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Powiat sierpecki

HISTORIA
Pierwsza zanotowana wzmianka o powiecie sierpeckim pochodzi z 1556 roku. Według 
lokalnej tradycji początki miasta Sierpca  stolicy powiatu  sięgają XI w., kiedy to miał 
istnieć tutaj gród słowiański. Po 1322 r. książę płocki Wacław nadał Sierpcowi prawa 
miejskie, które zostały ponowione po wielkim pożarze w 1389 r. Posiadane już 
przywileje uległy znacznemu rozszerzeniu w wyniku kolejnych nadań w XV w. W tym 
czasie miasto należało do znanej rodziny mazowieckiej  Sierpskich. Mimo licznych 
pożarów Sierpc rozwijał się szybko. Był trzecim pod względem wielkości, świetności i 
znaczenia ośrodkiem miejskim, po Płocku i Mławie, na całym obszarze Mazowsza 
Północnego. Miasto zrujnowały doszczętnie wojny szwedzkie oraz liczne pożary i zarazy, 
w wyniku których Sierpc przestał być formalnie siedzibą powiatu. Okres kryzysu trwał 
właściwie aż do XVIII wieku. Ponowny rozwój Sierpca zaobserwować można już na 
początku XIX w. Systematycznie wzrastała liczba mieszkańców. Po śmierci Janusza II 
(ostatni Piast z linii mazowieckiej) po 1495 r. i inkorporacji Mazowsza Płockiego do 
Korony Sierpc został ustanowiony stolicą powiatu. W 1867 r. przywrócono Sierpcowi 
uprawnienia powiatu, w skład którego weszło 13 gmin zamieszkałych przez 68.436 
mieszkańców. Pierwszym  po okresie rozbiorów  polskim naczelnikiem powiatu 
sierpeckiego został mianowany Ignacy Konarzewski (13.11.1918 r.). Następnie w latach 
1922-1939 funkcję tę piastowali kolejno: Zygmunt Czaplicki, Leon Rożałowski, Stefan 
Morawski. Dnia 30 czerwca 1975 roku, w związku z likwidacją powiatów w skali 
krajowej, znika też powiat sierpecki. Dnia 1 stycznia 1999 r. po raz czwarty w historii 
powstaje powiat sierpecki. W stosunku do poprzednich jest znacznie mniejszy 
terytorialnie, obejmuje miasto Sierpc oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, 
Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz. 
INFORMACJA GOSPODARCZA
Powiat sierpecki wraz z jego głównym miastem Sierpcem położony jest w północnej 

2części województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 852 km 
(85.204 ha). Należy do najstarszych ziem północnego Mazowsza, leży w malowniczej 
dolinie rzeki Sierpienicy, rozdzielając ziemię Płocką i Dobrzyńską. Powiat zamieszkuje 
ok. 53 tysięcy mieszkańców. Przez rejon powiatu przebiegają ważne szlaki 
komunikacyjne, drogowe i kolejowe, dając połączenie z Warszawą (droga krajowa nr 
10), Toruniem (droga krajowa nr 10), Bydgoszczą (droga krajowa nr 10), Gdańskiem 
(droga krajowa nr 10, a następnie autostrada A1) i Płockiem. Sierpc oddalony jest 40 km 
od Płocka, 125 km od Warszawy, 85 km od Torunia, co wpływa korzystnie na lokalizację 
nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenie działalności przemysłowej i 
usługowej  w powiecie. Obecnie w powiecie jest zarejestrowanych 2961 podmiotów 
gospodarczych i ich liczba wciąż rośnie.
KULTURA I SZTUKA
Powiat sierpecki jest znany z licznych zabytkowych obiektów sztuki sakralnej. 
Najważniejsze z nich, znajdujące się w Sierpcu, to: kościół farny pw. św. Wita, Krescencij i 
Modesta; kościół pw. Świętego Ducha, zespół architektoniczny klasztorny położony na 
wzgórzu Loret, w skład którego wchodzi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i klasztor benedyktynek. W ostatnim z wymienionych kościołów znajduje się w 
ołtarzu głównym  neogotyckim  rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, otoczona 
szczególną czcią i będąca celem corocznych pielgrzymek. W skład zespołu 



architektonicznego wchodzi również barokowa, murowana z cegły dzwonnica 
zbudowana w końcu XVIII wieku.
Miasto może poszczycić się również obiektami świeckimi. Należą do nich: budynek Sądu 
Rejonowego, który został zbudowany na fundamentach dawnej cerkwi prawosławnej w 
drugiej połowie XIX wieku, w stylu klasycystycznym. Monumentalną formę 
architektoniczną uzyskał przez zastosowanie kolumnowego portyku na całą wysokość 
budynku. 
Centrum Starego Miasta charakteryzuje stara zabudowa na obrzeżach dwóch rynków. 
Przy niewielkim Starym Rynku stoi ratusz, który wybudowany został w stylu 
klasycystycznym w latach 1840-1841 i przeznaczony na siedzibę władz miejskich (do 
1970 roku). W stanie zewnętrznie niezmienionym zachował się do dnia dzisiejszego. Na 
przełomie 1843 i 1844 roku dobudowano drewnianą wieżyczkę z zegarem, która później 
uległa zniszczeniu. Nowy zegar został zamontowany na wieżyczce latem 1997 roku, a w 
1999 wzbogacony o hejnał miejski, którego uroczysta inauguracja odbyła się o północy 
2000 roku. Obecnie ratusz jest siedzibą Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie 
odbywają się m.in.: lekcje muzealne, wystawy, wieczory andrzejkowe dla dzieci i 
młodzieży. Jedną z najpiękniejszych form architektonicznych odznacza się dom 
drewniany wzniesiony w XVIII wieku, zwany powszechnie "Kasztelanką".

TURYSTYKA
Jest to także powiat o niepowtarzalnych walorach turystycznych. Malownicze 
krajobrazy, wzbogacone jeziorami: Szczutowskim, Bledzewskim i Urszulewskim, z 
przepiękną doliną rzeki Sierpienicy, z licznymi obszarami leśnymi połączonymi z 
ciekawymi zabytkami architektury sakralnej oraz z Muzeum Wsi Mazowieckiej 
"Skansen", zachęcają do odpoczynku i rekreacji w tej okolicy. Dogodne położenie, 
zalesione tereny i czysty klimat sprawiają, że powiat sierpecki jest regionem 
atrakcyjnym turystycznie, a tym samym idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku 
(szlaki rowerowe, jeziora, możliwość uprawiania sportów motorowodnych, jazdy 
konnej, biegów przełajowych, rajdów samochodowych, spływów kajakowych po Skrwie 
i wielu innych). 
Ponadto na terenie gminy Szczutowo znajduje się obszar chronionego krajobrazu z 
dwoma jeziorami: Urszulewskim i Szczutowskim. Czysta woda, pełne grzybów lasy, 
ośrodki wypoczynkowe oddalone od skupisk przemysłowych sprawiają, że są to miejsca 
często odwiedzane przez turystów. Przez teren gmin Szczutowo i Mochowo przebiega 
szlak turystyczny prowadzący do jeziora Urszulewskiego. Gmina Zawidz wyróżnia się 
ciekawą florą i fauną. Położona z dala od przemysłu stanowi teren ekologiczny. Gmina 
posiada również liczne tereny łowieckie, czemu sprzyja obfitość łąk i lasów, zasobnych w 
ptactwo wodne i zwierzynę łowną. Tereny gminy Rościszewo położone w dorzeczu rzeki 
Skrwy oraz obszary leśne to doskonałe miejsca do wypoczynku i rekreacji. 
Liczne walory powiatu sierpeckiego powodują, że na długo zapada on w pamięć 
odwiedzających te strony 

Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Sierpc
1. Młyn wodny w Borkowie Kościelnym, murowany, lata 20. XX wieku
2.Zespół dworski w Dziembakowie  park i dwór murowany z połowy XIX wieku
3.Zespół dworski w Miłobędzynie  park i dwór murowany z połowy XIX wieku



4.Zespół dworski w Piastowie  dwór murowany z połowy XIX wieku, przebudowany w 
1914 roku; oficyna murowana z I połowy XIX wieku
5.Dwór w Studzieńcu  murowany z końca XIX wieku, obecnie mieści się tam szkoła
6.Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza w Goleszynie  drewniany kościół 
wybudowany w latach 1762-1765, remontowany w 1940 roku
Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Zawidz
1.Kościół w Jeżewie z I połowy XVI wieku, późnogotycki, murowany, trzynawowy, w 
późniejszym okresie zbarokizowany
2.Kościół w Słupi z II połowy XIX wieku, neogotycki, murowany, wzniesiony w miejscu 
świątyń wcześniejszych
3.Kościół w Zawidzu z II połowy XIX wieku, drewniany

Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Szczutowo
1.Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie Posiada ołtarz główny z 
obrazem matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem św. Marii Magdaleny
2.Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca  patrona wędrowców wzniesiony w 1720 roku z 
fundacji kasztelana raciążskiego M. Kępskiego. Kościół parafialny pw. Serca Jezusowego 
w Gójsku, murowany z 1903-1906 roku
3.Cmentarz rzymskokatolicki w Szczutowie z mogiłą zbiorową powstańców z 1863 roku 
oraz obeliskiem kamiennym z 1930 roku, ufundowanym przez społeczeństwo gminy 
Szczutowo z napisem "Rok 1863  Z KRWI WASZEJ POSIEW WOLNOŚCI  TU LEŻY 40 
POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW"  poświęcony 16.05.1930 r.
Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Rościszewo
1.Kościół drewniany w Łukomiu z 1761 roku, dzwonnica kościoła
2.Dworek drewniany w Łukomiu z przełomu XVIII i XIX wieku
3.Kościół w Rościszewie murowany z cegły w stylu barokowym z 1781 roku, brama 
kościoła, 
4.Dwór w Rościszewie z końca XVIII wieku w stylu barokowym, spichlerz
Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Mochowo
1.Kościół w Bożewie z połowy XVI wieku
2.Kościół w Ligowie z 1906 roku
3.Kościół w Mochowie z 1864 roku
4.Kościół w Żurawinie z końca XVIII wieku
5.Zagroda młynarska w Choczniu z 1876 roku
Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Gozdowo
1.Kościół parafialny w Gozdowie
2.Kościół parafialny w Kurowie 
Informator turystyczny
BAZA NOCLEGOWA
1.Hotelik "Delfin", ul. Sucharskiego 2, tel. 24 275 74 72 
2."Maxim", Borkowo Kościelne, tel. 24 275 63 95 
3."Maxim", Kisielewo, tel. 24 274 30 75
4.Motel  Zajazd "U Wojciecha", Goleszyn, ul. Sierpecka 3, tel. 24 276 11 28 
5.Zajazd "Oaza", Karolewo, tel. 24 275 14 70 
6.Zajazd "Kasztelan", Białasy 55, tel. 24 275 61 63 
7.Zajazd "Sonata", Studzieniec, tel. 24 275 73 84 
8.Zajazd "Myśliwski", Mieszczk 24a, tel. 24 275 23 62 



9.Zajazd "Piast", Mańkowo 28, tel. 24 276 63 34 
10.Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne Muzeum Wsi Mazowieckiej "Skansen" w 
Sierpcu, ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20 
 GASTRONOMIA
1.Bar "Aga", ul. Sucharskiego 2, tel. 24 275 74 72 
2.Bar "Najlepszy kebab w mieście", ul. Mickiewicza 1/8a, tel. 514 343 338
3.Bar "Oaza Bis", ul. Armii Krajowej 11, tel. 24 275 22 84 
4.Bar Gastronomiczny "Kaprys", ul. 3 Maja 19, tel. 24 275 61 61 
5."Biesiada", ul. Wiosny Ludów 32, tel. 24 275 66 60 
6."Karczma Dobrodziejka", Studzieniec, tel. 24 275 69 64 
7.Karczma "Pohulanka", ul. Narutowicza 64, tel. 24 275 28 83, wew. 42 oraz 603 036 545
8.Kawiarnia "U Mariusza", ul. Braci Tułodzieckich 4, tel. 24 275 11 32
9."Maxim", Kisielewo, tel. 24 274 30 75
10."Maxim", Borkowo Kościelne, tel. 24 275 63 95 
11.Zajazd "Oaza", Karolewo, tel. 24 275 14 70 
12.Pizzeria "Bona", ul. Jana Pawła 1, tel. 24 275 71 00 
13.Pizzeria GRINGO, ul. Płocka 55, tel. 511 256 092 
14.Pizzeria "Bella", ul. Traugutta 3a, tel. 24 275 61 57 
15.Zajazd "Kasztelan", Białasy 55, tel. 24 275 61 63 
16.Zajazd "Sonata", Studzieniec, tel. 24 275 73 84 
17.Zajazd "Myśliwski", Mieszczk 24a, tel. 24 275 23 62 
18.Zajazd "U Wojciecha", ul. Sierpecka 3, Goleszyn, 09-200 Sierpc, 24 276 11 28 
19.Restauracja "Pozytywka", ul. Konstytucji 3 Maja 5e, tel. 24 275 48 29 
20.Gościniec "Marysieńka", ul. Kilińskiego 34, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 38 48, 24 275 38 
26, 602 721 524
21.Zajazd "VIS", Mochowo, tel. 24 276 31 39
22.Kocia Gospoda, Anna Kocięcka, ul. Ogrodowa 8, 09-200 Borkowo Kościelne, tel. 509 
200 090
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
1. Ośrodek Wypoczynkowy PLL LOT w Bledzewie, usytuowany nad Jeziorem 
Bledzewskim, kontakt w sezonie: tel. 24 275 25 33, poza sezonem: 22 606 79 19, 
www.bledzewo-osrodek.pl
2. Ośrodek Wypoczynkowy w Szczutowie, usytuowany nad Jeziorem Urszulewskim, tel. 
608 233 93
3. Ośrodek Wypoczynkowy BANDEROZA ROMIX koło Słupi, usytuowany nad Jeziorem 
Urszulewskim, tel. 501 721 650, www.banderozaromix2.ubf.pl
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE
1. Pensjonat MALWA, Narty 7, 87-515 Rogowo (na granicy powiatów sierpeckiego i 
rypińskiego), tel. 54 270 60 76, www.pensjonat-malwa.com.pl
2. Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Borem", Leszek i Małgorzata Smoleńscy, 
Kowalewo Podborne 3, 09-213 Gozdowo, tel. 24 276 21 20, 506 186 241
3. Gospodarstwo Agroturystyczne, Wiesław i Halina Wiktorscy, Kowalewo Skorupki 11, 
09-213 Gozdowo, tel. 24 276 21 55
4. Gospodarstwo Agroturystyczne, Wiesław i Anna Górczyńscy, Ostrowy, 09-213 
Gozdowo, tel. 24 276 25 92
5. Gospodarstwo Agroturystyczne "Brzozowy Zagajnik", Hanna i Jerzy Brzozowy, 
Kolczyn 13, 09-213 Gozdowo, tel. 600 160 645, 661 285 823, www.brzozowyzagajnik.pl



Sierpc District

HISTORY

The first recorded mention of Sierpc District is from 1556. According to the local 
thtradition the origins of Sierpc city – the capital of the district - date back to the 11 

century when the Slavic settlement existed in this area. After 1322 the prince of Płock, 
Wacław, granted Sierpc the city rights which were renewed after great fire in 1389. The 
privileges which had been already held by the city were considerably extended as the 

thresult of successive conferments in the 15 century. At this time the city belonged to a 
well-known Mazovian family – Sierpscy. Despite numerous fires Sierpc was growing fast. 
It was the third urban centre, after Płock and Mława, within the whole area of North 
Mazovia in terms of size, grandeur and significance. The city was completely ruined by 
Swedish wars and numerous fires and plagues which resulted in losing by Sierpc the 

thstatus of district seat. The period of crisis lasted until the 18 century. Another growth of 
thSierpc can be observed at the beginning of the 19 century. The population was growing 

systematically. After the death of Janusz II (the last Piast in Mazovian line) after 1495 and 
incorporation of Płock's Mazovia to the Crown of Sierpc it became the capital of the 
district. In 1867 Sierpc regained privileges of the district composed at this time of 13 
communes inhabited by 68 436 residents. The first Polish Head of Sierpc District– after 
the period of Partitions – was Ignacy Konarzewski (13.11.1918). Then, in years 1922-
1939, this function was held successively by: Zygmunt Czaplicki, Leon Rożałowski, 

thStefan Morawski. On 30 June 1975, in connection with the national liquidation of the 
stdistricts Sierpc Distric disappeared. It was created for the fourth time in the history on 1 

January 1999. In comparison to the previous it is territorially smaller, it includes the city 
of Sierpc and 6 rural communes: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, 
Zawidz. 

ECONOMIC INFORMATION
Sierpc District together with its major city Sierpc is situated in the north part of Mazovian 

2 province and includes 7 communes of total area 852 km(85.204 ha). It is one of the 
oldest lands of the North Mazovia and it is located in picturesque valley of Sierpienica 
River which separates the area of Płock and Dobrzyń. The district is inhabited by circa 53 
thousands of residents. Important transport and rail routes which make connection 
with Warsaw (national road no. 10), Toruń (national road no.10), Bydgoszcz (national 
road no. 10), Gdańsk (national road no. 10 and then motorway A1) and Płock run across 
the district. Sierpc is placed 40 km from Płock, 125 km from Warsaw, 85 km from Toruń 
which is beneficial for the localization of new investments, industrial activity and 
services in the district. At present there is 2961 registered business entities in the district 
and their number is still growing. 

CULTURE AND ART



 Sierpc District is known for its numerous monuments of sacred art. The most important 
ones, located in Sierpc, are: Saint Wit, Krescencja and Modest Parish Church; Church of 
the Holy Spirit (Kościół Świętego Ducha), monastery ensemble situated on Loret hill 
which includes Assumption of Mary Church (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) and Benedictine Monastery. In the last of the mentioned churches, on the main 
altar – neo-gothic-  there is a sculpture of Madonna and Child which is surrounded by 
special veneration and which is the destination of annual pilgrimages. The ensemble 

thincludes also baroque brick bell-tower built at the end of the 18 century. 
 The city can also be proud of its secular objects. Among them there are: the building of 
the District Court which was built on the foundations of the old Orthodox church in the 

thsecond half of the 19 century in a classical style. Monumental architectural form was 
obtained by using column portico for the entire height of the building. 

The centre of the Old Town is characterised by old buildings on the outskirts of two 
markets. At a small Old Market Square there is a City Hall which was built in a classical 
style in years 1840-1841 and which was intended to be a municipal office (until 1970). It 
remained in the unchanged external condition to this day. At the turn of 1843 and 1844 a 
wooden tower with a clock which was later destroyed was added to a building. A new 
clock was installed on the tower in summer 1997 and in 1999 it was enriched by a bugle 
call the inauguration of which took place at midnight in 2000. At present, City Hall is the 
seat of Mazovian Countryside Museum where, among others, museum lessons, 
exhibitions and parties for children and teenagers related to St. Andrew's Day take place. 

thMoreover, a wooden house built in the 18 century, commonly known as “Kasztelanka” 
is characterised by one of the most beautiful architectural forms. 

TOURISM
It is also a district with unique tourist attractions. Picturesque landscapes enriched by 
lakes: Szczutowskie, Bledzewskie and Urszulewskie with beautiful valley of Sierpienica 
River, with many forest areas combined with interesting monuments of sacred 
architecture and “Skansen” Mazovian Countryside Musum encourage rest and 
recreation in this area. Convenient location, wooden areas and clean climate make 
Sierpc District touristically attractive and therefore a perfect place for active recreation 
(bike trails, lakes, the possibility of power-boating, horse riding, cross country running, 
rallying, canoeing on Skrwa River and many more). 

Moreover, in Szczutowo Commune there is an area of protected landscape with two 
lakes: Urszulewskie and Szczutowskie. Clean water, forests full of mushrooms, resorts 
located far away from industrial clusters make these places very attractive for tourists. 
There is a tourist trail leading to Urszulewskie Lake which runs across Szczutowo and 
Mochowo Communes. Zawidz Commune is distinguished by its interesting flora and 
fauna. It is an ecological area since it is located far away from industry. The commune has 
numerous hunting areas thanks to the abundance of meadows and forests rich in 
waterfowl and fair game animals. The terrains of Rościszewo Commune located in the 
basin of Skrwa River and wooden areas are perfect places for rest and recreation.

Because of numerous advantages Sierpc District is embedded in memory of the visitors 



for a long time. 

The most interesting historic buildings in the area of Sierpc Commune 
th1.Water mill in Borkowo Kościelne, brick, the twenties of the 20 century

th2.Court Complex in Dziembakowo – park and brick court from the mid-19 century
th3.Court Complex in Miłobędzyn – park and brick court from mid-19 century

th4.Court Complex in Piastowo – brick court from mid-19 century, rebuilt in 1914; brick 
thouthouse from the first half of the 19 century

th5.Court in Studzieniec – brick, from the end of the 19 century, at present it houses a 
school
6.Saint Matthew Parish Church (Kościół Św. Mateusza) in Goleszyn – wooden church 
built in years 1762-1765, renovated in 1940

The most interesting historic buildings in the area of Zawidz Commune
th1.Church in Jeżewo from the first half of the 16 century, late gothic, brick, triple-nave, 

later it was affected by the Baroque style.
th2.Church in Słupia from the second half of the 19 century, neo-gothic, brick, built in 

place of the previous sanctuaries
th3.Church in Zawidz from the second half of the 19 century, wooden

The most interesting historic buildings in the area of Szczutowo Commune

1.Saint Magdalene Parish Church (Kościół Św. Magdaleny) in Szczutowo. It has the main 
altar with the painting of Our Lady of Częstochowa, covered by the painting of Saint Mary 
Magdalene
2.Saint Wawrzyniec Filial Church (Kościół Św. Wawrzyńca)– the patron of travellers, 
built in 1720 thanks to the funds of the Castellan of Raciąż M. Kępski. Heart of Jesus 
Parish Church (Kościół Serca Jezusowego) in Gójsk, brick from 1903-1906.
3.Roman Catholic cemetery in Szczutowo with a mass grave of insurgents from 1863 and 
stone obelisk from 1930, founded by the community of Szczutowo Commune with the 
inscription “Rok 1863 – Z KRWI WASZEJ POSIEW WOLNOŚCI – TU LEŻY 40 POLEGŁYCH 
POWSTAŃCÓW” [1863 – from your blood the seeds of freedom – here lie 40 killed 
insurgents]  - consecrated on 16.05.1930

The most interesting historic buildings in the area of Rościszewo Commune
1.Wooden church in Łukomie from 1761, bell-tower of the church

th th2.Wooden court in Łukomie from the turn of the 18 and 19 century
3.Church in Rościszewo brick in baroque style from 1781, the gate of the church

th4.Court in Rościszewo from the end of the 18 century in baroque style, granary



The most interesting historic buildings in the area of Mochowo Commune
th1.Church in Bożewo from the mid-16 century

2.Church in Ligowo from 1906
3.Church in Mochowo from 1864

th4.Church in Żurawina from the end of the 18 century
5.Mill Farm in Choczeń from 1876

The most interesting historic buildings in the area of Gozdowo Commune
1.Parish Church in Gozdowo
2.Parish Church in Kurowo

Tourist guide

ACCOMMODATION
1.“Delfin” Hotel, ul. Sucharskiego 2, tel. 24 275 74 72
2.„Maxim”, Borkowo Kościelne, tel. 24 275 63 95
3.„Maxim”, Kisielewo, tel. 24 274 30 75
4. Motel – Roadhouse “U Wojciecha”, Goleszyn, ul. Sierpecka 3, tel. 24 276 11 28 
5.“Oaza” Roadhouse, Karolewo, tel. 24 275 14 70 
6.“Kasztelan” Roadhouse,  Białasy 55, tel. 24 275 61 63
7.“Sonata” Roadhouse, Studzieniec, tel. 24 275 73 84 
8.“Myśliwski” Roadhouse,  Mieszczk 24a, tel. 24 275 23 62
9.“Piast” Roadhouse, Mańkowo 28, tel. 24 276 63 34 
10.Recreation and Conference Centre of “Skansen” Mazovian Countryside Museum in 
Sierpc, ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20 

CATERING
1.“Aga” Bar, ul. Sucharskiego 2, tel. 24 275 74 72
2.“Najlepszy kebab w mieście” Bar, ul. Mickiewicza 1/8a, tel. 514 343 338
3.“Oaza Bis” Bar, ul. Armii Krajowej 11, tel. 24 275 22 84 
4.“Kaprys” Gastronomic Bar, ul. 3 Maja 19, tel. 24 275 61 61 
5.„Biesiada”, ul. Wiosny Ludów 32, tel. 24 275 66 60 
6.„Karczma Dobrodziejka”, Studzieniec, tel. 24 275 69 64 
7.“Pohulanka” Tavern, ul. Narutowicza 64, tel. 24 275 28 83 extension. 42 and 603 036 
545
8.“U Mariusza” Café, ul. Braci Tułodzieckich 4, tel. 24 275 11 32
9.„Maxim”, Kisielewo, tel. 24 274 30 75
10.„Maxim”, Borkowo Kościelne, tel. 24 275 63 95 
11.“Oaza” Roadhouse, Karolewo, tel. 24 275 14 70
12.“Bona” Pizza Restaurant, ul. Jana Pawła 1, tel. 24 275 71 00 
13.GRINGO Pizza Restaurant, ul. Płocka 55, tel. 511 256 092 
14.“Bella” Pizza Restaurant, ul. Traugutta 3a, tel. 24 275 61 57 
15.“Kasztelan” Roadhouse, Białasy 55, tel. 24 275 61 63 
16.“Sonata” Roadhouse, Studzieniec, tel. 24 275 73 84
17.“Myśliwski” Roadhouse, Mieszczk 24a, tel. 24 275 23 62 
18.“U Wojciecha” Roadhouse, ul. Sierpecka 3, Goleszyn, 09-200 Sierpc, 24 276 11 28 
19.“Pozytywka” Restaurant, ul. Konstytucji 3 Maja 5e, tel. 24 275 48 29 
20.“Marysieńka” Roadhouse, ul. Kilińskiego 34, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 38 48, 24 275 
38 26, 602 721 524
21.“VIS” Roadhouse, Mochowo, tel. 24 276 31 39
22.Kocia Gospoda, Anna Kocięcka, ul. Ogrodowa 8, 09-200 Borkowo Kościelne, tel. 509 
200 090

RESORT CENTRES
1. PLL LOT Resort Centre in Bledzewo, located on Bledzewskie Lake, contact in the 
season: tel. 24 275 25 33, outside the season: 22 606 79 19, 
2.Resort Centre in Szczutowo, located on Urszulewskie Lake, tel. 608 233 933
3.BANDEROZA ROMIX Resort Centre near Słupia, located on Urszulewskie Lake, tel. 501 
721 650, 

AGRITOURISM FARMS
1.MALWA Guest-house,  Narty 7, 87-515 Rogowo (on the border of Sierpc and Rypin 
District), tel. 54 270 60 76, www.pensjonat-malwa.com.pl
2.“Pod Borem” Agritourism Farm, Leszek I Małgorzata Smoleńscy, Kowalewo Podborne 
3, 09-213 Gozdowo, tel. 24 276 21 20, 506 186 241
3.Agritourism Farm, Wiesław i Halina Wiktorscy, Kowalewo Skorupki 11, 09-213 
Gozdowo, tel. 24 276 21 55
4.Agritourism Farm, Wiesław i Anna Górczyńscy, Ostrowy, 09-213 Gozdowo, tel. 24 276 
25 92
5.“Brzozowy Zagajnik” Agritourism Farm, Hanna i Jerzy Brzozowy, Kolczyn 13, 09-213 
Gozdowo, tel. 600 160 645, 661 285 823, 



Gmina Sierpc położona jest wokół miasta Sierpc. Znajduje się w odległości 35 km od 
Płocka, 135 km od Warszawy i 85 km od Torunia. Graniczy z gminami Zawidz, 
Gozdowo, Mochowo, Szczutowo i Rościszewo. Przez teren gminy przebiega droga 
krajowa nr 10 - planowana jako trasa szybkiego ruchu i dwie drogi wojewódzkie: nr 
560 relacji Płock - Sierpc - Brodnica i nr 541 relacji Tłuchowo - Sierpc – Lubawa. Ponadto 
istnieje linia kolejowa relacji Toruń - Nasielsk i Płock – Brodnica, obecnie pociągi kursują 
jedynie na trasie Sierpc-Toruń.
Gospodarka
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, rozwinięte na gruntach o zróżnicowanych 
warunkach glebowych – użytki o średniej i niskiej klasie bonitacyjnej. Podstawową 
uprawę stanowią zboża. Hoduje się trzodę chlewną, krowy oraz owce.
Zabytki
Borkowo Kościelne
1. Młyn wodny murowany, lata 20 XX w.
2. Kościół św. Apolonii z 1923 r.
3. Cmentarz z XIX w. z zabytkowymi nagrobkami
4. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej
Dziembakowo
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park, połowa XIX w. 
Goleszyn
1. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza, drewniany wybudowany w latach 
1762 - 1765, remontowany w 1940 r. 
3. Tablica pamiatkowa w kościele ku czci 3 żołnierzy z grupy partyzanckiej "Waśka" 
poległych w 1944 r.
Kwaśno 
1. Zagroda młynarska
- młyn wodny, murowany, 3 ćwierćwiecze XIX w.
- dom murowany z drugiej połowy XIX w. 
- kapliczka z Matką Boska Żurawieńską
Kręćkowo
1.Pomnik ku czci mieszkańców wsi zamordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej
Miłobędzyn
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, połowa XIX w. 
Piastowo
Zespół dworski:
- dwór, obecnie dom mieszkalny, murowany, pierwsza połowa XIX w., przebudowany 
w 1914r.
- oficyna, murowana, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, pierwsza połowa XIX w. 
Stare Piastowo
1. Zespół dworski
- dwór murowany z pierwszej połowy XIX w., przebudowany w 1914 r.
 oficyna murowana z pierwszej połowy XIX w.
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Gmina Mochowo leży w południowo-zachodniej części powiatu sierpeckiego. 
Zachodnia granica gminy , biegnąca rzeką Skrwą Prawobrzeżną stanowi jednocześnie 
granicę województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim. 
Powierzchnia gminy liczy 143,6 km kw. Zaś ludność ok. 6,5 tys. ,zamieszkała w 40 
sołectwach.
Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 541 (Sierpc-Dobrzyń n. Wisłą) oraz 
nr 539 (Blinno- Tłuchowo).
Ze wzgłędu na przeważające obszary uprawne , podstawową działalnością gminy jest 
rolnictwo (użytki rolne stanowią 79% pow. gminy).Lasy zajmują 14,2% powierzchni 
gminy.
Mochowo posiada dobre połączenie komunikacyjne z Sierpcem i Płockiem oraz 
rozbudowaną sieć dróg kategorii gminnej i powiatowej. 
Przez teren gminy wzdłuż rzeki Skrwy prowadzi szlak turystyczny nr 1 im. Bolesława 
Krzywoustego z Płocka nad Jezioro Urszulewskie.
Skrwa biegnie licznymi meandrami w głębokiej dolinie, co jest dużą rzadkością 
krajobrazową. Stosunkowo wysoki stan wody sprzyja wykorzystywaniu jej do 
spływów
kajakowych.
Gospodarka
Gmina Mochowo jest typowo rolnicza. Brak tutaj zakładów przemysłowych, nawet 
małych. Obsługę rolnictwa prowadzi kilka jednostek handlowo – usługowych oraz 
drobnego przetwórstwa spożywczego. Plony z tego terenu są uważane za niezłe. Mimo 
przewagi gospodarowania tradycyjnego, wielokulturowego, coraz częściej można 
spotkać rolników gospodarzujących nowocześnie, szukających różnych możliwości 
zwiększenia produkcji i wydajności. Niektórzy z nich postawili na specjalizację: 
produkcję trzody chlewnej, bydła mlecznego, drobiu (np. brojlerów czy gęsi), mleka, 
zbóż, bądź roślin okopowych czy ziemniaków. Część rolników szukających 
dodatkowych dochodów, prowadzi działalność handlową i usługową.
Na terenie gminy funkcjonuje ponad 180 podmiotów gospodarczych różnych branż. 
Wśród nich można wymienić: masarnię z ubojnią, zakład piekarniczo – cukierniczy, 
zakład produkcji mebli, zakład krawiecki, Spółdzielnię Usług Rolniczych oraz zakłady 
usługowe 
w branży budowlanej, wodociągowo – kanalizacyjnej, elektrycznej, mechanicznej i 
robót ziemnych. Zlokalizowane są w głównych ośrodkach usługowych: Bożewie, 
Mochowie 
i Ligowie. Gmina dysponuje dużym zapleczem dla przemysłu rolno – spożywczego. 
Gmina stoi przed szansą rozwoju, stwarza się ku temu korzystne warunki. 
Miejsca warte odwiedzenia
* Kościół w Bożewie z 1453 r. kilkakrotnie restaurowany, jeden z najpiękniejszych 
przykładów świątyń gotyckich na północnym Mazowszu.
* Dzwonnica przykościelna w Bożewie z XVIII w., czworoboczna, drewniana, 
konstrukcji słupowej z dachem namiotowym krytym gontem.
* Zespół kościelny w Mochowie złożony z kościoła drewnianego wzniesionego w 
1684r., później kilkakrotnie odnawianego oraz murowanej dzwonnicy, z drugiej 
połowy XIX w. 
Na szczególną uwagę zasługują barokowe ołtarze- główny i dwa boczne- oraz 
późnogotycki relikwiarz szafkowy.
* Kościół w Ligowie , zbudowany w latach 1906-1913, neogotycki. Parafię erygowano 
tutaj już w końcu XIV wieku, ale wcześniejsze świątynie drewniane nie przetrwały. Na 
wyróżnienie zasługują przepiękne polichromie wykonane w 1930 r. przez Władysława 
Drapiewskiego, twórcę polichromii w katedrze płockiej.
* Zespół kościelny w Żurawinie, na który składa się kościółek filialny z 1903 r. z obrazem 
Matki Boskiej, tzw. Żurawińskiej. Obok kościoła stoi wybudowana w XVII w. murowana 
kapliczka, w której wnętrzu znajduje się studzienka ze źródełkiem. Żurawin stanowi 
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lokalny ośrodek kultu maryjnego.
* Zagroda młyńska w Choczniu nad Skrwą. Młyn wodny drewniany z 1876r. i dom 
młynarza z końca XIXw.
* W Obrębie zachował się zespół dworski, pochodzący z przełomu XIX i XX w. złożony z 
murowanego dworu oraz parku. Wyjątkowe jest położenie dworu na lewej skarpie 
doliny Skrwy.
* Resztki parku podworskiego, niegdyś z bogatym drzewostanem, przetrwały w 
Cieślinie.
Przez większość terenu gminy, wzdłuż rzeki Skrwy, rozciąga się Obszar Krajobrazu 
Chronionego „Przyrzecze Skrwy Prawej”. Obszar ten graniczy na południu z otuliną 
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Wspaniałe drzewostany sosnowo-świerkowe,
uzupełniane są gatunkami liściastymi. Formami ochrony przyrody objęte są na terenie 
gminy dwa pomniki przyrody – kasztanowiec biały i lipa drobnolistna.
Bogata flora sprzyja ostojom zwierzyny, stąd tereny te uchodzą za atrakcyjne pod 
względem łowieckim.

Gmina Gozdowo leży w południowej części powiatu sierpeckiego. Tutejszy krajobraz 
jest charakterystyczny dla Wysoczyzny Płockiej – rozległa równina urozmaicona 
wzgórzami polodowcowymi. Lasów jest niewiele, wód także, nie licząc stawów 
podworskich oraz rzeczki Wierzbienicy. Dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych. Przez 
gminę przebiega bardzo uczęszczana trasa łącząca Płock z Sierpcem oraz linia 
kolejowa, obecnie nieczynna w ruchu pasażerskim.
Gmina Gozdowo jest typowo rolnicza. Przeważają gospodarstwa średniej wielkości, 
wielokulturowe, preferujące uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Działa też kilka 
gospodarstw specjalistycznych o większych areałach. Wielu mieszkańców gminy 
znajduje zatrudnienie w Płocku i Sierpcu. 
Zabytki
Na terenie gminy dobrze zachowało się kilkanaście zabytków architektonicznych. W 
samym Gozdowie, w którym miał często przebywać Książe Masław, sprawujący władzę 
na Północnym Mazowszu w I poł. XI w., na uwagę zasługuje zespół podworski oraz 
neogotycki kościół z pocz. XX w. W Lelicach przetrwał dwór z pocz. XX stulecia oraz XIX-
wieczny park. Parki podworskie zachowały się w Dzięgielowie, Kolczynie. Ciekawe są 
też: kościół w Kurowie z II poł XIX w. oraz stare domy w Kowalewie-Skorupkach. Na 
cmentarzu w Bonisławiu znajdują się groby rodziców słynnego lekarza prof. Marcina 
Kacprzaka (1888-1968). W Lisewie Małym urodził się Czesław Kaczmarek (1895-1963), 
biskup kielecki.
- Kościół parafialny zabytkowy w Gozdowie p.w. Wszystkich Świętych – kościół 
murowany, neogotycki z 1901-02r. ; dzwonnica murowana początek XXw. 
- Kościół parafialny zabytkowy w Kurowie p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła - kościół murowany z 
1884-86r. w stylu elektycznym ; dzwonnica murowana lata 20 XXw. 
- Plebania murowana w Bonisławiu - lata 30 XXw
- Kaplica cmentarna murowana w Bonisławiu - lata 30 XXw. 
- miejsca pamięci, tj. : dwie Mogiły Nieznanego Żołnierza na cmentarzu we wsi 
Bonisław, dwa Pomniki Pamięci Narodowej w Lelicach i w Zbójnie oraz Tablica 
Honorowa Pamięci Narodowej we wsi Lelice 
- park w Dzięgielewie - pow. 3,65ha , park dworski z XIX w. 
- park w Gozdowie - pow. 6,5 ha , park z I poł. XI w. 
- park w Lelicach - pow. 6,3ha , park z dworem 
 Dwór w Lelicach – lata 20 XX w
 

Gmina Gozdowo



Gmina Rościszewo, usytuowana geograficznie w pasie wielkich dolin północnej części 
Niziny Mazowieckiej, pod względem administracyjnym należy do powiatu 
sierpeckiego, granicząc od północnego zachodu z powiatem żuromińskim. Zajmuje 
obszar 115 km kw., który zamieszkuje 4.491 mieszkańców w 29 sołectwach, wśród 
których najważniejszą funkcję pełni Rościszewo - lokalne centrum władz 
samorządowych oraz sieci placówek handlowo-usługowych. 
Główną osią komunikacyjną Rościszewa, oddalonego o 9 km od Sierpca, 50 km od 
Płocka i 145 km od Warszawy, jest droga wojewódzka 541 Lubawa – Lidzbark – 
Żuromin – Sierpc – Dobrzyń n. Wisłą. 
Występuje tu typowy dla tej części Mazowsza krajobraz równinnych pół i łąk 
urozmaiconych niewielkimi lasami. Gminę przecina górny bieg rzeki Skrwy Prawej, 
która wzdłuż swego biegu tworzy malowniczą dolinę upiększoną dodatkowo w 
miejscowościach Nadolnik i Łukomie dawnymi młynami i stawami młyńskimi.
Gospodarka
W gminie dominuje gospodarka rolna reprezentowana przez rodzinne gospodarstwa 
indywidualne specjalizujące się w produkcji zbóż, roślin okopowych oraz hodowli 
trzody chlewnej i bydła. Poza tym działają tu nieliczne przedsiębiorstwa (producent 
ceramiki budowlanej, wylęgarnia drobiu w Babcu Piasecznym oraz baza handlowo-
usługowa w Rościszewie sierpeckiego „Budwalu”), a także placówki handlowe i 
instytucje użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, punk 
apteczny, bank spółdzielczy, dwie szkoły podstawowe i gimnazjum, biblioteka gminna, 
piekarnia, rodzinne sklepy spożywczo-przemysłowe).

Gmina Szczutowo od 1 stycznia 1999 roku weszła w granice administracyjne 
nowopowstałego województwa mazowieckiego, powiatu sierpeckiego. Podzielona 
jest na 25 sołectw.
Gmina Szczutowo położona jest w centrum kraju na pograniczu województwa 
mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Jest to gmina o rzadko spotykanych 
naturalnych walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Czysta woda, rozległe obszary leśne, brak przemysłu i jego wpływów – wszystko objęte 
urzędowo strefą chronionego krajobrazu – to atuty Gminy Szczutowo.
Skrwa Prawa, rzeka o niezwykłych walorach krajobrazowych z obecnością licznych 
siedlisk bobrów stanowi przyrodnicza osobliwość wschodniej granicy gminy.
Położone obok siebie dwa jeziora (J. Szczutowskie – 100 ha i J. Urszulewskie – 300 ha) 
stanowią podstawę zasobów wodnych gminy.
Wysoka lesistość gminy 3.500 ha lasów jest dopełnieniem obrazu turystyczno-
rekreacyjnych walorów.
Malownicze Szczutowo ze swoimi lasami i jeziorami jest w powiecie sierpeckim 
ulubionym i tradycyjnym miejscem rozgrywania plenerowych zawodów 
lekkoatletycznych. organizowanych na wysokim poziomie, przyciągających dużą liczbę 
uczestników i obserwatorów. 
Zabytki
Obiekty zabytkowe obejmują głównie architekturę sakralną. 
- koścół parafialny pw. Św. Marii Magdaleny w Szczutowie, zlokalizowany w centrum 
miejscowości, wśród zieleni na skarpie z widokiem na jezioro. Parafia erygowana ok. 
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1415 roku. Pewne elementy budowli sięgają XV wieku. Obecnie kościół drewniany 
modrzewiowy. Posiada ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
zasłaniany obrazem Św. Marii Magdaleny. Po obu Stronach ołtarza głównego znajdują 
się dwa ołtarze boczne Matki Boskiej Różańcowej i Św. Józefa oraz ołtarz soborowy. 
Chór z organami osmiogłosowymi z pocz. XX wieku.
- Kościół filialny pw. Św. Wawrzyńca – patrona wędrowców wzniesiony w 1720 roku z 
fundacji kasztelana raciążskiego. Zlokalizowany w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 
560 (Sierpc-Brodnica), wśród zieleni, pomiędzy jeziorami. Kościół drewniany, 
modrzewiowy. Wewnątrz znajduje się ołtarz z obrazem Św. Wawrzyńca. W ołtarzu 
bocznym znajduje się obraz Św. Michała (z XVIII w). W kruchcie znajduje się obraz Św. 
Walentego (pierwsza połowa XIX w.).
- Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gójsku. Położony wśród 
zieleni w sąsiedztwie drogi krajowej nr 10. Murowany neogotycki, wg projektu prof. 
Stefana Szyllera (przebudował katedrę płocką), z 1903-1906 roku. Znajdują się tu jedne 
z najstarszych ksiąg metrykalnych w Diecezji Płockiej.
- Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Szczutowie z mogiłą zbiorową powstanców z 1863 
roku oraz obeliskiem kamiennym z 1930 roku ufundowanym przez społeczenstwo 
gminy Szczutowo z napisem: ”rok 1863 – z krwi waszej posiew wolności- tu leży 40 
poległych powstańców”.

Gmina Zawidz położona jest w północnej części województwa mazowieckiego, przy 
drodze krajowej nr 10 łączącej Warszawę z Toruniem i Szczecinem.
Powierzchnia gminy wynosi 186,1 km2 (18.609 ha), na której istnieje 49 miejscowości 
należących do 44 sołectw, a zamieszkuje 7.265 osób.
Gmina wyróżnia się ciekawą florą i fauną. Położona jest z dala od wielkiego przemysłu 
stanowi teren ekologiczny. Płaska równina, która obejmuje niemal całe jej terytorium 
urozmaicona jest piękną, głęboką doliną rzeki Sierpienicy z licznymi meandrami oraz 
biegnącą pośród rozległych łąk i lasów rzeką Raciążnicą. Gmina posiada liczne tereny 
łowieckie, czemu sprzyjają łąki i lasy, zasobne w ptactwo wodne i zwierzyną łowną.
Gospodarka:
Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, czemu sprzyja struktura gleb. 
Gmina liczy 1370 gospodarstw indywidualnych, nastawionyh na produkcję roślinną 
(buraki cukrowe, żyto, pszenica, ziemniaki) i zwierzęcą (trzoda chlewna, bydło). Gmina 
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną i komunalną oraz dogodne 
warunki do inwestycji, zwłaszcza w przemysł rolno-spożywczy.
Zabytki:
- Kościół Parafialny w Jeżewie z I połowy XVI wieku, późnogotycki, murowany.
- Kościół w Słupi z II połowy XIX wieku neogotycki, murowany.
- Kościół w Zawidzu z II połowy XIX wieku drewniany.
- Zespół parkowo-pałacowy w Majkach Małych, z czytelnym układem parku 
krajobrazowego
- Park w Zgagowei o charakterze krajobrazowym, z dwoma stawami i resztkami 
zabudowań folklorystycznych
- Park w Skoczkowie urządzony w 1 poł. XIX w. W stylu ogrodu włoskiego
- Zespół parkowo-pałacowy w Koseminie z XIX wieku
- Miejsce pamięci narodowej w Jezewie i Zawidzu Kościelnym
Ciekawostka:
W miejscowości Jeżewo w czerwcu 1410 roku wojska koronne pod przewodnictwem 
króla Władysława Jagiełły zatrzymały się na nocleg w czasie przemarszu na wojnę z 
Krzyżakami, która rozegrała się na polach Grunwaldzkich 15.07.1410 r.

Gmina Zawidz



ADRESY
Starostwo Powiatowe w Sierpcu 
woj. mazowieckie
ul. �wiêtokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
tel.+48 24 275 91 01, fax +48 24 275 91 00, wew. 144
www.powiat.sierpc.pl
www.sierpc.starostwo.gov.pl
e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl
godz. pracy: poniedzia³ek  pi¹tek 7.30  15.30

Urz¹d Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 86, tel./fax 24 275 86 33
www.sierpc.pl, e-mail: info@sierpc.pl

Urz¹d Gminy Gozdowo
ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
tel./fax 24 276 21 12
www.gminagozdowo.vel.pl, e-mail: ug_gozdowo@wp.pl

Urz¹d Gminy Mochowo
Mochowo 20. 09-214 Mochowo
tel. 24 276 33 33, tel./fax 24 276 31 78
www.mochowo.pl, e-mail: mochowo@wp.pl

Urz¹d Gminy Ro�ciszewo
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Ro�ciszewo
tel. 24 276 40 76, 24 276 40 11, fax 24 276 42 01
www.rosciszewo.pl, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

Urz¹d Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc
tel./fax 24 275 57 01
www.gmina.sierpc.pl, e-mail: info@gmina.sierpc.pl

Urz¹d Gminy Szczutowo
ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
tel. 24 276 71 67, fax 24 276 71 96
www.szczutowo.nowybip.pl, e-mail: gmina@szczutowo.pl

Urz¹d Gminy Zawidz
ul. Mazowiecka 24 , 09-226 Zawidz Ko�cielny 
tel. 24 276 61 01, fax 24 276 61 44
www.ug.zawidz.pl, e-mail: ug.zawidz@wp.pl



Zapraszamy codziennie 

na dania obiadowe oraz smaczną 

pizzę prosto z pieca

Zapraszamy codziennie 

na dania obiadowe oraz smaczną 

pizzę prosto z pieca

godz. otwarcia: 

pon. - sob. 10.00 - 22.00

niedz. 12.00 - 22.00

Pizzeria BONA

09-200 Sierpc

ul. Jana Pawła II 1a

Pizzeria BONA

09-200 Sierpc

ul. Jana Pawła II 1a

Pizza, obiady, catering,

imprezy okolicznościowe 

Dostawy na telefon:

tel. 24 275 71 00

Dostawy na telefon:

tel. 24 275 71 00

Producent Polew  

             i Kremów Przemysłowych

Naszym Klientom oferujemy

         najwyższej jakości polewy do ciast, kremy, 

                            nadzienia oraz wyroby cukiernicze.

Naszym Klientom oferujemy

         najwyższej jakości polewy do ciast, kremy, 

                            nadzienia oraz wyroby cukiernicze.

09-200 Sierpc

ul. Przemysłowa 6A

09-200 Sierpc

ul. Przemysłowa 6A

www.wiepol.plwww.wiepol.pl

tel. 24 275 22 29tel. 24 275 22 29



BANK 

SPÓ£DZIELCZY 

w SIERPCU

Oferujemy:
� pe³en pakiet us³ug bankowych, tanie kredyty

� prowadzenie rachunków bankowych
� przyjmowanie op³at bankowych

� internet banking
� home banking

BANKOMAT 24 H w ka¿dej placówce

09-200 Sierpc, ul. Wiosny Ludów 6
Prezes - tel. 24 275 22 31

Centrala - tel. 24 275 25 21
Filia Gozdowo - tel. 24 275 21 86
Filia Szczutowo - tel. 24 276 71 13
Filia Rościszewo - tel. 24 276 42 02

Bank ze 1
11 letni¹

tradycj¹



O
k
rę
g
o
w
a
 S
p
ó
łd
zi
e
ln
ia
 M

le
c
za
rs
k
a
 w
 S
ie
rp
c
u

u
l.
 Ż
e
ro
m
sk
ie
g
o
 2

0
9
-2
0
0
 S
ie
rp
c

w
w
w
.o
sm

-s
ie
rp
c
.p
l

w
w
w
.k
ro
le
st
w
o
se
ra
.c
o
m

te
l.
 2
4
 2
7
5
 3
8
 8
1

fa
x 
2
4
 2
7
5
 7
4
 8
0

O
k
rę
g
o
w
a
 S
p
ó
łd
zi
e
ln
ia
 M

le
c
za
rs
k
a
 w
 S
ie
rp
c
u

u
l.
 Ż
e
ro
m
sk
ie
g
o
 2

0
9
-2
0
0
 S
ie
rp
c

w
w
w
.o
sm

-s
ie
rp
c
.p
l

w
w
w
.k
ro
le
st
w
o
se
ra
.c
o
m

te
l.
 2
4
 2
7
5
 3
8
 8
1

fa
x 
2
4
 2
7
5
 7
4
 8
0



OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:

ZAPEWNIAMY:

BEZP£ATNIE:

� ci¹gniki i maszyny rolnicze

� serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

� remonty ci¹gników, kombajnów, pras i innych 

   maszyn rolniczych we w³asnym warsztacie 

   lub w terenie u klienta

� pomoc w uzyskaniu �rodków unijnych

� przygotowanie wniosków PROW

� sporz¹dzanie biznesplanów 

    pod kredyty

ul. Kiliñskiego 24C, tel./fax 24 275 49 44

e-mail: puh-janiszewski@wp.pl

09-200 Sierpc, 

www.maszynyrolniczesierpc.pl

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Sp.j.
Ryszard Janiszewski i S-ka

Do dyspozycji naszych gości oddajemy:
• karczmę góralską z regionalnymi i stropolskimi potrawami czynną codziennie 
• klimatyzowaną salę bankietowo-weselną do 200 osób z pięknym ogrodem 
• pokoje hotelowe z łazienką, TV i internetem bezprzewodowym

Do dyspozycji naszych gości oddajemy:
• karczmę góralską z regionalnymi i stropolskimi potrawami czynną codziennie 
• klimatyzowaną salę bankietowo-weselną do 200 osób z pięknym ogrodem 
• pokoje hotelowe z łazienką, TV i internetem bezprzewodowym

87-630 Skępe, ul. Polna 42, tel. 54 287 77 74, kom. 697 27 77 74
www.zajazdmihalufka.pl, e-mail: biuro@zajazdmihalufka.pl

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, uroczystości rodzinne, komunie, studniówki, 
imprezy firmowe, prezentacje, szkolenia pikniki, catering.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, uroczystości rodzinne, komunie, studniówki, 
imprezy firmowe, prezentacje, szkolenia pikniki, catering.



KRYTA P£YWALNIAKRYTA P£YWALNIA
Oferujemy:

� bicze wodne � gejzery � szkó³kê p³ywack¹
� kawiarni¹ � saunê � solarium � aqua areobic

� salê konferencyjn¹ (na 25 osób)
� hotel Delfin (pokoje 1-, 2-, 3-, 4-, 6-osobowe)

Sierpc
ul. Mjra Sucharskiego 2

tel. 24 275 74 72
e-mail: basen.sierpc@wp.pl

Sierpc
ul. Mjra Sucharskiego 2

tel. 24 275 74 72
e-mail: basen.sierpc@wp.pl

Zapraszamy

09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2
tel./fax  24 275 05 05

e-mail: techmet@techmet.com.plwww.techmet.com.pl

� maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego
� kompleksowe wyposa¿enie 
    linii ubojowych
� sprzeda¿ stali nierdzewnej
� balustrady ozdobne
� realizacja indywidualnych 
    zamówieñ



DOM-GOZ
Wies³aw Górczyñski

ZAK£AD US£UGOWO-HANDLOWY

zaprasza i oferuje:

� artyku³y sanitarno-instalacyjne i hydrauliczne

� artyku³y elektryczne i o�wietleniowe

� piece, grzejniki

� farby, artyku³y wykoñczeniowe

� chemiê gospodarcz¹

� kosmetyki

RATY

09-213 Gozdowo, ul. Stra¿acka 2

tel. 24 274 21 27, tel. kom. 601 344 574

STACJA PALIW
MARGO BISJózef Kajkowski

• paliwa 

• lpg 

• oleje 

• płyny 

• smary

• paliwa 

• lpg 

• oleje 

• płyny 

• smary

ZapraszamyZapraszamy

09-213 Gozdowo, ul. Dworcowa 6
tel. 24 276 21 25, tel. kom. 512 371 552

Dostawa paliw do klienta gratisDostawa paliw do klienta gratis



09-213 Gozdowo

Bronoszewice 38

tel. 24 276 21 43

• naprawa pomp wtryskowych: 

   LUCAS, DELPHI, SIEMENS, STANADYNE

• naprawa systemów common rail: 

   BOSCH, DENSO, DLPHI SIEMENS

• naprawa pompowtryskiwaczy aut osobowych i ciężarowych

• diagnostyka komputerowa wszsystkich typów aut i maszyn rolniczych

AUTO - DIESELAUTO - DIESEL
Jan  Bia³aszewskiJan  Bia³aszewski

� art. metalowe do produkcji rolnej

� czê�ci do maszyn i ci¹gników

� oleje, opony, farby

� gwo�dzie, �ruby

� czê�ci do rowerów

� dojarek, obuwie robocze

09-213 Gozdowo, ul. Stra¿acka 2

tel. 24 274 21 83ROL-MET
Piotr Rutkowski

RATY



ZajazdZajazd

PrzystañPrzystañ
Oferujemy:
� obiady domowe
� imprezy okoliczno�ciowe
� pokoje 2-osobowe
� cattering
Dysponujemy dwoma 
salami na 130 
oraz na 100 osób

09-227 Szczutowo09-227 Szczutowo
ul. 3-go Maja 65ul. 3-go Maja 65

660 341 626660 341 626

przeznaczony jest dla osób chcących przyjemnie 
spędzić „jesień“ swego życia. Duży teren 
z ogrodem, urokliwa okolica, wiele miejsc 
spacerowych i świeże powietrze wraz z bogatą 
ofertą zajęć dodatkowych zapewnią dobre 
samopoczucie fizyczne i aktywność umysłu.
Standard świadczonych usług spełnia wymogi unijne.

Dom Pomocy Społecznej dla ludzi w podeszłym wieku 

Dom Pomocy Spo³ecznej Dom Pomocy Spo³ecznej 
im. Papie¿a Jana Paw³a IIim. Papie¿a Jana Paw³a II

09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 116

tel./fax 24 276 74 74. tel. 24 276 74 75, 508 107 306, e-mail: dpsszczutowo@wp.pl

www.szczutowo.domypomocy.plwww.szczutowo.domypomocy.pl

Zapewniamy:
• całodobową opiekę pielęgniarską,

• opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,
• terapię zajęciową,

• zabiegi fizykoterapeutyczne,
• pomoc psychologa 

• korzystanie z opieki duszpasterskiej,
• smaczne i zdrowe, domowe posiłki 

(także diety indywidualne)
• nieograniczony dostęp do TV i radia 



DDD pomieszczeñ inwentarskich, przedszkoli, żłobków, szpitali 
i zakładów przetwórstwa spożywczego.
Profesjonalne usługi spełniające unijne normy ekologiczne.
Tworzenie dokumentacji HACCP

Zakład Handlowo-Usługowy

Sierpc, ul. Konstutycji 3-go Maja 40a
tel. 24 275 62 26, kom. 604 702 951

D.D.D. EKIPA DEZYNFEKCYJNA
tech. wet. Bogdan Wierzbicki

www.ddd-dezynfekcja.ngb.pl

DEZYNFEKCJA

DEZYNSEKCJA

DERATYZACJA

Agnieszka PilewskaAgnieszka Pilewska

• Glazura

• Terakota

• Elewacje

• Gres

• Glazura

• Terakota

• Elewacje

• Gres

tel. 24 275 44 80

kom. 531 648 628

tel. 24 275 44 80

kom. 531 648 628

09-200 Sierpc

ul. Braci Tułodzieckich 14D

na przeciw Banku PKO

09-200 Sierpc

ul. Braci Tułodzieckich 14D

na przeciw Banku PKO

Projekt łazienki

Gratis!

Projekt łazienki

Gratis!



www.rustikal.plwww.rustikal.pl

09-200 Sierpc

Gorzewo 31a

09-200 Sierpc

Gorzewo 31a

Salon Meblowy - tel. 24 275 26 72

Salon Mebli Kuchennych - tel. 24 275 58 13

Salon Meblowy - tel. 24 275 26 72

Salon Mebli Kuchennych - tel. 24 275 58 13

Produkcja Mebli Stylowych i Nowoczesnych 

dla Ludzi z Pasją i Fantazją

Produkcja Mebli Stylowych i Nowoczesnych 

dla Ludzi z Pasją i Fantazją

ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W SIERPCUZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W SIERPCU
�

�
�
�
�

 konserwacja i eksploatacja urz¹dzeñ melioracyjnych szczegó³owych 
   i podstawowych
 budowa urz¹dzeñ melioracyjnych
 roboty ziemne i drogowe
 utrzymanie i pielêgnacja terenów zielonych
 nowe drenowanie, odbudowa rowów

09-200 Sierpc, ul. Ko�ciuszki 8
tel./fax 24 275 29 93, kom. 505 616 952


