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Jest taka noc, na którą człowiek czeka

i za którą tęskni

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,

Gdy wszyscy gromadzą się

przy wspólnym stole

Jest taki wieczór, gdy gasną spory,

znika nienawiść

Wieczór, gdy łamiemy się opłatkiem,

składamy życzenia...

To noc wyjątkowa... Jedyna...

Niepowtarzalna

Noc Bożego Narodzenia
BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
DOM KULTURY W SIERPCU

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją zabawy
sylwestrowo - noworocznej w nocy z dnia 31.12.2007 r.
od godz. 22.00 do 1.01.2008 r. do godz. 1.00 zostanie zamknięta
dla ruchu drogowego ul. Piastowska, na odcinku od ul. Grota
Roweckiego do skrzyżowania z ulicami Świętokrzyską i Traugutta.
Za utrudnienia przepraszamy.

Niech Wigilijna Noc i Święta
Bożego Narodzenia wniosą
w Państwa życie i serca jak najwięcej
radości i spokoju, a nadchodzący
2008 rok będzie czasem spełnionych
nadziei i oczekiwań

Burmistrz Miasta Sierpca

Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej Sierpca

W programie:

zapraszają na

SYLWESTER W MIEŚCIE
31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00

plener przed Domem Kultury

- wideo-dyskoteka

- życzenia noworoczne i pokaz sztucznych ogni.

SYLWESTER W MIEŚCIE

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
DOM KULTURY W SIERPCU
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Burmistrz Miasta podjął zarządzenie w sprawie sprzedaży
najemcy na własność lokalu mieszkalnego, położonego
w Sierpcu przy ul. Mickiewicza, wraz ze sprzedażą na
własność związanej z tym lokalem ułamkowej części gruntu
przynależnego do sprzedawanego w drodze bezprzetargo-
wej lokalu.

Podpisano umowę z Firmą Techniczno – Handlową
„SAN-BUD” Marek Gorzelany z Sierpca na wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania
oraz modernizację instalacji wod.- kan. w budynku filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, ul. Narutowicza
27, działka gruntu nr ewid. 1286/10, 1286/9, za kwotę
42.044,00 zł brutto. Termin wykonania – do 15.12.2007 r.

W dniu 12.07.2007r. została podpisana umowa z firmą
„HEMET” Sp. z o.o., z Zielonej Góry w sprawie wykonania
I etapu przebudowy boisk i urządzeń sportowych przy
szkole podstawowej Nr 3 w Sierpcu. Prace zostały
wykonane do 31.10.br. za kwotę 787.776,13 zł brutto.
Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: roboty ziemne;
wykonanie odwodnienia w postaci drenażu powierzchnio-
wego całej płyty boiska o wymiarach 71 x 44 m; wykonanie
wszystkich warstw podbudowy pod nawierzchnię
ze sztucznej trawy; ułożenie nawierzchni ze sztucznej
trawy; wykonanie ogrodzenia o wysokości 4m; przebudowę
istniejącego wodociągu przebiegającego przez projekto-
waną płytę boiska; dostawę i montaż wyposażenia (bramki,
słupki itp.) boiska do piłki nożnej, ręcznej i tenisa ziemnego.

Na ogrodzonej płycie ze sztucznej trawy są boiska
(system wymienny) do uprawiana dyscyplin sportowych:
piłka nożna – 1 boisko, piłka ręczna – 2 boiska, tenis ziemny
– 2 boiska. Dodatkowo, odrębną umową za kwotę
53.878,36 zł brutto, zlecono wykonane oświetlenia
– ustawiono w obrębie boiska sześć słupów. Dzięki temu
można korzystać z boiska również po zmierzchu.

Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 200 000 zł ze środków Ministerstwa Sportu
w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
Boiskiem zarządza Szkoła Podstawowa Nr 3.

Zakończono wydawanie decyzji administracyjnych
na stypendia szkolne za okres od września do grudnia roku
szkolnego 2007/2008.W terminie ustawowym, tj. do
15 września 2007 r. wpłynęło 176 wniosków o udzielenie
stypendium dla 319 dzieci. Ponieważ środki finansowe
na stypendia szkolne pochodzą z budżetu państwa i zostały

Z PRAC BURMISTRZA SIERPCA
przekazane dopiero w połowie października 2007 r. - dopiero

po tym terminie można było rozpoczynać procedurę
wydawania decyzji. Po analizie dokumentów źródłowych
wydano 305 decyzji pozytywnych na kwotę łączną 97.240
złotych. Średnia wysokość miesięcznego stypendium
szkolnego wyniosła 80 zł/dziecko (125% pobieranego
zasiłku rodzinnego). Wydano 12 decyzji odmownych w
związku z przekroczeniem kryterium dochodowego (351 zł
netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym),
2 wnioski pozostawiono bez rozpoznania wskutek nieuzu-
pełnienia dokumentacji przez wnioskodawcę. Ostateczny
termin realizacji decyzji upływa z końcem listopada br.

Z dniem 2 listopada br. upływała kadencja Dyrektora Domu
Kultury w Sierpcu. W związku z tym, zgodnie
z wymaganiami art.3a

, Burmistrz Miasta Sierpc
w dniu 10 października 2007 r. ogłosił konkurs na
stanowisko dyrektora. W wyznaczonym terminie do Urzędu
Miejskiego wpłynęła jedna oferta, która została zweryfiko-
wana pod względem formalnym przez komisję konkursową
powołaną

. W trakcie
drugiego etapu procedury naboru, przeprowadzonego
29 października br., kandydatka przedstawiła koncepcję
funkcjonowania placówki w perspektywie najbliższych
latach oraz udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania
formułowane przez członków komisji konkursowej.
W konsekwencji powyższego Burmistrz Miasta powołał
panią Ewę Wysocką na stanowisko Dyrektora Domu
Kultury w Sierpcu na okres czterech lat.

Ewa Wysocka legitymuje się wykształceniem wyższym
magisterskim – ukończyła studia pedagogiczne w zakresie
pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto
ukończyła trzyletni kurs kwalifikacyjny II stopnia
z dziedziny teatru oraz szereg form doskonalących.
Od trzech dekad związana z sierpeckim Domem Kultury.
W latach 1977 – 1992 pracowała jako instruktor kulturalno
– wychowawczy, przez kolejne trzy lata pełniła funkcję
kierownika artystycznego, w okresie od 1995 do 2003 r.
była starszym instruktorem ds. teatru, wreszcie z dniem
3 listopada 2003 r. objęła stanowisko dyrektora.
Jest założycielem zespołu dziecięcego (1984 r.) oraz
grupy teatralnej (2001 r.) a ponadto
i organizatorem

. Za swoje osiągnięcia uhonorowana przez Ministra
Kultury i Sztuki Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

5.

ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych

Zarządzeniem Burmistrzem Miasta Sierpc
Nr 81/WOK/2007 z dnia 26 października 2007 r

Bąble
Antrakt
Dziecięcego Festiwalu Teatru, Piosenki

i Tańca

inicjatorem
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