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bêdzie co dla ka¿dego

12 dni Nowej Rudy
Obiecuj¹co zapowiadaj¹ siê tegoroczne dni naszego miasta. wiêtowaæ bêdziemy przez dwa tygodnie, w ró¿nych
miejscach Nowej Rudy.
Du¿e imprezy plenerowe w ramach Dni
Nowej Rudy odbywaæ bêd¹ siê zarówno na obiektach Centrum TurystycznoSportowego w S³upcu, jak i na parkingu
przy Miejskim Orodku Kultury w dzielnicy Centrum. W ostatni majowy weekend
gociæ bêdziemy na sobotnio-niedzielnej
Biesiadzie z MOK-iem, a tydzieñ póniej na Maxa pobawimy siê na stadionie przy ul. K³odzkiej w S³upcu.

W tygodniu nie byle gratk¹ dla dzieci
bêdzie wiatowy Dzieñ Dziecka organizowany w rodê 1 czerwca, i po raz
pierwszy z takim rozmachem. Na tym
oczywicie nie koniec atrakcji. Bogaty
program Dni zapowiada kilka mniejszych
festynów, wystaw, koncertów i konkursów.
Wyst¹pi¹ zespo³y hip-hopowe, zagraj¹
akordeonici i trêbacze, zatañcz¹ dzieci
i wyhulaj¹ siê doroli czyli dla ka¿dego
co mi³ego.
(lwi)
Szczegó³owy program
Dni Nowej Rudy na stronach 2 i 3.

poprawiaj¹c pomniki historii

Pamiêtamy o ofiarach wojny

W sobotê 7 maja w Nowej Rudzie mia³y miejsce wojewódzkie obchody
60 rocznicy zakoñczenia II wojny wiatowej.
Obchody odbywa³y siê pod honorowym patronatem i z udzia³em
Paw³a Wróblewskiego, marsza³ka Województwa Dolnol¹skiego
oraz Tomasza Kiliñskiego, burmistrza Nowej Rudy.
Rozpoczê³a je msza w. w kociele w. Barbary w Drogos³awiu.
Potem w Zespole Szkó³ Nr 1 nast¹pi³o otwarcie Izby Pamiêci im. Pu³kownika
Józefa Sokola i Karpatczyków, a przed po³udniem na noworudzkim rynku
odby³o siê uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej powiêconej pamiêci
ofiar II wojny wiatowej i apel poleg³ych.
(lwi)
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wychowanie fizyczne
w Collegium Glacense

Nowy
kierunek
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
i Sportu pozytywnie zaopiniowa³a wniosek
Polsko-Czeskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie o nadanie uczelni uprawnieñ
do prowadzenia kierunku wychowanie fizyczne w ramach studiów zawodowych.
Jak siê dowiedzielimy trwaj¹ rozmowy, by od lutego 2006 roku utworzyæ tak¿e kierunek pielêgniarstwo.
(lwi)
fot. Wojciech Grzybowski

poprawiony napis na pomniku:

Ofiarom II wojny wiatowej,
Poleg³ym, Pomordowanym i ¯yj¹cym.
Walcz¹cym i Cierpiacym
za Woln¹ Polskê
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ho³d sk³adaj¹
mieszkañcy miasta
Nowej Rudy
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Kto,gdzie,kiedy
w urzêdzie
do dyspozycji
mieszkañców?

Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy przyjmuje interesantów w ka¿dy poniedzia³ek, w
godz. 13-1530, ratusz, Rynek 1,
II piêtro, pok. nr 13.
Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
przyjmuje mieszkañców w Biurze Obs³ugi Samorz¹du (Ratusz, Rynek 1, II piêtro, pok. nr
15) w ka¿d¹ rodê w godz. 1215.
Sekretarz Miasta, kierownicy
komórek organizacyjnych
(wydzia³ów i samodzielnych stanowisk) przyjmuj¹ interesantów
w ka¿dy wtorek w godz. 11-16.
Stra¿ Miejska czeka na zg³oszenia pod tel. 872 51 51 albo
w swojej siedzibie w Urzêdzie
Miasta Nowa Ruda, Rynek 11.

Jak czynne?
Urz¹d Miejski w Nowej Rudzie
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 730-1530.
Biuro Obs³ugi Klienta do dyspozycji interesantów znajduje
siê na parterze Urzêdu Miejskiego - Rynek 11, czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.730
-17.
Gminne Centrum Informacji
mieci siê w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiêbiorczoci
w S³upcu, przy ul. K³odzkiej 27,
Czynne pon.-pt. w godz. 8-15.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy
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Informacje bie¿¹ce

w skrócie...
* Miesi¹c przebaczenia. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie trwa miesi¹c przebaczenia.
Do koñca maja br. do MBP i jej wszystkich oddzia³ów
bez ¿adnych konsekwencji mo¿na oddaæ zaleg³e
ksi¹¿ki (nie bêdzie za to pobierana regulaminowa
kara). Bibliotekarze oczekuj¹, ¿e dziêki tej akcji do MBP
szybciej powróc¹ ksi¹¿ki, na które inni czytelnicy ju¿
oczekuj¹.
* Udana adopcja. 10 szkó³ z miasta i gminy Nowa
Ruda zaprezentowa³o 10 maja w noworudzkim MOKu swoje prace w ramach programu lady przesz³oci - uczniowie adoptuj¹ zabytki. Gminê miejsk¹ reprezentowa³y trzy szko³y: Szko³a Podstawowa Nr 2
w Nowej Rudzie (uczniowie przypomnieli historiê Kaplicy Loretañskiej), SP 7 w S³upcu (najm³odsi uczniowie tej szko³y opowiadali o Sanktuarium na Górze
Wszystkich wiêtych) oraz Gimnazjum Nr 1 (zaadoptowali symbolicznie wie¿e widokowe z okolic Nowej
Rudy).
(lwi)

Podziêkowania
W³adze Nowej Rudy
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dyrekcji,
gronu pedagogicznemu, dzieciom i ich rodzicom
oraz kombatantom za wk³ad pracy w³o¿ony
w organizacjê noworudzkich obchodów
60-rocznicy zakoñczenia wojny.
Serdecznie dziêkujemy

Zaproszenie
na XXXIII sesjê
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie odbêdzie siê w rodê 25 maja br. w Sali uroczystoci noworudzkiego ratusza, Rynek 1. Pocz¹tek
sesji o godz. 9.
W proponowanym porz¹dek obrad m.in. sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwa³ oraz prac
w okresie miêdzysesyjnym od 20 kwietnia do 18 maja
2005 r. oraz podjêcie uchwa³:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.,
b) zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 234/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 20052008,
c) w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na sfinansowanie
wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach miasta Nowa Ruda w roku 2005,
d) zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 102/XIII/03 w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata,
e) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Ponadto jak zwykle: Odpowiedzi na interpelacje
oraz interpelacje i zapytania radnych, sprawy ró¿ne
i informacja z bie¿¹cej dzia³alnoci Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej, a tak¿e informacje z bie¿¹cej dzia³alnoci komisji sta³ych Rady.
(opr. lwi)
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PROGRAM
25 maja - roda
godz. 10. Fina³ akcji integracyjnej
Muzykowanie bez granic
- scena przy Miejskim Orodku Kultury,
od strony ul. Nowa Osada
godz. 15. Otwarcie Fontanny
- Miejski Orodek Kultury, ul. Strzelecka
26 maja - czwartek
godz. 19. Koncert barda krakowskiego
Leszka D³ugosza
- sala widowiskowa MOK Nowa Ruda

(wystêp wspar³ finansowo Zak³ad Produkcji
Automatyki Sieciowej w Przygórzu)

27 maja - pi¹tek
godz. 16 - 22. Rockowe Granie
Wyst¹pi¹: Ener-za, Ch³opaczki z S¹siedztwa, Trepanacja, Amenia, Styl ¯ycia
- scena przy MOK-u, ul. Nowa Osada.
28 maja - sobota
Biesiada z MOK-iem
- scena przy MOK, ul. Nowa Osada
godz. 15 - 18. Koncert dla mamy
- prezentacja sekcji dzia³aj¹cych w MOK
godz. 18 - 20. - Koncert zespo³u MK2
godz. 20 - 23. - Biesiada cygañska
godz. 23. - Sztuczne ognie
po 23.15 Nocne Wycie do Ksiê¿yca karaoke w plenerze
29 maja - niedziela
godz. 16 - 17.30 Taniec ulicy
- przegl¹d zespo³ów HIP-HOP,
Show Dance na noworudzkim rynku, górna pierzeja
Biesiada z MOK-iem BIS - scena przy
MOK, od strony ul. Nowa Osada
godz. 18. Wieczorynka dla dzieci
- teatr plenerowy
godz. 19 - 19.30 - Markiz, Król £garzy
- teatr Nowa Ruda
godz. 19.30 - 20. - Zespó³ Central Park
godz. 20 - 21. - Gwiazda wieczoru
- zespó³ BOYS
godz. 21.30 - Kino w plenerze
Piraci z Karaibów
Podczas trwania biesiady imprezy
konkurs Ch³opak Nowej Rudy
o beczkê piwa.
30 maja - poniedzia³ek
godz. 9 - 11.30
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- sala widowiskowa MOK, Nowa Ruda
godz. 12. Sztuka bez barier
- otwarcie wystawy twórczoci osób niepe³nosprawnych - sala miedziana MOK
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30 maja - poniedzia³ek
Juwenalia w Collegium Glacense
godz. 12 - Uroczyste przekazanie ¿akom
kluczy do bram Nowej Rudy, Rynek
godz.12.15 Parada M³odoci
- przemarsz barwnych korowodów (studenci, ¿acy i uczniowie szkó³ rednich,
kadra dydaktyczna, zaproszoni gocie)
od 16 - 20. Mikrofon dla wszystkich
- wystêp finalistów konkursu
- plac przy Muzeum Górnictwa,
Drogos³aw, ul. Obozowa
31 maja - wtorek
godz. 9.-15. Forum Gazetek Korczakowskich z udzia³em redaktorów gazet
lokalnych - Szko³a Podstawowa Nr 2,
Nowa Ruda, ul. Fredry
godz. 9-13. Juwenalia - Dzieñ Otwarty w Collegium Glacense
- prezentacja uczelni, CTS - Noworudzki
Inkubator Przedsiêbiorczoci, S³upiec, ul.
K³odzka
godz. 13. Nowa Ruda w nowych czasach - wyk³ad inauguracyjny Rektora
Collegium Glacense prof. Jerzego M¹czyñskiego. Konferencja prasowa m.in.
z udzia³em ambasadorów Polski i Czech
oraz wojewody dolnol¹skiego
- Noworudzki Inkubator Przedsiêbiorczoci, S³upiec, ul. K³odzka
Osiedlowe granie czyli HIP-HOP
kontra akordeonici - wystêpy na ró¿nych miejscach Nowej Rudy.
S³upiec, Osiedle Wojska Polskiego
godz. 15. G³os Osiedla, Ak Drama
godz. 18.20 Zespó³ Pod Lup¹
S³upiec, Osiedle XXX-lecia
godz. 15.40 G³os Osiedla, Ak Drama
godz. 17.40 Zespó³ Pod Lup¹
S³upiec, Osiedle Waryñskiego
godz. 16.20 G³os Osiedla, Ak Drama
godz. 17. Zespó³ Pod Lup¹
Nowa Ruda, Rynek
godz. 16.20 Zespó³ Pod Lup¹
godz. 17. G³os Osiedla, Ak Drama
Nowa Ruda, Osiedle Piastowskie
godz. 15.40 - Zespó³ Pod Lup¹
godz. 17.40 G³os Osiedla, Ak Drama
Drogos³aw, Muzeum Górnictwa
godz. 15. Zespó³ Pod Lup¹
godz. 18.20 G³os Osiedla, Ak Drama

1 czerwca - roda
wiatowy Dzieñ Dziecka
- stadion CTS, S³upiec, ul. K³odzka
godz. 10 - 16. Gry, zabawy i konkurencje
sportowe dla dzieci szkolnych z miasta
i gminy Nowa Ruda oraz Radkowa
godz. 10. Ekologiczna sesja naukowa dla
dzieci, W trakcie sesji przedstawienie dla
dzieci pt. Kot w Butach oraz ró¿ne zabawy teatralne z udzia³em uczniów.
godz. 11. Taniec hiszpañski
- wystêp dzieci z SP W³odowice,
godz. 11.15 Wystêp dzieci z SP Jugów
godz. 12. Poczêstunek dla dzieci
godz. 13. - Przekazanie dzieciom symbolicznych kluczy do bram miast Nowa Ruda
i Radków
(wypuszczenie balonów i go³êbi)
godz. 13.15 - wrêczenie
Odznaki Dzieci Gór
godz. 14.30

Pokaz Policji

godz. 16. - Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród dla dzieci w konkurencjach
sportowych
godz. 16.15 - Koncert Gwiazdy Hip-Hop
Trzeci Wymiar
godz. 18. Fina³ Otwartego Turnieju Dzieciêcego w Tenisie Sto³owym - filia MOK
S³upiec
godz. 20. Juwenalia - Disco Party
- dyskoteka do bia³ego witu, stadion CTS.
S³upiec, ul. K³odzka
2 czerwca - czwartek
godz. 9 - 12. Nowa Ruda w kronikach
Wittiga - konkurs dla dzieci klas IV-VI
i gimnazjum
godz.13. Otwarcie wystawy o Nowej Rudzie - sala miedziana MOK, Nowa Ruda
godz. 18. Wielki mecz pi³karski
Mundurowi kontra Umys³owi
- stadion Nowa Ruda, ul. Sportowa
3 czerwca - pi¹tek
godz. 9 - 14. Znicz Olimpijski - zawody sportowe - CTS, S³upiec, ul. K³odzka
(organizator: Miêdzyszkolny Zwi¹zek Sportowy i Miejski Zespó³ Szkó³ Nr 1)
godz. 10. Miejsko-Gminny Festiwal
Piosenki Obcojêzycznej - sala widowiskowa filia MOK w S³upcu (organizator:
Gimnazjum nr 2)

Dodatkowe atrakcje podczas imprez Biesiada z MOK-iem (28-29.05), Nowa Ruda
na MaXa (04.06) i Familijna Niedziela (05.06): ca³odniowy turniej mega - pi³karzyki na dmuchanym boisku; malowanie buziaków dzieciom; boks artystyczny;
cianka wspinaczkowa-pneumatyczna, zjazdy na specjalnych linach alpinistycznych; skoki na bungee z wysokoci 35 metrów; promocja ksi¹¿ki noworudzianina
Eliasa Marroucha pt. Podró¿ za ocean.
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25 maja - 5 czerwca
4 czerwca - sobota
godz. 16. XV Jubileuszowe Spotkania
z Poezj¹ - Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Boh. Getta 10 - sala kominkowa
Nowa Ruda na MaXa
- stadion CTS, S³upiec, ul. K³odzka
godz. 13. Start - Przemarsz hejnalistów i
cheerleaderek
godz.13.20 - Wystêp zespo³u Magic
- muzyka biesiadna i nowoczesna
godz. 16. l¹ska biesiada z udzia³em
prawdziwego l¹zaka Mirka So³tysika
z zespo³em
Wieczór z Gwiazdami
godz. 18.30 - Koncert Piaska
- Andrzej Piaseczny z zespo³em
godz. 20.30 - Gwiazda wieczoru
Urszula
godz. 22 - 02. - Dyskoteka plenerowa
na biesiadn¹ nutê z lat 60', 70', 80', 90'.
5 czerwca - niedziela
godz. 12. wiatowy Dzieñ Ochrony
rodowiska - Rynek, Nowa Ruda
Familijna Niedziela
- stadion CTS, S³upiec, ul. K³odzka
(prowadzenie Irek Bieleninik)
godz. 13. Nastêpcy Wielkich Gwiazd
Polskiej Sceny Muzycznej
- wystêp finalistów konkursu Mikrofon dla
wszystkich
godz. 14. - zespo³y Show Dance oraz
Rudan, Pokazy Karate, Konkursy Wiedzy o Nowej Rudzie, Pokazy Stra¿ackie.
godz. 15. Wystêp zespo³u Tyrolia Band
godz. 15.30 - Rozpoczêcie turnieju Dwójek Ma³¿eñskich (g³ówn¹ nagroda jest puchar Burmistrza Nowej Rudy i 500 z³) bieg na szczud³ach, wielobój sprawnociowy, wspinanie na czas.
godz. 16.30 Tyrolia Band po raz drugi
godz. 17.30 Fina³ turnieju Dwójek Ma³¿eñskich - wielobojowy bieg na wyczynowych nartach Bolka ze specjalnymi
przeszkodami, rzut jajkiem na odleg³oæ
(nagroda specjalna pielucha dla pot³uczonych).
godz. 18.30 - Koncert zespo³u
Liverpool"
godz. 19.45 - Rozdanie nagród w Turnieju
Dwójek Ma³¿eñskich
godz. 20. Gwiazda wieczoru
Sumptuastic
godz. 23. - Pokaz sztucznych ogni
(na zakoñczenie)

ZAPRASZAMY
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Og³oszenia

OG£OSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza rokowania
na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego na terenie miasta Nowa Ruda
- ul. A. Fredry nr 22 - obr. 3, AM 18, dz. nr 653
o powierzchni 1487 m2.
Opis lokalu: Lokal u¿ytkowy usytuowany na parterze sk³ada
siê z 17 pomieszczeñ. Lokal stanowi pustostan po restauracji
Sudecka. Wystrój pomieszczeñ z lat 70-tych typowy do prowadzonej dzia³alnoci gastronomicznej w tym okresie. Posadzki parkietowe lastrykowe, na cianach ok³adziny z drewnianej
boazerii listwowej, glazury, nieregularnych p³ytek z czerwonego marmuru i lakierowanych p³yt pilniowych z perforacj¹. Okna
skrzynkowe i zespolone, stolarka i lusarka drzwiowa z lat 70tych - pe³ne oszklone drzwi p³ycinowe oraz oszklone stalowe
drzwi wejciowe. Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna,
CO, gazowa i wentylacyjna kwalifikuje siê do wymiany.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot rokowañ nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.
Wartoæ nieruchomoci podlegaj¹ca rokowaniom
180 000,- z³.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomoci: I przetarg 23 lutego br., II przetarg 20 kwietnia br.
Rokowania odbêd¹ siê 13 czerwca 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1
(Sala uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do 9 czerwca 2005 r. do godz. 15 w Sekretariacie
Urzêdu Miasta, Rynek nr 1, pok. nr 13.
Zg³oszenie nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z napisem
Rokowania - ul. Fredry nr 22 Zg³oszenie powinno zawieraæ:
imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot; datê sporz¹dzenia zg³oszenia; owiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³
siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ; proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty - gotówka czy raty
(maks. 10 rat rocznych); kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
UWAGA! Zg³oszenia z zaproponowan¹ cen¹ ni¿sz¹ ni¿ 40%
wartoci nieruchomoci podanej do rokowañ nie bêd¹ podlega³y rozpatrzeniu.
Przystêpuj¹cy do rokowañ winien wp³aciæ zaliczkê tytu³em
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy w wysokoci 15% wartoci nieruchomoci podlegaj¹cej rokowaniom w gotówce do dnia 9 czerwca 2005 r. do godz.
14. w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA O/
Nowa Ruda na konto - nr konta: 10 1090 2330 0000 0005 9600
0039.
Wp³acon¹ zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wp³acona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkê zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ. Uczestnik rokowañ mo¿e z³o¿yæ skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem rokowañ do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Bli¿sze informacje na temat rokowañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek 11, pok. nr 109, tel. 872
03 25 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od dnia 7 maja 2005 r. do dnia 7 czerwca 2005 r.
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OG£OSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza rokowania
na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego na terenie miasta Nowa Ruda
Rynek nr 8 - obr. 3, AM 20, dz. nr 385/15 o pow. 368 m2.
Opis lokalu: Lokal u¿ytkowy usytuowany na III-piêtrze sk³ada
siê z 2 pomieszczeñ, werandy, WC, pomieszczenia socjalnego
(w przesz³oci by³y to biuro organizacji spo³ecznej). Brak pomieszczenia przynale¿nego. Uk³ad funkcjonalny prawid³owy,
ciany z wypraw¹ i malatur¹, pod³ogi z drewna pokryte wyk³adzin¹, drzwi p³ycinowe, okna skrzynkowe. Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, c.o z kot³owni¹ w budynku.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot rokowañ nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.
Wartoæ nieruchomoci podlegaj¹ca rokowaniom
- 35 053,- z³.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomoci: I przetarg 23 lutego br., II przetarg 20 kwietnia br.
Rokowania odbêd¹ siê 13 czerwca 2005 r. o godz. 11. 30
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek 1 (Sala uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do 9 czerwca 2005 r. do godz. 15. w Sekretariacie
Urzêdu Miasta, Rynek 1, pok. nr 13.
Zg³oszenie nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z napisem
Rokowania - Rynek Nr 8
Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê, nazwisko i adres albo
nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba
prawna lub inny podmiot; datê sporz¹dzenia zg³oszenia; owiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ; proponowan¹ cenê i sposób
jej zap³aty - gotówka czy raty (maks. 10 rat rocznych); kopiê
dowodu wp³aty zaliczki.
UWAGA! Zg³oszenia z zaproponowan¹ cen¹ ni¿sz¹ ni¿ 40%
wartoci nieruchomoci podanej do rokowañ nie bêd¹ podlega³y rozpatrzeniu.
Przystêpuj¹cy do rokowañ winien wp³aciæ zaliczkê tytu³em
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy w wysokoci 15% wartoci nieruchomoci podlegaj¹cej rokowaniom w gotówce do dnia 9 czerwca 2005 r. do godz.
14. w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A.
O/ Nowa Ruda na konto 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wp³acon¹ zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wp³acona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkê zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ. Uczestnik rokowañ mo¿e z³o¿yæ skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem rokowañ do Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Komisja przeprowadzaj¹ca rokowania ma prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoci.
Bli¿sze informacje na temat rokowañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.
872 03 25 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od dnia 7 maja 2005 r. do dnia 7 czerwca 2005 r.
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Starostwo uzasadnia konsolidacjê, a my szukamy najlepszego rowi¹zania

Sprawy SP ZOZ-u (szpitala) ci¹g dalszy
Uzasadnienie do uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego z dnia
27 kwietnia 2005 roku O zamiarze przekszta³cenia samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w K³odzku poprzez po³¹czenie z samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej pod nazw¹
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju w likwidacji
oraz samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej
pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie.
Prowadzona w ostatnich latach restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia w powiecie k³odzkim spowodowa³a zmniejszenie wzrostu zad³u¿enia siê tych jednostek. Przypomnieæ nale¿y, ¿e redniomiesiêczne zad³u¿enie trzech ZOZ-ów podleg³ych Radzie Powiatu
K³odzkiego wynosi³o w roku 2003 od oko³o 800 do 450 tys. z³otych.
Zrestrukturyzowanie jednostek wsparte pomoc¹ finansow¹ organu
za³o¿ycielskiego pochodz¹c¹ ze rodków emisji obligacji, spowodowa³o ustabilizowanie siê sytuacji finansowej zak³adów, daj¹c nawet okresowe mo¿liwoci bilansowania siê ich dzia³alnoci. Rok
2004 zakoñczy³ siê nastêpuj¹cym wynikiem finansowym: SP ZOZ
w K³odzku: zysk 755 447 z³; SP ZOZ w Nowej Rudzie: strata 837
612 z³; SP ZOZ w Dusznikach w likwidacji strata 1 mln 413 244 z³
Kolejne dzia³ania restrukturyzacyjne zmierza³y do zmiany form
organizacyjno-prawnych zak³adów, czyli tworzenia spó³ek prawa
handlowego, które to dzia³ania mia³yby na celu spowodowanie wiêkszej dyscypliny finansowej oraz stworzenie mo¿liwoci rozszerzenia dzia³alnoci zak³adów i pozyskanie dodatkowych rodków finansowych poprzez dzia³alnoæ komercyjn¹. Niestety coraz bardziej zaostrzaj¹ce siê warunki rejestrowania nowych podmiotów
wskazuj¹ na du¿e ryzyko takich dzia³añ. Wszystkie zabiegi prowadz¹ce do poprawy kondycji finansowej zak³adów prowadzone by³y
obok dzia³añ zmierzaj¹cych do przejêcia przez powiat nowego szpitala w Polanicy Zdroju. (...)
Nowe przepisy dotycz¹ce zasad rejestrowania zak³adów opieki
zdrowotnej wraz z nowymi zaostrzonymi warunkami sanitarnymi,
skutkuj¹ wyranymi tendencjami zmian w standardach opieki medycznej wymaganych przez p³atnika tych¿e wiadczeñ medycznych,
czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, które bêd¹ obowi¹zywaæ od nowego roku. Maj¹c wiedzê dotycz¹c¹ nowotworzonych warunków
kontraktowania wiadczeñ, staj¹c przez faktem koniecznych dalszych dzia³añ restrukturyzacyjnych, nale¿y mieæ wiadomoæ przygotowania jednostek do mo¿liwoci zakontraktowania wiadczeñ
zdrowotnych dla mieszkañców powiatu k³odzkiego. W przeciwnym
razie powiat k³odzki mo¿e stan¹æ przed niewyobra¿alnym faktem
koniecznoci zabezpieczenia opieki medycznej dla mieszkañców
powiatu w innych ni¿ obecnie funkcjonuj¹ce w powiecie zak³adach
opieki zdrowotnej. Taki stan rzeczy oprócz zdecydowanego ograniczenia dostêpnoci do wiadczeñ zdrowotnych spowodowa³by drastyczne ograniczenie miejsc pracy w sektorze pracowników ochrony zdrowia. (...)
Powsta³a w wyniku po³¹czenia jednostka bêdzie funkcjonowa³a
pod jednym wspólnym zarz¹dem, obejmuj¹c realizacj¹ zadañ z zakresu ochrony zdrowia obszar terytorialny, na którym dotychczas
wiadczeñ medycznych udziela³y Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie, w Dusznikach Zdroju w likwidacji i w K³odzku. Przedmiotowe zmiany nie spowoduj¹ istotnego ograniczenia dostêpnoci, warunków udzielania i jakoci wiadczeñ medycznych, które
bêd¹ realizowane w skonsolidowanej jednostce.
W sytuacji nie podjêcia proponowanych przez Zarz¹d Powiatu
dzia³añ, przyst¹pienie do konkursu ofert na wiadczenia zdrowotne
na rok 2006 zak³adów, które nie bêd¹ spe³nia³y wymaganych standardów spowoduje ich likwidacjê, a tym samym pozbawi opieki
medycznej mieszkañców poszczególnych regionów i skutkowaæ
bêdzie utrat¹ pracy dla pracowników tych zak³adów.
W proponowanych niniejsz¹ uchwa³¹ zamierzeniach Zarz¹d
Powiatu K³odzkiego upatruje utrzymanie dzia³alnoci trzech szpitali, która to dzia³alnoæ zostanie okrelona statutem przekszta³conego zak³adu. (...) Bior¹c pod rozwagê powy¿ej przedstawione uzasadnienie, podjêcie niniejszej uchwa³y jest zasadne.

Pan Adam £¹cki
Starosta Powiatu K³odzkiego

Nowa Ruda, 17 maja 2005 roku

Szanowny Panie Starosto,
usilnie prosimy Pana o pozostawienie szpitala w Nowej Rudzie jako
samodzielnej jednostki. Uwa¿amy, ¿e konsolidacja lub likwidacja
szpitala mo¿e poci¹gaæ za sob¹ katastrofalne i nieodwracalne skutki
dla mieszkañców Nowej Rudy. Nie mo¿na bowiem pozbawiaæ 50tysiêcznej spo³ecznoci miasta i gminy Nowa Ruda podstawowej
opieki zdrowotnej.
Prosimy o niepodejmowanie decyzji bez konsultacji z w³adzami
trzech gmin (Nowej Rudy i Radkowa) oraz ich mieszkañcami, których w³adze powiatowe powinny reprezentowaæ i zgodnie z ich wol¹
podejmowaæ dzia³ania. Uwa¿amy, ¿e szpital w Nowej Rudzie przy
odpowiednim sposobie zarz¹dzania nie powinien przynosiæ strat
i ewentualne zmiany w pierwszej kolejnoci powinny dotyczyæ zmiany oraz doboru odpowiednich osób zarz¹dzaj¹cych tym szpitalem.
Du¿a czêæ mieszkañców gmin noworudzkich i radkowskiej jest
bardzo uboga i likwidacja szpitala oznaczaæ bêdzie dla nich brak
dostêpu do opieki zdrowotnej i pomocy medycznej. Dodatkowo
w okresie zimowym warunki komunikacyjne s¹ bardzo utrudnione,
a czasami nawet uniemo¿liwiaj¹ szybkie udzielenie pomocy, co bêdzie oznacza³o pozostawienie bez opieki ludzi potrzebuj¹cych
pomocy.
Prosimy Pana Starostê o jak najszybsze zorganizowanie spotkania z przedstawicielami w³adz wspomnianych wczeniej trzech
jednostek samorz¹dowych i przedstawienie, wyjanienie oraz uzasadnienie planów rady powiatu dotycz¹cych reorganizacji szpitala
w Nowej Rudzie. Chcielibymy tak¿e uzyskaæ pe³n¹ informacjê, na
podstawie jakich przes³anek podjêto decyzjê o konsolidacji.
Oczekujemy na Pana odpowied, z powa¿aniem
Spo³eczna Rada Ekspertów w Nowej Rudzie
Piotr Baranowski, Jerzy Dudzik, Pawe³ Marciniak,
Helena Mêdrzycka-Moch, Julian Golak, Zbigniew Kulas,
Ryszard Sonnak, Marian ¯eliszewski, Zygmunt £aguna,
Marek Michoñ, Andrzej Zaj¹c, Tomasz Kiliñski

Burmistrz o konsolidacji
- Radni powiatu k³odzkiego podejmuj¹c uchwa³ê o zamiarze
konsolidacji jednoznacznie wyrazili opiniê, ¿e aby uratowaæ
szpital w Nowej Rudzie niezbêdna jest likwidacja samodzielnego ZOZ-u w Nowej Rudzie. Dotychczas jednak starosta nie
przedstawi³ nam pe³nego merytorycznego, ekonomicznego
uzasadnienia takiej decyzji, podobnie jak nie podj¹³ z nami
szczegó³owych rozmów dotycz¹cych niedawno preferowanego przekszta³cenia SP ZOZ w spó³kê prawa handlowego.
Pan starosta twierdzi, ¿e tylko w przypadku likwidacji szpital
w Nowej Rudzie mo¿e byæ odd³u¿ony z emisji obligacji. Uwa¿am jednak - i nie jestem w tym odosobniony - ¿e lepszym
rozwi¹zaniem by³oby odd³u¿enie, i pozostawienie noworudzkiego SP ZOZ-u jako samodzielnej jednostki pod warunkiem,
¿e nast¹pi¹ gruntowne zmiany w sposobie zarz¹dzania szpitalem. Nowe kierownictwo jest w stanie moim zdaniem tak
zrestrukturyzowaæ SP ZOZ, aby nie generowa³ strat przy obecnym kontrakcie z NFZ. Pan starosta i rada powiatu nie mo¿e
nie liczyæ siê z blisko 50-tysiêczn¹ aglomeracj¹ trzech gmin
i powinni pozwoliæ na podjêcie próby restrukturyzacji i utrzymania samodzielnego ZOZ-u z czterema podstawowymi oddzia³ami.
Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy
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Og³oszenia

ZARZ¥DZENIE

Nr 48a
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 6 maja 2005 r.
W sprawie przyjêcia og³oszeñ o konkursach
na realizacjê zadañ publicznych z zakresu
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym w 2005 r.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póniejszymi zmianami) oraz § 6
ust. 2 uchwa³y Nr 225/XXVII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Wspó³pracy Miasta Nowa Ruda z organizacjami pozarz¹dowymi w 2005 roku
zarz¹dza siê:
§ 1. Przyjmuje siê og³oszenia o konkursach na realizacjê zadañ publicznych z zakresu przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach nr 1, nr 2 i nr
3 do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Naczelnikowi Wydzia³u Infrastruktury Spo³ecznej.
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

OG£OSZENIE

Nr 1/A/2005
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 6 maja 2005 r.
O konkursie na organizacjê
wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta
Nowa Ruda og³asza konkurs na realizacjê zadania:
1. Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci
znajduj¹cych siê pod opiek¹ Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
2. Do konkursu przyst¹piæ mog¹ podmioty wymienione w art.11
ust.3 powy¿szej ustawy.
3. Na realizacjê zadania przeznacza siê dotacjê
w kwocie 20 000,-z³.
4. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 40 dzieci (po 500,- z³ na dziecko), a w szczególnoci: zakwaterowania, wy¿ywienia, przejazdu, wynagrodzenia
opiekunów.
5. Zasady przyznania dotacji: kompletnoæ z³o¿onej oferty, rzetelnoæ podanych danych w ofercie, efektywnoæ realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.
6. Termin realizacji zadania: lipiec - sierpieñ 2005 r.
7. Warunki realizacji zadania: organizacja minimum 14-dniowego wypoczynku poza terenem miasta Nowa Ruda, nieodp³atny udzia³ w wypoczynku minimum 40 dzieci wytypowanych
przez MOPS, zapewnienie ca³odziennego zakwaterowania, wy¿ywienia i opieki, zapewnienie transportu, realizacja programu
profilaktycznego.

OG£OSZENIE Nr 2/A/2005
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 6 maja 2005 r.
O konkursie na organizacjê
wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci
O konkursie na organizacjê pó³kolonii letnich
dla dzieci w dzielnicy Centrum
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta
Nowa Ruda og³asza konkurs na realizacjê zadania:
1. Organizacja pó³kolonii letniej dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Centrum.
2. Do konkursu przyst¹piæ mog¹ podmioty wymienione w art.11
ust.3 powy¿szej ustawy.
3. Na realizacjê zadania przeznacza siê dotacjê
w kwocie 6 500,-z³.

Nr 90

info Nowa Ruda

4. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 50 dzieci (po 130,-z³ na dziecko), a w szczególnoci: wy¿ywienia, wynagrodzenia opiekunów, materia³ów do
realizacji programu profilaktycznego, wycieczek.
5. Zasady przyznania dotacji: kompletnoæ z³o¿onej oferty, rzetelnoæ podanych danych w ofercie, efektywnoæ realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.
6. Termin realizacji zadania: lipiec- sierpieñ 2005 r.
7. Warunki realizacji zadania: organizacja dwóch, minimum 10
dniowych turnusów, nieodp³atny udzia³ w ka¿dym turnusie minimum 25 dzieci pochodz¹cych z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, organizacja zajêæ i zapewnienie opieki
minimum 5 godzin dziennie, zapewnienie minimum dwóch posi³ków dziennie, realizacja programu profilaktycznego.

OG£OSZENIE Nr 3/A/2005
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 6 maja 2005 r.
O konkursie na organizacjê pó³kolonii letnich
dla dzieci w dzielnicy S³upiec
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta
Nowa Ruda og³asza konkurs na realizacjê zadania:
1. Organizacja pó³kolonii letniej dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy S³upiec.
2. Do konkursu przyst¹piæ mog¹ podmioty wymienione w art.
11 ust.3 powy¿szej ustawy.
3. Na realizacjê zadania przeznacza siê dotacjê
w kwocie 6 500,- z³.
4. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 50 dzieci (po 130,- z³ na dziecko), a w szczególnoci: wy¿ywienia, wynagrodzenia opiekunów, materia³ów do
realizacji programu profilaktycznego, wycieczek.
5. Zasady przyznania dotacji: kompletnoæ z³o¿onej oferty, rzetelnoæ podanych danych w ofercie, efektywnoæ realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.
6. Termin realizacji zadania: lipiec- sierpieñ 2005 r.
7. Warunki realizacji zadania: organizacja dwóch, minimum 10
dniowych turnusów, nieodp³atny udzia³ w ka¿dym turnusie minimum 25 dzieci pochodz¹cych z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, organizacja zajêæ i zapewnienie opieki
minimum 5 godzin dziennie, zapewnienie minimum dwóch posi³ków dziennie, realizacja programu profilaktycznego.

Gdzie i do kiedy sk³adaæ oferty?
Kompletne oferty dotycz¹ce ww. og³oszeñ sk³adamy na
druku - stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) - w zaklejonej
kopercie w terminie do 6 czerwca 2005 r. w Sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr
13, II piêtro.
Rozpatrzenie ofert przez powo³an¹ w tym celu Komisjê
nast¹pi w terminie do dnia 20 czerwca 2005 r. W terminie
do dnia 24 czerwca 2005 r. oferenci zostan¹ powiadomieni
o dokonanym wyborze ofert.
Og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoæ wybrania do realizacji zadania wiêcej ni¿ jednej oferty.
Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria: ocena mo¿liwoci realizacji zadania przez
podmiot przy uwzglêdnieniu podanych informacji; ocena
przedstawionego programu profilaktycznego; ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym udzia³ów finansowych, kadrowych i rzeczowych rodków w³asnych; mo¿liwoæ pozyskiwania rodków finansowych z innych róde³ na realizacjê zadania.
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Og³oszenia, przetargi

OG£OSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
(o wartoci nie przekraczaj¹cej 60 000 Euro)
Szko³a Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kociuszki
w Nowej Rudzie (ul. Szkolna 3)
og³asza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 7
w Nowej Rudzie przy ul. Szkolnej 3.
Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja toalet na parterze w segmencie B budynku dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Szkolnej 3 w Nowej Rudzie obejmuj¹ca:
Przebudowê-rozbiórkê istniej¹cych i budowê cianek dzia³owych
kabin wg za³¹czonego projektu. Wymiana odcinków instalacji
wodno-kanalizacyjnych, demonta¿ i monta¿ bia³ej armatury,
wymianê stolarki drzwiowej, kafelkowanie cian i posadzek,
remontowe prace wykoñczeniowe i malarskie.
Formularz zawieraj¹cy specyfikacjê istotnych warunków
zamówienia mo¿na odebraæ w Szkole Podstawowej nr 7, 57402 Nowa Ruda, ul. Szkolna 3. Cena formularza 10,- z³.
Szczegó³owy zakres robót oraz wykaz materia³ów, które
dostarczy Zamawiaj¹cy, okrela Przedmiar robót wraz z projektem stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do SIWZ. Zamawiaj¹cy nie
dopuszcza sk³adania ofert czêciowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
od 25 czerwca - 25 sierpnia 2005 r.
Opis warunków udzia³u w postêpowaniu:
1. Z³o¿enie oferty zgodnej z wymogami specyfikacji.
2. Spe³nienie warunków okrelonych w art.22 ust.1 ustawy:
1) posiadanie uprawnieñ do wykonywania okrelonej dzia³alnoci; 2), posiadanie niezbêdnej wiedzy i dowiadczenia oraz
potencja³u technicznego; 3) znajdowanie siê w sytuacji ekonomicznej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia.
3. Nie podleganie wykluczeniu z postêpowania na podstawie
art.24 ustawy.
4. Wp³acenie wymaganego wadium.
Wadium: Warunkiem udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokoci 500,- z³.
Kryteria oceny i ich znaczenie: 1. Spe³nia warunki okrelone
w specyfikacji; 2. 100% cena oferty brutto.
Miejsce i termin sk³adania ofert: Oferty nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Zamawiaj¹cego tj. - w sekretariacie Szko³y Podstawowej
nr 7, ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda
do dnia 3 czerwca 2005 r. do godz. 12.
Termin zwi¹zania ofert¹: Oferent pozostaje zwi¹zany ofert¹
30 dni od daty terminu sk³adania ofert.

Szanuj Zieleñ!
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OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia
22 kwietnia 2005 r. zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoci
przeznaczonej do zbycia, bêd¹cej za³¹cznikiem do Zarz¹dzenia Nr 43/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 kwietnia
2005 roku:
- ul. S³upiecka dz. nr 39/5, dzia³ka niezabudowana.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) mog¹
sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do 3 czerwca 2005 r. do
Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.

OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1
26 kwietnia 2005 r. zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoci
przeznaczonej do zbycia, bêd¹cej za³¹cznikiem do Zarz¹dzenia Nr 44/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 26 kwietnia
2005 roku:
cibórz - gmina Paczków, dzia³ka zabudowana budynkami
i budowlami o przeznaczeniu wypczynkowo-rekreacyjnym.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) mog¹
sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do 14 czerwca 2005 r.
do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.

OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia
5 maja 2005 r. zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoci przeznaczonej do zbycia, bêd¹cej za³¹cznikiem do Zarz¹dzenia Nr
47/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 5 maja 2005 r.:
ul. Spacerowa nr 20/7, lokal mieszkalny.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) mog¹
sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do 17 czerwca 2005 r.
do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.

OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia
6 maja 2005 r. zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoci przeznaczonej do zbycia, bêd¹cej za³¹cznikiem do Zarz¹dzenia Nr
48/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 6 maja 2005 r.:
ul. S³upiecka nr 5 - budynek u¿ytkowy, przedszkole.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603) mog¹
sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do 18 czerwca 2005 r.
do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.

INFO Nowa Ruda w sieci internetowej
Plac przed Miejskim Orodkiem Kultury w Nowej Rudzie sta³ siê
miejscem niezwyk³ej lekcji ekologii. 10 maja dwie klasy pierwsze z
SP 3 w Nowej Rudzie, uczestniczy³y w zorganizowanej przez MOK
akcji Moje Drzewko. Zasadzono ponad 50 krzaków tui, berberysów i ligustru. Po zakoñczeniu pracy mali ogrodnicy udali siê do
MOK-u na s³odki poczêstunek i wspólne malowanie.
(sd)

Bezp³atny Informator Samorz¹dowy INFO Nowa Ruda
dostêpny jest w wersji elektronicznej - plik .pdf
(równie¿ wydania archiwalne) na stronach internetowych:
- www.umnowaruda.bip.doc.pl oraz www.nowaruda.info
Poszczególne artyku³y ukazuj¹ce siê w informatorze
dostêpne s¹ tak¿e na stronie www.nowa-ruda.com
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info Nowa Ruda
Kino MOK

Nowa Ruda miastem gwiazd

I po zawrocie g³owy

20 - 22 maja
godz. 17. Kontrolerzy
(105') - thriller/komedia, prod.
Wêgry, od 15 lat, Wyk. Sándor
Csányi.

3 lata minê³y od czasu, gdy w Nowej Rudzie
bardziej przyjanie zainteresowano siê X Muz¹
- filmem. Dzieje siê tak za spraw¹ organizacji
Noworudzkiego Filmowego Zawrotu G³owy.

godz. 19. Kl¹twa (96')
- horror/thriller, prod., Japonia,
USA ,od 18 lat, Wyk. Sarah
Michelle Gellar.

Cykliczne spotkania z re¿yserami, aktorami,
pisarzami, krytykami filmowymi sprawi³y, i¿ w³anie ta dziedzina sztuki, jak¹ jest film, obecnie
rozkwita w naszym mikroregionie. Z pewnoci¹
przyczyni³y siê do tego znakomitoci wiata filmu, które nas ju¿ odwiedzi³y. Przypomnijmy
Now¹ Rudê odwiedzili: Katarzyna Figura, Krzysztof Zanussi, Ryszard Brylski, Robert Gonera,
Robert Wiêckiewicz, Przemys³aw Wojcieszek
oraz Jerzy P³a¿ewski.

27 - 29 maja
godz. 17. P³on¹ca pu³apka
(115`) - akcja/thriller, prod.
USA, od 15 lat, Wyk. Joaquin
Phoenix, John Travolta.
godz. 19. Aviator ( 150`)
- dramat, prod. Japonia, USA,
od 15 lat, Wyk. Leonardo DiCaprio, Jude Law.
Tej wiosny po raz trzeci Miejski Orodek Kultury w Nowej Rudzie zorganizowa³ III Noworudzki Filmowy Zawrót G³owy w dniach 12-14 maja. Tak¿e i tym
razem nie zabrak³o postaci wiele znacz¹cych w polskim wiecie filmowym.
Z pewnoci¹ gwiazd¹ tej edycji festiwalu by³a aktorka Joanna Brodzik i re¿yser Filip Bajon (na zdjêciu powy¿ej).
Jak co roku odby³y siê specjalne pokazy Kina Amatorskiego i Niezale¿nego KAN, a swoist¹ nowoci¹ sta³ siê
Dzieciêcy Przegl¹d Filmowy, który zainaugurowa³ wiêto filmu. Imprezami
towarzysz¹cymi by³y pokazy mody oraz
prezentacje firm kosmetycznym przed
(lwi)
MOK-iem.

Nowa Ruda
w internecie

mo¿na zmieniæ imiê i nazwisko

Oto ranking 15 najczêciej odwiedzanych stron internetowych
Nowej Rudy:
1. www.nowa-ruda.com
2. www.nowaruda.info
3. www.umnowaruda.bip.doc.pl
4. www.bip.gmina.nowaruda.pl
5. www.agroreg.com.pl
6. www.nrproject.friko.pl
7. www.nowaruda.
diecezja.swidnica.pl
8. www.mok.nowaruda.pl/
9. www.biblioteka.one.pl/
10. www.centrum.ng.pl/
11. www.cg.edu.pl/
12. www.lonowaruda.xt.pl/
13. www.malta.ng.pl/
14. www.community.kom.pl
15. www.piwnica.com.prv.pl

Od 3 maja obowi¹zuj¹ nowe
przepisy dotycz¹ce zmiany
danych osobowych.

Dziennie rednio 400 osób
odwiedza portal internetowy
www.nowa-ruda.com

Rewolucja
Rewolucja w
w danych
danych
osobowych
osobowych

Zmiany w przepisach umo¿liwi³y wreszcie osobom, którym
w latach 50. XX-wieku przy wydawaniu dowodów osobistych samowolnie zmieniono brzmienie wzglêdnie pisowniê imion lub
nazwisk. Tym samym mo¿liwy sta³ siê powrót do pierwotnych
danych osobowych.
Znowelizowana ustawa zak³ada tak¿e, ¿e zmiany imion lub
nazwisk dokonuje kierownik urzêdu stanu cywilnego w³aciwy
dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a nie jak dot¹d starosta. Uregulowano te¿ kwestiê zmiany nazwiska przez mê¿czyznê, który chce przyj¹æ nazwisko ¿ony. Tak¹ mo¿liwoæ dawa³
ju¿ wczeniej kodeks rodzinny i opiekuñczy.
Uwaga, wykrelono z ustawy przepis, który zezwala³ urzêdnikowi odrzuciæ wniosek o zmianê nazwiska w przypadku, gdy
istnia³a obawa, ¿e wnioskodawca chce przy okazji takiej zmiany u³atwiæ sobie dzia³alnoæ przestêpcz¹ albo uchyliæ siê od
odpowiedzialnoci cywilnej lub karnej.
Marta Grodzicka

III Turniej Wiedzy
Przedmedycznej
Pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa
Dolnol¹skiego Paw³a Wróblewskiego i Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Stanis³awa
Jurcewicza 2 czerwca br. odbêdzie siê w Nowej Rudzie
III Turniej Wiedzy Przedmedycznej dla szkó³ rednich
oraz gimnazjalnych z powiatu
k³odzkiego i wa³brzyskiego.
Turniej zostanie przeprowadzony w auli Noworudzkiej
Szko³y Technicznej przy ul.
widnickiej i na stadionie przy
ul. Górniczej. Organizatorem
Turnieju jest Maltañska S³u¿ba Medyczna. Trzeci Turniej
Wiedzy Przedmedycznej jest
kontynuacj¹ projektu rozpoczêtego w roku szkolnym
2002-2003.
(lwi)

