Z ¯YCIA MIASTA
sób niezwykle oryginalny. Z plecakiem (z którym, jak
powiedzia³a, nigdy siê nie rozstaje) i godnym podziwu
wigorem wkroczy³a na scenê i odczyta³a specjalnie
napisane z okazji uroczystoœci rymowane podziêkowania i refleksje odnoœnie bycia sierpczank¹. W swojej
przemowie szczególne s³owa podziêkowania skierowa³a do obecnej na sali mamy, która nauczy³a j¹ „twardoœci”, synów £ukasza i Dominika, a tak¿e wszystkich
przyjació³, wspó³pracowników i ¿yczliwych osób.
Oficjaln¹ czêœæ imprezy zakoñczy³ wspólny toast
wszystkich uczestników. Du¿¹ niespodziank¹ dla
Sierpczanki Roku 2008 by³o pojawienie siê na bankiecie koñcz¹cym uroczystoœæ, mistrza olimpijskiego z
1972 roku, sztangisty Zygmunta Smalcerza, który nie
kry³ podziwu dla sportowego ducha Barbary Gil.
Barbara Gil - sierpczanka, logopeda, nauczyciel
dyplomowany, sportsmenka, radna Rady Miejskiej. Jest
absolwentk¹ Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodem
nauczycielskim zwi¹zana od ponad czterdziestu lat. Na
co dzieñ pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, gdzie jako logopeda od 27 lat diagnozuje wady wymowy oraz prowadzi terapiê logopedyczn¹ dla dzieci i m³odzie¿y. Z pe³nym profesjonalizmem podchodzi do pracy zawodowej, w ramach dzia³añ
profilaktycznych spotyka siê z nauczycielami i rodzicami, ma te¿ pod swoj¹ opiek¹ wiele dzieci z rozmaitymi
niepe³nosprawnoœciami. Nieustannie uzupe³nia wiedzê

na kursach i szkoleniach. Aktywnie wspó³pracuje z licznymi lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami
charytatywnymi. Za sw¹ pracê wielokrotnie odznaczana i premiowana, zarówno w œrodowisku lokalnym, jak
i przez prezydenta RP, który przyzna³ jej Z³oty Krzy¿
Zas³ugi. Barbara Gil s³ynie z doskona³ej kondycji
fizycznej, któr¹ potwierdza udzia³ami w maratonach i
supermaratonach. W czerwcu 2008 roku pokona³a swój
200 maraton (w sumie w samym tylko 2008 roku uczestniczy³a w 39 maratonach w Polsce i zagranic¹, na
chwilê obecn¹ ma na swoim koncie pokonanych ponad
230 maratonów). Nie nale¿y do ¿adnego klubu sportowego i udzia³ w ka¿dym maratonie finansuje z w³asnej
kieszeni. Trofea, które w ci¹gu lat uda³o siê sportsmence uzyskaæ, mo¿na by³o obejrzeæ w dniu plebiscytu, w
korytarzu pierwszego od lewej wejœcia do Domu
Kultury. Liczba kilkuset pucharów i medali, a tak¿e
pami¹tkowe koszulki z biegów krajowych i zagranicznych wzbudzi³y wœród wielu osób ogromny szacunek
dla dokonañ sportowych Barbary Gil. Sumiennoœæ i
profesjonalizm w pracy, zarówno nauczycielskiej, jak i
radnej miejskiej to cechy, które nale¿y podziwiaæ i naœladowaæ. Barbara Gil posiada tak¿e liczne talenty
manualne (wykonuje m. in. przepiêkne, misterne koronkowe serwetki) i poetyckie (wiersze autorstwa
Sierpczanki Roku uœwietni³y niejedn¹ sierpeck¹

ulicy Farnej, Jagie³³y i Targowej, wykup od Gminy
Sierpc gruntu pod wysypisko œmieci w Rachocinie i pocz¹tek rozbudowy tego¿ wysypiska. Wiele spoœród jego
poczynañ mia³o charakter ponadlokalny, m.in. jako
inicjator powo³ania w 1992 roku Zwi¹zku Gmin Pó³nocnego Mazowsza, przyczyni³ siê do przyspieszenia
gazyfikacji przewodowej 27 gmin z czterech województw. W efekcie tych dzia³añ w kwietniu 1996 roku
do Sierpca doprowadzono gaz (rok póŸniej tak¿e do
Mochowa i Gozdowa). By³ równie¿ inicjatorem
powstania w Sierpcu krytej p³ywalni przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, której budowê zakoñczono w
1997 roku. Dziêki zaanga¿owaniu Zdzis³awa Dumowskiego jako burmistrza, w S¹dzie Rejonowym w
Sierpcu otwarto Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, a miasto
zyska³o prawo do otwarcia drugiego notariatu.
Aktywne ¿ycie publiczne Zdzis³awa Dumowskiego
nie ogranicza³o siê jedynie do piastowania w latach
1991-1995 funkcji burmistrza. W latach 1990-1998 i
2002-2006 dzia³a³ jako radny miejski, zaœ w latach
2002-2006 jako radny powiatowy. By³ równie¿ delegatem na Sejmik Samorz¹dowy Województwa P³ockiego (1992-1994). W 2003 roku obj¹³ stanowisko
dyrektora szpitala powiatowego w Sierpcu, zaœ od
paŸdziernika 2004 roku pracuje w Starostwie Powiatowym, gdzie odpowiada za zamówienia publiczne i
prowadzenie inwestycji. Do wszystkich zajmowanych

stanowisk podchodzi³ z profesjonalnym przygotowaniem teoretycznym - jako absolwent podyplomowych
studiów w dziedzinie samorz¹du terytorialnego i rozwoju lokalnego, regionalnych i szkolnych strategii
rozwoju i zarz¹dzania w edukacji, organizacji i ekonomiki zdrowia oraz funduszy unijnych.
Zas³uguj¹c¹ na szczególne uznanie sfer¹ aktywnoœci
Zdzis³awa Dumowskiego, przede wszystkim docenian¹
przez sierpeckie œrodowisko kulturalne jest jego dzia³alnoœæ wydawnicza i publicystyczna. W 1999 roku
zainicjowa³ powstanie w Sierpcu Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej, którego g³ównymi celami
by³o: rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia
dumy z przynale¿noœci do spo³ecznoœci ziemi sierpeckiej, kszta³towanie œwiadomoœci historycznej i kulturalnej odrêbnoœci ziemi sierpeckiej, integracja
spo³eczno-kulturalna mieszkañców ziemi sierpeckiej.
Jednym z przejawów dzia³alnoœci Towarzystwa sta³o
siê wydawanie ksi¹¿ek. Pod prezesur¹ Zdzis³awa Dumowskiego ukaza³y siê, jak do tej pory 22. publikacje
ksi¹¿kowe tematycznie zwi¹zane z Sierpcem i ziemi¹
sierpeck¹, autorstwa lokalnych pisarzy i publicystów.
Dzia³alnoœæ wydawnicza Towarzystwa jest mo¿liwa
dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu i pasji Zdzis³awa
Dumowskiego, który s³ynie ze swojego uporu i konsekwencji w d¹¿eniu do upragnionego celu. Jako wydawca podejmuje siê trudnego i czêsto niewdziêcznego
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