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Z ROKU NA ROK
Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru, 
prezentujemy wa¿niejsze wydarzenia, które mia³y 
miejsce w Sierpcu od czasu zakoñczenia wydawania 
„Sierpeckich Rozmaitoœci” w grudniu 2003 roku.

2004
8 stycznia – zmar³ Ksi¹dz Kanonik Jan Krawczyñski, 
Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca
1 maja 2004 r. – sierpczanin Pawe³ Sekulski dla ucz-
czenia wejœcia Polski do Unii Europejskiej pojecha³ na 
rowerze do Brukseli i dotar³ tam w dniu 1 maja 2004 r., 
tj. w dniu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
15 maja – odby³y siê IV Mistrzostwa Polski Skarbow-
ców. Organizatorem by³ Urz¹d Skarbowy w Sierpcu
4 czerwca - nast¹pi³o nadanie imienia „Czerwonego 
Kapturka” Miejskiemu Przedszkolu nr 4
13 czerwca - tylko 16,22% sierpczan wziê³o udzia³ w 
g³osowaniu do Europarlamentu. Frekwencja by³a ni¿-
sza od œredniej krajowej
1 wrzeœnia – Urz¹d Skarbowy Sierpcu otrzyma³ Certy-
fikat Jakoœci
8 paŸdziernika – odby³a siê uroczystoœæ nadania Gim-
nazjum Miejskiemu imienia wielkiego polskiego 
astronoma – Miko³aja Kopernika
19 grudnia – Podczas uroczystej mszy œwiêtej w sier-
peckim Klasztorze, Mieczys³awa Staroœciak otrzyma³a 
tytu³ i statuetkê Zas³u¿ony na Rzecz Dobra
W 2004 roku Rada Miejska uhonorowa³a medalem 
Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca Andrzeja Olechowskiego 
i Jakuba Chojnackiego.

2005
14 stycznia - podczas corocznego spotkania noworocz-
nego w³adz miejskich z przedstawicielami lokalnych 
instytucji, zak³adów pracy, urzêdów i innych organiza-
cji, wrêczono odznaczenia Ambasador Gospodarczy 
Miasta Sierpca. Otrzymali je: Henryka Piekarska - 
Naczelnik Urzêdu Skarbowego, GMN Technet Sp. J. w 
Sierpcu oraz Zak³ad Produkcji Czekolady i Artyku³ów 
Cukierniczych WIEPOL – Ireneusz Wielimborek

31 stycznia - oddano trzeci budynek TBS z 38 miesz-
kaniami
7 kwietnia – mieszkañcy Sierpca po¿egnali siê z Papie-
¿em Janem Paw³em II. Uroczystoœæ odby³a siê na Placu 
Koronacyjnym przy Sanktuarium Maryjnym oraz w 
Koœciele Farnym
26 kwietnia - po raz dwunasty przyznano honorowy 
tytu³ Sierpczanina Roku, za zas³ugi dla dobra i s³awy 
miasta Sierpca.. Przyznano go Janowi Burakowskiemu 
za twórczoœæ literack¹ oraz poœmiertnie Antoniemu 
Jankowskiemu, za zbiór wierszy Sierpeckich wróbel-
ków æwierkanie
28 kwietnia – uroczyœcie obchodzono 60-lecie pow-
stania i dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej
3 maja – sierpczanin Zenon Jankowski zosta³ odzna-
czony Medalem Papieskim. Uroczystego odznaczenia 
dokona³ ksi¹dz dziekan Andrzej Wiêckowski podczas 
mszy w sierpeckim koœciele
28 maja – Ludowy Zespó³ Artystyczny „Kasztelanka” 
obchodzi³ 20-lecie swego istnienia i dzia³alnoœci
27 sierpnia - mieszkaniec Sierpca Zenon Jankowski 
obchodzi³ swe 100. urodziny
1 wrzeœnia – rozpoczê³o dzia³alnoœæ „Leonium” – nie-
publiczne gimnazjum prowadzone przez Ksiê¿y 
Pallotynów
9 wrzeœnia - odby³o siê otwarcie zmodernizowanej 
Miejskiej Oczyszczalni Œcieków Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w 
Sierpcu Sp. z o.o.
22 paŸdziernika - Sierpecki Oddzia³ Zwi¹zku 
Nauczycielstwa Polskiego obchodzi³ 100 lat istnienia i 
dzia³alnoœci
23 paŸdziernika – 47,92 % sierpczan wziê³o udzia³ w 
wyborach prezydenckich. Na Prezydenta RP zosta³ 
wybrany Lech Kaczyñski
9 listopada - zakoñczono instalacjê oœwietleniow¹ 
koœcio³a pod wezwaniem œw. Maksymiliana Kolbe. 
Zadanie to finansowane by³o z bud¿etu miasta
17 listopada – odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia 
medalu Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca nauczycielkom 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego: Antoninie Girszewskiej i 
Halinie Szymañskiej
30 listopada – minê³o 10 lat sprawowania funkcji bur-
mistrza przez Marka Koœmidra

Maria Wiœniewska

Patronat medialny
Czasopismo „Sierpeckie Rozmaitoœci” bêdzie patronem medialnym tegorocznego pleneru malar-

skiego organizowanego przez sierpecki Dom Kultury. Plenery maj¹ d³ug¹ tradycjê, przyci¹gaj¹ sta³e 
grono artystów – co œwiadczy o ich utrwalonym zami³owaniu do naszego miasta i okolicy, oraz coraz to 
nowe twarze, tak¿e z zagranicy. 

Tematyka powstaj¹cych dzie³ sztuki to pejza¿ miejski, uroki mazowieckiej wsi, ale tak¿e portrety, 
kwiaty i fantastyka oparta w tradycji. Ponadto mo¿na porozmawiaæ z twórc¹, podyskutowaæ o sztuce, ale 
i po prostu w przyjemny sposób spêdziæ czas. Plener koñczy siê wystaw¹ wszystkich prac w czasie której 
mo¿na bezpoœrednio od artysty kupiæ wybrany obraz. Te swoiste nieformalne aukcje ciesz¹ siê du¿ym 
powodzeniem i maj¹ sta³ych uczestników. Ryszard Suty


