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3 kwietnia - w Sali widowiskowej Domu Kultury odby³ siê
fina³ II edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o
Samorz¹dzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej. Pomys³odawc¹ i organizatorem by³ Burmistrz miasta Marek
Koœmider, uczestnikami zaœ uczniowie sierpeckich szkó³
podstawowych i gimnazjów.
3 kwietnia - w Domu Kultury odby³o siê otwarcie wystawy
plastycznej sierpeckiej grupy artystycznej „Impresja”.
4 kwietnia - odby³a siê charytatywna akcja motocyklistów
dla potrzebuj¹cych dzieci. Tytu³ akcji „Motoserce”.
5 kwietnia - w Muzeum Wsi Mazowieckiej odby³y siê
uroczyste obchody Niedzieli Palmowej.
16-19 kwietnia - Dom Kultury zorganizowa³ XVII
Dzieciêcy Festiwal Teatru, Piosenki i Tañca „Kwiecieñ Plecieñ”.
17 kwietnia - w Muzeum Wsi Mazowieckiej (w ratuszu)
odby³o siê otwarcie wystawy „Œwiat toruñskiego piernika”.
21 kwietnia - w Sali Urzêdu Miejskiego odby³o siê
podsumowanie akcji organizowanej przez sierpecki Polski
Czerwony Krzy¿. Tytu³ akcji „Mo¿e pomóc mi kropelka
Twojej krwi”.
29 kwietnia - sierpeccy samorz¹dowcy: Marek Chrzanowski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Zbigniew
Leszczyñski Zastêpca Burmistrza m. Sierpca obchodzili
jubileusz pracy samorz¹dowej. Podczas uroczystej sesji
odebrali gratulacje, podziêkowanie i okolicznoœciowe
statuetki.
30 kwietnia - w Bibliotece Miejskiej odby³y siê XXXI
eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego dla dzieci i
m³odzie¿y „Piêknie byæ cz³owiekiem”.
3 maja - w Muzeum Wsi Mazowieckiej odby³a siê coroczna
impreza „Gotowanie na polanie” z udzia³em mistrza kuchni
Karola Okrasy.
3 maja - na scenie Domu Kultury wystawiono operê
Stanis³awa Moniuszki „Straszny dwór”.
8 maja - w Domu Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy
malarstwa Wojciecha Wezera.
11-15 maja - Biblioteka Miejska organizowa³a II Kiermasz
Wolnych Ksi¹¿ek Bibliotecznych.
16-17 maja w Sierpcu i Bie¿uniu zainaugurowano Noc
Muzeów (impreza odbywa siê w ca³ej Polsce).
17 maja - po raz kolejny odby³a siê VI Regionalna
Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych.
21 maja - Barbara Gil uzyska³a tytu³ Sierpczanki Roku
2008. Uroczystoœci zwi¹zane z osob¹ Barbary Gil zorganizowa³ Sierpecki Oddzia³ Towarzystwa Naukowego
P³ockiego. Wnioski sk³adane przez mieszkañców Sierpca
oraz instytucje rozpatrywa³a specjalna Kapitu³a.
23 maja - minê³o 30 lat istnienia i dzia³alnoœci Miejskiego
Przedszkola nr 4. Uroczystoœci odby³y siê w placówce.
29 maja - odby³y siê uroczystoœci 50-lecia Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Sierpcu.
Podczas imprezy w Domu Kultury Spó³dzielnia jako trzecia
instytucja w mieœcie (po Bibliotece Miejskiej i Domu
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Kultury) zosta³a uhonorowana przez w³adze miejskie
medalem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca. Z okazji jubileuszu Spó³dzielnia wyda³a publikacjê: „50 lat Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Sierpcu”.
Autorem wydawnictwa jest Stanis³aw Majchrzak.
30 i 31 maja podczas Kasztelañskich Dni Sierpca dla
mieszkañców miasta zorganizowano m.in. koncert Golec
uOrkiestra oraz show znanej solistki Dody. W przedstawieniach wziê³y udzia³ tysi¹ce mieszkañców Sierpca i
okolic.
1-5 czerwca - w tych dniach w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sierpcu odbywa³ siê Tydzieñ Czytania
Dzieciom. W tej ogólnopolskiej akcji wziê³y udzia³ dzieci
sierpeckich przedszkoli.
2 czerwca - Pawe³ Wierzbicki zosta³ uhonorowany medalem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
4 czerwca - w Muzeum Wsi Mazowieckiej odby³o siê
otwarcie dwóch nowych ekspozycji sta³ych: „Kolekcja
rzeŸby ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”
oraz „Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Otwarciu ekspozycji towarzyszy³a
tematyczna sesja naukowa.
5 czerwca - Zdzis³aw Dumowski kolejnym sierpczaninem
uhonorowanym medalem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
6 czerwca - odby³ siê X wieczór Poezji w Starym M³ynie w
Borkowie Koœcielnym.
7 czerwca - Zdzis³aw Murlikowski by³ bohaterem uroczystoœci Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
10 czerwca - Szko³a Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej
zorganizowa³a uroczyste podsumowanie pracy w ramach
projektu „Korzenie europejskiej cywilizacji”.
16 czerwca - najzdolniejsi uczniowie sierpeckich szkó³
podstawowych oraz gimnazjów za dobr¹ naukê otrzymali
nagrody z r¹k Burmistrza m. Sierpca Marka Koœmidra.
Uroczystoœæ odby³a siê w Domu Kultury.
16 czerwca - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja
najnowszej ksi¹¿ki Jana Burakowskiego. Tytu³ ksi¹¿ki:
„Polska – Rosja – S³owiañszczyzna - powstanie i rozwój
pañstw - fakty i mity”.

20 czerwca - po raz pierwszy przed sierpeckim ratuszem
mi³oœnicy Sierpca odœpiewali hejna³ sierpecki. S³owa do
melodii emitowanej z ratusza napisa³ Pawe³ Bogdan
G¹siorowski.
Maria Wiœniewska

