
Medal „Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca”
dla Zdzis³awa Dumowskiego
Zdzis³aw Dumowski urodzi³ siê i wychowa³ w Sierpcu. W latach 1973-1986 mieszka³ w Toruniu. Do Sierpca wróci³ w 1986 roku. Jest 
polonist¹ po Uniwersytecie Miko³aja Kopernika i absolwentem kilku studiów podyplomowych: studium samorz¹du terytorialnego i 
rozwoju lokalnego, studium regionalnych i szkolnych strategii rozwoju i zarz¹dzania w edukacji, studium organizacji i ekonomiki 
zdrowia, studium  pozyskiwania  funduszy unijnych. 
W okresie toruñskim pracowa³ m.in. w "Spo³em "WSS" w dziale kulturalno-oœwiatowym, w Teatrze im. Wilama Horzycy jako wicedyrektor 
odpowiedzialny za organizacjê Festiwalu Teatrów Polski Pó³nocnej,  w Zarz¹dzie Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" jako redaktor biuletynu 
"Wolne S³owo". W stanie wojennym zosta³ internowany za dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Po opuszczeniu obozu dla internowanych w 
Strzebielinku pracowa³ kolejno jako malarz pokojowy, magazynier w klubie sportowym, uczeñ w zak³adzie fotograficznym.
W Sierpcu pracowa³ jako nauczyciel jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 latach 1986-1990, dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2 w 
roku 1991, burmistrz Miasta Sierpca w latach 1991-1995, dyrektor biura Zwi¹zku Gmin Pó³nocnego Mazowsza w latach 1995-2003, 
dyrektor szpitala powiatowego w Sierpcu w roku 2003, urzêdnik w Starostwie Powiatowym w Sierpcu od paŸdziernika 2004 r. 
odpowiedzialny za zamówienia publiczne,  prowadzenie inwestycji i fundusze unijne. 

Ryszard Suty: Jak siê czujesz jako uhonorowany
                  medalem za zas³ugi dla miasta Sierpca?
Zdzis³aw Dumowski: Z pewnoœci¹ bogatszy o srebro zawar-
te w medalu i satysfakcjê. Nie zabiega³em o medal. By³a to 
inicjatywa radnego Jerzego Stachurskiego, który zebra³ pod-
pisy pod wnioskiem. W tej mierze popierali go obaj przewod-
nicz¹cy Rady – Marek Chrzanowski i Zbigniew Mroczkow-
ski. Wiem, ¿e radni przyjêli uchwa³ê o przyznaniu medalu 
bez sprzeciwu. Jestem zadowolony, poniewa¿ jest to du¿a 
sprawa, kiedy rodzinne miasto daje ci wyró¿nienie.
RS: Dosta³eœ medal za pracê samorz¹dow¹ oraz
       za dzia³alnoœæ wydawnicz¹. To s¹ doœæ odleg³e
       od siebie sfery aktywnoœci.
ZD: To prawda, ale dotycz¹ tej samej lokalnej spo³ecznoœci. 
Jak og³osi³ miejscowy klasyk: moj¹ parti¹ jest Sierpc. Do 
lokalnej polityki trafi³em w roku 1990 za namow¹ Mieczy-
s³awa Gruka – znanego sierpeckiego dzia³acza katolickiego 
oraz Stanis³awa Szablewskiego – skromnego kierowcy Po-
gotowia Ratunkowego. Do Sierpca wraz z rodzin¹ wróci³em 
z Torunia w 1986 roku, maj¹c w ¿yciorysie romantyczny, ale 
trudny rozdzia³ zwi¹zany z pierwsz¹ „Solidarnoœci¹”. Uczy-
³em w Szkole Podstawowej nr 1 jêzyka polskiego dziêki 
dobremu sercu miejscowych oficerów S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa. Nie dowierza³em porozumieniu zawartemu miêdzy 
komunistami a czêœci¹ opozycji przy Okr¹g³ym Stole. Jed-
nak nurt tego, co nowe, porwa³ mnie jak wielu innych. Upod-
miotowienie gmin, wolne wybory do rad bez list stworzo-
nych przez Front Jednoœci Narodu, wizja prawdziwego 
decydowania o tym, który budynek pomalujemy i na której 
ulicy wylejemy asfalt. Dziœ mam do tej aury z I po³owy lat 
90-tych ubieg³ego wieku dystans, ale wtedy ros³y mi skrzy-
d³a u ramion.
RS: Mia³eœ skrzyd³a jako burmistrz czy jako radny?
ZD: Oczywiœcie, to bardzo wa¿ne rozró¿nienie. By³em 3-
krotnie wybieranym przez Radê burmistrzem od czerwca 
1991 r. do czerwca 1995 r.  Analiza wydarzeñ I po³owy lat 90-
tych prowadzi do nastêpuj¹cej oceny, któr¹ wyra¿ê przy 
u¿yciu obiegowych dziœ terminów. Wówczas dba³em bar-
dziej o public relations, ni¿ o human relations. To mnie zgu-
bi³o jako burmistrza. Wtedy burmistrz to przewodnicz¹cy 
Zarz¹du, czyli cia³a kolektywnego, którego zadaniem by³o 
wykonywanie uchwa³ Rady. Burmistrz zale¿a³ od radnych, 
jego pozycja nie by³a tak stabilna jak obecnie, kiedy miesz-
kañcy wybieraj¹ burmistrza bezpoœrednio. Powinienem 
wk³adaæ wiêcej wysi³ku, by radni „byli ze mn¹”, bo od rad-

nych zale¿a³a moja pozycja, a nie od  mieszkañców Sierpca, 
którzy ca³ego samorz¹dowego „dziania siê” nie widzieli i 
st¹d nie cenili, zajêci swoimi sprawami. Wszak w I po³owie 
lat 90-tych pojawi³o siê tak¿e w Sierpcu nieznane od zakoñ-
czenia II wojny zjawisko zamykania zak³adów pracy, zwol-
nieñ grupowych i bezrobocia. Do tego budowana wówczas 
infrastruktura nie by³a tak widoczna, bo to nie by³ czas na 
chodniki.
RS: Zatrzymaj siê na chwilê przy tym okresie. Jakie s¹
       dowody na wyj¹tkowoœæ  twoich rz¹dów w mieœcie?
ZD: To by³ okres zmian w³asnoœciowych w przedsiêbiorst-
wach komunalnych, okres odrabiania zapóŸnieñ infrastruk-
turalnych i podjêtych prób w³¹czenia siê w wyœcig z innymi 
gminami o inwestorów. Jako burmistrz przeprowadzi³em 
skutecznie kilka istotnych dla miasta inwestycji, takich jak 
budowa cmentarza komunalnego, budowa nawierzchni ryn-
ku koszykowego na ul. Prusa, dokoñczenie budowy hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, rozbudowa Cie-
p³owni Miejskiej o 3. kocio³, budowa ulicy Farnej, Jagie³³y i 
Targowej, wykupi³em od Gminy Sierpc grunt pod wysypisko 
œmieci w Rachocinie i rozbudowa³em to wysypisko. Popar-
³em przekszta³cenie zak³adu komunalnego pn. Miejskie 
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w spó³kê skarbu miasta „Empegek” oraz Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej oraz doprowadzi³em do utworzenia na bazie 
czêœci maj¹tku Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energety-
ki Cieplnej spó³ki skarbu miasta pn. Ciep³ownia Sierpc. 
By³em inicjatorem powo³ania w 1992 roku Zwi¹zku Gmin 
Pó³nocnego Mazowsza, którego celem by³o przyœpieszenie 
gazyfikacji przewodowej 27 gmin z 4 województw. W efek-
cie podjêtych dzia³añ zosta³ do Sierpca doprowadzony gaz w 
kwietniu 1996 roku, a w roku nastêpnym do Mochowa i Goz-
dowa. Rozpocz¹³em budowê p³ywalni krytej przy Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym, któr¹ zakoñczono w 1997 roku, przy 
wsparciu finansowym ze strony sierpeckiego browaru oraz 
Kuratorium Oœwiaty w P³ocku. Dziêki mojemu zaanga¿owa-
niu jako burmistrza w S¹dzie Rejonowym w Sierpcu  otwarto 
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, a miasto Sierpc zyska³o prawo 
do otwarcia drugiego notariatu. 
RS: Faktycznie, jest tego trochê.
ZD: Trochê? Inicjatywy z tamtego okresu wci¹¿ maj¹ dla 
miasta znaczenie. WeŸmy decyzje personalne dotycz¹ce obu 
wa¿nych spó³ek miejskich. Do dziœ dyrektorem „Empege-
ku”, z ewidentnymi sukcesami, jest Tadeusz Stelmañski i 
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