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4 wrzeœnia - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane ich Opiekunów i Przyjació³ obchodzi³o 10 – 
lecie istnienia i dzia³alnoœci.

18 paŸdziernika - odby³a siê inauguracja Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Organizatorem tej inicjatywy jest 
Dom Kultury.
29 listopada - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promo-
cja przewodnika historyczno-krajoznawczego dla 
sierpczan. Tytu³ publikacji „Ziemia sierpecka znana i 
nieznana”. Wydawc¹ publikacji by³o Towarzystwo 
Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej.

10 grudnia - sierpecki rzeŸbiarz Krzysztof Adamski 
podczas wystawy rzeŸby w Domu Kultury obchodzi³ 
35-lecie pracy twórczej.

2008
luty - w kilku punktach miasta krêcono zdjêcia do filmu 
„Genera³ Nil”. Rolê Genera³a zagra³ Olgierd £ukasze-
wicz.

6 marca - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja 
kolejnej ksi¹¿ki Jana Burakowskiego. Tytu³ publikacji: 
„Wojciech Jaruzelski jako przedmiot i podmiot 
historii”.

marzec - z inicjatywy Domu Kultury w Sierpcu 
wznowiono emisjê seansów filmowych. Kino nosi 
nazwê „Jutrzenka”.

15 kwietnia - radny Kazimierz Czermiñski zosta³ 
odznaczony przez Prezydenta RP Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

22 kwietnia - Wojciech Jaworowski i Wojciech Rychter 
zostali laureatami tytu³u „Sierpczanin Roku 2007”.

10-11maja - odby³y siê uroczystoœci otwarcia Komple-
ksu Muzealno-Wystawienniczego na terenie muzeum 
Wsi Mazowieckiej.

30 maja - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja 
ksi¹¿ki Haliny Gi¿ynskiej-Burakowskiej „Panna z Wil-
czogóry”. Wydawc¹ publikacji by³o Towarzystwo 
Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej.

8 czerwca w sierpeckim skansenie odby³o siê uroczyste 
otwarcie koœcio³a przeniesionego do Muzeum Wsi 
Mazowieckiej z miejscowoœci Dr¹¿d¿ewo.

23 czerwca - do w¹skiego grona sierpczan ze stopniem 
naukowym doktora nauk ekonomicznych do³¹czy³ 
Marcin Feltynowski. Jest on najm³odszym sierpczani-
nem w gronie sierpeckich doktorów.

25 czerwca Maria Wiœniewska i Ewa Wysocka zosta³y 
odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Medalem Z³otym za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Uroczys-
toœæ wrêczenia medali odby³a siê w Urzêdzie Miasta z 
udzia³em w³adz miejskich.

lipiec - rozpoczê³y siê prace nad renowacj¹ Jeziorek.

28 wrzeœnia odby³y siê obchody 100. Rocznicy powo-
³ania Sierpeckiego Oddzia³u Towarzystwa Naukowego 
P³ockiego.

14 paŸdziernika S³awomir Malanowski zosta³ trzecim 
z kolei laureatem Medalu „Pro Domo Sua” im. Feliksa i 
Prokopa Sieprskich.

26 listopada w Domu Kultury odby³y siê uroczystoœci 
jubileuszowe 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa.

11 grudnia w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja 
„Herbarza szlachty powiatu sierpeckiego”. Wydawc¹ 
publikacji jest Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpec-
kiej.
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