazywać się w 1991 roku.

Jej wielki rozkwit, patetycznie 
mówiąc, miał miejsce na początku XXI 
wieku. Od tego okresu po dzień dzi-
siejszy mówi się, że była to gazeta 
„kultowa”, albo jeszcze lepiej - „legen-
darna”.

Poprzedni numer ukazał się w gru-
dniu 2003 roku i potem nastąpiła 
przerwa, aż do miesiąca lutego 2009 
roku. Czy wznowienie publikacji 
„Sierpeckich Rozmaitości” będzie kon-
tynuacją owego znakomitego magazy-
nu społeczno-kulturalnego i history-
cznego sprzed sześciu, ośmiu lat? Czy 
sprostamy legendzie, wydawnictwu 
na które powołują się magistranci w 
pracach dyplomowych na uniwer-
sytetach, czy dotrzymamy kroku i nie 
złamiemy szeregu wobec poważnych 
publikacji książkowych o naszym 
Mieście, które w swej bibliografii przy-
wołują jako źródło „Sierpeckie Roz-
maitości”?

Nie będę mówił: „pożyjemy zoba-
czymy”, czy „czas pokaże”, albo 
„będziemy się starać”. Powiem wprost, 
otwarcie i wyraźnie: taki mamy plan, a 
nawet więcej - mamy ambicję być jesz-
cze lepszą gazetą i zrobimy to.

Życzę miłej lektury, zapraszam do 
współpracy.

Za Zespół Redakcyjny -
-  Ryszard Suty

31 grudnia 2008 r. - 1 stycznia 2009 r. - życzenia noworoczne sierpcza-
nom spędzającym Sylwestra na placu przed Domem Kultury złożyli 
burmistrz Marek Kośmider i wiceburmistrz Zbigniew Leszczyński.

8-9 stycznia - w Domu Kultury młodzi aktorzy z Grupy Prawie Teatralnej 
(działającej przy DK) wystawili przedstawienie: „Opowieść wigilijna” 
Karola Dickensa.

11 stycznia - po raz XVII nasze miasto przyłączyło się do Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, ta wielka akcja charytatywna zainicjo-
wana i kierowana przez Jerzego Owsiaka w tym roku skierowana była na 
profilaktykę chorób nowotworowych u dzieci. W Sierpcu zebrano 22.625 
zł.

15 stycznia - pierwsze zebranie redakcyjne odbył Zespół Redakcyjny 
reaktywowanego czasopisma „Sierpeckie Rozmaitości”. Ostatni numer 
tytułu ukazał się w styczniu 2003 roku.

15 - 16 stycznia - po raz XVIII odbyło się Sierpeckie Kolędowanie zaini-
cjowane przez harcmistrz Hannę Kowalską. W harcerskiej imprezie 
udział wzięło 40 zespołów w różnych grupach wiekowych.

19 - 30 stycznia - w województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie zi-
mowe. W programie ferii przygotowanym przez placówki miejskie: Dom 
Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Szkoły Podstawowe nr 2 i 3, Przedszkole nr 2, Zarządy Osiedli, udział 
wzięły dzieci i młodzież sierpeckich szkól i przedszkoli.

22 stycznia - odbyło się walne zebranie członków Sierpeckiego Oddziału 
Towarzystwa Naukowego Płockiego połączone z odczytem i pokazem 
multimedialnym: „Boże Narodzenie w Muzeum, czyli zwyczaje i obrzędy 
bożonarodzeniowe w ekspozycjach Muzeum Wsi Mazowieckiej”. Impre-
zę uatrakcyjnił koncert kolęd w wykonaniu instrumentalnym i wokalnym 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sierpcu.

29 stycznia - otwarcie wystawy: „Aby zachować lokalną tożsamość”. 
Organizatorami wystawy była Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Pra-
cownią Dokumentacji Dziejów Miasta. Ekspozycja prezentowała ok. 300 
zdjęć, archiwalne plany Sierpca, a także monety, medaliki i pamiątki 
militarne z dawnych lat.

30 stycznia - w corocznym spotkaniu noworocznym w Domu Kultury 
zorganizowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Chrza-
nowskiego i Burmistrza miasta Sierpca Marka Kośmidra wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy sierpeckich instytucji, 
placówek oświaty i kultury, przedstawiciele stowarzyszeń, zaproszeni 
goście. Podczas spotkania władze miasta uhonorowały jednym z naj-
ważniejszych wyróżnień firmy promujące region sierpecki. Tytuł Amba-
sador Gospodarczy Miasta Sierpca otrzymały firmy: Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Budomex, Firma Melbud specjalizująca się w 
wykonywaniu robót w branży wodno - inżynieryjnej oraz Firma Marter 
specjalizująca się w produkcji napojów gazowanych i wód mineralnych.

31 stycznia - po półtorarocznej nieobecności na antenie, wznowiono 
program lokalny Telewizji Kablowej w Sierpcu.

Styczeń - w ciągu całego miesiąca odbyło się szereg imprez sportowych, 
podczas których zbierano pieniądze na rzecz walczącego z chorobą 
Damiana Kozłowskiego, ucznia Gimnazjum Miejskiego, reprezentanta 
sekcji piłki ręcznej MKS „Kasztelan”. Organizatorami akcji charytatyw-
nych były sierpeckie stowarzyszenia charytatywne i sportowe.

Maria Wiśniewska

W pierwszym numerze reaktywowanego czasopisma podano ważniej-
sze wydarzenia w miesiącu styczniu. W następnych zostanie 
uzupełniona luka jaka powstała w chwili zakończenia  ukazywania się 
Sierpeckich Rozmaitości  do chwili obecnej.

Na początku musi być

SŁOWO

Z DNIA NA DZIEŃ 
STYCZEŃ 2009.

Z ŻYCIA MIASTA
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