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wykonawca na ha³dzie

Najpierw wygaszanie
W maju SRK wy³oni³a wykonawcê wygaszania noworudzkiej ha³dy. Jest ni¹ konsorcjum Eko-l¹sk II oraz Geo
Carbon z Bytomia. Nie oznacza to jednak zamkniêcia drogi dla inwestycji szkockiej w naszym miecie.
Jak ju¿ informowalimy,
Katowicka Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ SA musia³a
wy³oniæ do koñca maja wykonawcê, który prowadzi³ bêdzie
wygaszanie ha³dy na zamkniêtym Polu Piast zlikwidowanej Kopalni Wêgla Kamiennego Nowa Ruda.
W przeciwnym razie przeznaczone na ten cel rodki z Narodowego Funduszy Ochrony
rodowiska po prostu by przepad³y. W rezultacie II przetargu znalaz³ siê oferent, który
podejmie siê tego zadania jak
siê okaza³o nie za kwotê 7 mln
z³otych lecz poni¿ej 5 mln z³.
- Rozpoczêcie procesu wygaszania noworudzkiej ha³dy nie
oznacza zdaniem SRK, zamkniêcia drogi dla szkockiej

inwestycji w Nowej Rudzie wyjania burmistrz Tomasz
Kiliñski. - Nic nie stoi na przeszkodzie, by ha³da zosta³a
w niedalekiej przysz³oci
Szkotom sprzedana, a i ich
pomys³ elektrociep³owni i spalania w niej ha³dy doczeka³ siê
realizacji - dodaje.
Jak siê dowiedzielimy,
Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ
dysponowaæ bêdzie w tym
roku nie tylko wsparciem
z NFO ale i dotacj¹ Skarbu
Pañstwa w wysokoci oko³o
3,5 mln z³ na rekultywacjê pokopalnianej ha³dy w S³upcu.
Jest wiêc szansa, i¿ czêæ
zdegradowanych terenów po
zlikwidowanej KWK Nowa
Ruda zostanie wreszcie uporz¹dkowana.
(lwi)

za samodzielnym SP ZOZ-em

Najwa¿niejsze:
utrzymaæ szpital
9 czerwca br. (czwartek) odbêdzie siê specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej Nowej
Rudy w sprawie SP ZOZ w Nowej Rudzie. Zaproszenie
do udzia³u w komisji otrzyma³ Adam £¹cki - starosta
k³odzki i Bogus³aw Rogiñski - wójt noworudzkiej gminy
wiejskiej oraz Jan Bednarczyk - burmistrz Radkowa.
Obecni bêd¹ przedstawiciele noworudzkiego SP ZOZ
w osobach Romana Buczkowskiego i przewodnicz¹cych
zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w szpitalu.
ci¹g dalszy na str. 3
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Dni Nowej Rudy na finiszu
Sobotnie i niedzielne imprezy na stadionie w S³upcu zakoñcz¹ tegoroczne Dni Nowej Rudy.
Po udanym weekendzie spêdzonym przy noworudzkim
MOKu (foto poni¿ej), zapraszamy na stadion w S³upcu, gdzie
w sobotê wystapi¹ gwiazdy DNI - Piasek i Urszula, a w niedzielê
Program na str. 2
grupy Liverpool oraz Sumptuastic.

Urszula
Urszula po
po Piasku
Piasku

fot. W. Grzybowski

jesieni¹ wybierzemy prezydenta i parlament

Kiedy do wyborów?
Wybory parlamentarne odbêd¹ siê 25 wrzenia br., a pierwsza tura wyborów prezydenckich 9 padziernika. Je¿eli konieczna bêdzie druga tura wyborów prezydenckich odbêdzie siê ona 23 padziernika.
Prezydent i marsza³ek Sejmu RP og³osili terminy wyborów do parlamentu i wyborów
prezydenckich. Tym samym
bezowocna sta³a siê debata,
zajmuj¹ca media przez ostatnie miesi¹ce, która dotyczy³a
przyspieszonych wyborów
parlamentarnych na wiosnê
tego roku. Teraz ju¿ kalendarz
jest nieub³agany, piêcioletnia
kadencja prezydencka, 4-letnia
parlamentu koñcz¹ siê jesieni¹
i terminy wyborcze wynikaj¹ ze
zwyk³ej arytmetyki. Nie ma
w tym nic zaskakuj¹cego.

Kalendarz wyborczy zosta³
u³o¿ony doæ logicznie a dla
wyborców tak¿e przejrzycie.
Najpierw podejmowaæ bêdziemy decyzjê najwa¿niejsz¹, bior¹c pod uwagê polski system
polityczny, to znaczy zdecydujemy, komu przeka¿emy w³adzê. Po tej decyzji przyjdzie
kolej na to, komu powierzyæ
funkcjê prezydenta.
Przy okazji pierwszej tury
wyborów prezydenckich odbêdzie siê prawdopodobnie tak¿e referendum w sprawie konstytucji unijnej.
(lwi)
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Informacje bie¿¹ce

sobota i niedziela w S³upcu

Dni na finiszu
4 czerwca - sobota
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
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) - m.in. bieg na
szczud³ach, wielobój sprawnociowy.
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)
Dodatkowe atrakcje podczas imprez:
ca³odniowy turniej mega - pi³karzyki na dmuchanym boisku; malowanie buziaków dzieciom;
boks artystyczny; cianka wspinaczkowapneumatyczna, 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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Uchwa³y
XXXIII sesji
Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odby³a siê 25 maja br. podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a nr 268/XXXIII/05 zmieniaj¹ca
Uchwa³ê Nr 234/XXVIII/05 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata
2005-2008. 20 g³osów za.
2. Uchwa³a nr 269/XXXIII/05 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach miasta Nowa Ruda w roku 2005. 15 za,
5 wstrzymuj¹cych siê od g³osowania.
3. Uchwa³a nr 270/XXXIII/05 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. 18 za, 2
wstrz.
4. Uchwa³a nr 271/XXXIII/05 zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 20 za.
5. Uchwa³a nr 272/XXXIII/05 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr 217/XXVI/04 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów
dla uczniów za osi¹gniêcia w nauce, artystyczne i sportowe. 20 za.
Pe³ne teksty podjêtych uchwa³ s¹ do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Obs³ugi
Samorz¹du, (ratusz - Rynek 1, II piêtro, pok.
nr 15) oraz na stronie interentowej www.umnowaruda.bip.doc.pl.
(opr. lwi)

PODZIÊKOWANIA
Dyrekcja Miejskiego Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Nowej Rudzie oraz wychowczyni klasy I B Joanna Gerlach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za podarowanie rodków finansowych na zakup paneli pod³ogowych. Podziêkowania dla: AUTO HANDEL - Jacek
Gryl - Janusz Skibiñski, Apteka GERBER, Sklep Spo¿ywczy Grzebieniowscy, Sklep Obuwniczy - Urszula
Manikowska, Sklep Janusz Lisiak, Urz¹d Pocztowy
Drogos³aw, Sklep Motoryzacyjny - Krzysztof Markiewicz, Sklep MAR-GO - Gra¿yna Bo¿ek, Slep Ogólnospo¿ywczy - Teresa i Ma³gorzata Grzybowska,
Kwiaciarnia - Halina i Mieczys³aw Kawalec, Sklep
TREND - Wioletta Kawalec, CUKIERNIA Ratajczak,
Kwiaciarnia - Urszula Poniak, Kwiaciarnia Drogos³aw - Katarzyna Suwa³a, Sklep Zoologiczny - Piotr
Gurzêda, Kwiaciarnia - Krystyna Andruszko, Firma
EGON Roman Ku³yk, Bar U MIKUSIA i Tadeusz Malik, Danuta Szarowicz, Pañstwo Ba³uszyñscy, Danuta Rusek, Mariusz Kopczyñski, Masza Uniczko,
Anna Majchrzak, Krzysztof Konopka, Edward Tocha,
Eugeniusz Kozaczka oraz rodzice dzieci z klasy I B.
Dziêkujemy tak¿e Pañstwu Stanis³awie Szkwarek, Barbarze Frenkiel i Krzysztofowi Manikowskiemu za pozyskanie ww. sponsorów. Szczególne podziêkowania dla: Krzysztofa Manikowskiego, Ryszarda Skwarka, Bogus³awa Frenkiela, Grzegorza Kwieciñskiego za wykonanie wszelkich prac zwi¹zanych
z po³o¿eniem paneli w sali lekcyjnej w budynku B.

info Nowa Ruda
Kto,gdzie,kiedy
w urzêdzie
do dyspozycji
mieszkañców?
Tomasz Kiliñski, burmistrz
miasta 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
Nowej Rudy przyjmuje mieszkañców w Biurze Obs³ugi Samorz¹du (ratusz, Rynek 1, II piêtro, pok. nr 15) w ka¿d¹ rodê
w godz. 12-15.
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 mieszkanców i interesantów znajduje siê na parterze
Urzêdu - Rynek 11, czynne jest
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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Najwa¿niejsze:
utrzymaæ szpital

Zapowiada siê burzliwe posiedzenie komisji, gdy¿ radni
miejscy chc¹ zasiêgn¹æ opinii i wys³uchaæ argumentów wszystkich zainteresowanych spraw¹ szpitala stron w obliczu wydania
przez komisjê opinii dla przed³o¿onego do konsultacji przez starostwo powiatowe w K³odzku projektu uchwa³y dotycz¹cej konsolidacji SP ZOZ-ów z K³odzka, Nowej Rudy i Dusznik Zdroju (pe³ny
tekst projektu i jego uzasadnienie mo¿na znaleæ na stronie internetowej: www.nowa-ruda.com).
Przypomnijmy, radni powiatowi podjêli uchwa³ê o zamiarze
konsolidacji, wyra¿aj¹c tym samym opiniê, ¿e aby uratowaæ
szpital w Nowej Rudzie niezbêdna jest likwidacja SP ZOZ-u w
Nowej Rudzie i w³¹czenie go do SP ZOZ w K³odzku. Starosta
k³odzki poprosi³ gminy o konsultacje w tej sprawie.
Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy uwa¿a, ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem by³oby - w zaistnia³ej sytuacji - pozostawienie noworudzkiego SP ZOZ jako jednostki odd³u¿onej i nadal samodzielnej, ale z nowym kierownictwem.
- Jeszcze raz podkrelam: Pan starosta i rada powiatu nie mog¹
nie liczyæ siê z blisko 50-tysiêczn¹ spo³ecznoci¹ trzech gmin
i powinni pozwoliæ nam na podjêcie próby restrukturyzacji i utrzymania samodzielnego SP ZOZ-u w Nowej Rudzie z czterema
podstawowymi oddzia³ami - mówi burmistrz. - Podtrzymujê swój
wniosek w sprawie odwo³ania dyrektora Buczkowskiego. Z nowym kierownictwem, wie¿ym podejciem do sprawy i wspó³prac¹ z samorz¹dem, przy pomocy lokalnych instytucji oraz firm
mamy szansê na powodzenie naszego pomys³u - dodaje Tomasz Kiliñski.

- Niejednokrotnie wyra¿alimy nasz sprzeciw wobec projektów
konsolidacji SP ZOZ-ów w powiecie, odbywa³o siê to równie¿ na
forum powiatowym. Ostatnio pod apelem w tej sprawie do starosty i rady powiatu podpisa³o siê 11 radnych Nowej Rudy - przypomina przewodnicz¹ca Bo¿ena Bejnarowicz (na zdjêciu powy¿ej
w trakcie wyst¹pienia na kwietniowej sesji Rady Powiatu K³odzkiego w sprawie s³u¿by zdrowia).
W³odarze Nowej Rudy wydaj¹ siê nie byæ odosobnieni w temacie samodzielnoci SP ZOZ-ów w powiecie k³odzkim. Ju¿
wiemy, ¿e konsolidacji nie chc¹ równie¿ k³odzcy radni. 27 maja
br. w pierwszej czêci sesji Rady Miasta K³odzka zaopiniowali
negatywnie - w formie uchwa³y - projekt starosty dotycz¹cy po³¹czenia SP ZOZ-ów w jeden. Ciekawe, co zrobi starostwo i radni
powiatowi, jeli równie¿ miejscy i wiejscy radni Nowej Rudy oraz
Dusznik Zdroju bêd¹ przeciwni konsolidacji? Czy bêd¹ liczyæ siê
z opini¹ spo³ecznoci lokalnych?
- Czas poka¿e.
Wojciech Grzybowski
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pomoc socjalna dla uczniów
Do noworudzkiego Urzêdu Miasta wp³ynê³o ponad 790 wniosków z terenu Nowej Rudy o pomoc socjaln¹ dla uczniów.
708 sporód nich spe³ni³o kreteria przyznania pomocy.

Stypendia do wziêcia
Zgodnie z ustaw¹ o systemie owiaty oraz Uchwa³¹ Nr
255/XXX/05 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z 30 marca
2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, burmistrz
miasta Tomasz Kiliñski podpisa³ stosowne zarz¹dzenie dotycz¹ce zasad rozpatrywania
wniosków stypendialnych z³o¿onych do gminy.
Na wyp³atê stypendiów
socjalnych dla uczniów nasze
miasto otrzyma³o z bud¿etu
pañstwa fundusze w wysokoci 156 648 z³. Ze wzglêdu na
szczup³oæ rodków finansowych stypendystów podzielono na trzy grupy ze wzglêdu
na przedzia³ dochodowy.
W zwi¹zku z tym, ¿e nowa
ustawa o systemie owiaty
wesz³a w ¿ycie 1 stycznia br.,
a uchwa³a Rady Miejskiej dotyczaca stypendiów podjêta
zosta³a 30 marca, podjêto
wa¿n¹ decyzjê o kwotowym
(finansowym) a nie rzeczowym rozpatrzeniu wniosków
zainteresowanych i przyznaniu pomocy.
- Miesiêczna wysokoæ dochodu na jedn¹ osobê w rodzinie
ucznia, umo¿liwiaj¹ca ubieganie siê o pomoc socjaln¹ nie
mog³a przekroczyæ 316 z³.
Kolejn¹ spraw¹ by³ czas na
jaki mo¿na przyznaæ pomoc
czyli od jednego miesi¹ca do
dziesiêciu miesiêcy w przypadku uczniów - albo - od jednego do dziewiêciu miesiêcy
w przypadku s³uchaczy kolegiów - t³umaczy kryteria przyznania pomocy Leszek Wójcik, naczelnik Wydzia³u Infrastruktury Spo³ecznej w UM
Nowa Ruda.- Nastêpnym kryterium by³o przestrzeganie celowego i edukacyjnego charakteru stypendiów szkolnych,
przeznaczonych na potrzeby
edukacyjne. Oznacza³o w to
praktyce fakt, ¿e podstaw¹ do

udzielenia pomocy edukacyjnej
nie mog³a byæ jedynie bardzo
z³a sytuacja materialna ucznia,
ale równie¿ istnienie okrelonych potrzeb edukacyjnych.
- Niekorzystna sytuacja materialna rodziny wed³ug Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu jedynie umo¿liwia jedynie ubieganie siê o pomoc edukacyjn¹, która to przyj¹æ mo¿e
np. formê w³aciwych zajêæ
wyrównawczych czy terapeutycznych - uzupe³nia naczelnik
Wójcik.
Do Urzêdu Miasta Nowa
Ruda wp³ynê³o ponad 790
wniosków. Spe³niaj¹cych kryterium dochodowe by³o 708.
Ustalone zosta³y trzy grupy
dochodu na jedn¹ osobê miesiêcznie w rodzinie:
I grupa - dochód do 99,99 z³
II grupa - od 100 do 199,99 z³
III grupa - od 200 do 316 z³.
Wszyscy otrzymaj¹ stypendium jeszcze w roku szkolnym 2004/ 2005 w wysokoci I
grupa 180 z³, II - 135 z³, III- 90
z³otych. S¹ to kwoty jednorazowej pomocy materialnej. Ka¿dy zainteresowany otrzyma
(b¹d ju¿ otrzyma³) decyzjê
okrelaj¹c¹ przyznanie lub odmowê przyznania stypendium
szkolnego. Osoby, którym
przyznano stypendium otrzymaj¹ ponadto do wype³nienia
druk PIT 2 C, który nale¿y bezwzglêdnie z³o¿yæ w Urzêdzie
Miasta Nowa Ruda w momencie odbierania pieniêdzy. Nale¿y równie¿ posiadaæ dokument
to¿samoci (np. dowód osobisty). W decyzji podany jest termin wyp³at stypendiów.
Zakwalifikowani do III grupy
ju¿ 1 czerwca rozpoczêli pobieranie stypendiów (zakoñczenie wyp³at 10 czerwca).
II grupa uczyni to w terminie 1317 czerwca, natomiast I grupy
w dniach 20-24 czerwca br.
Wyp³aty odbywaj¹ siê w Kasie
Urzêdu Miasta (Biuro Obs³ugi
Klienta czynne pon.-pt. 7 - 17)
- parter w budynku Rynek 11.
(lwi)
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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 11, pok. nr 109, tel. 872
03 25 i na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
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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OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz.2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz.2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

ul. Stara Osada - obr. 5, AM 4, dz. nr 125/2 o pow. 1840 m2
Cena wywo³awcza: 26 960,-z³ + 22% VAT

ul. Stara Osada - obr. 5, AM 4, dz. nr 125/1 o pow. 1970 m2,
Cena wywo³awcza: 29 630,- z³ + 22 % VAT

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny
zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej. Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr B - 60/2004 z dnia 19 lipca 2004
roku ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piêtrowego
z poddaszem mieszkalnym lub u¿ytkowym, z gara¿em wbudowanym lub wolnostoj¹cym na samochód osobowy, z niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami. Dojazd do nieruchomoci przeciêtny, miejscami utrudniony. Warunki zagospodarowania przeciêtne, obecnie uprawy rolne i drzewka owocowe. W s¹siedztwie znajduje siê zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê. Uzbrojenie: brak na szerokoci dzia³ki
od ulicy, mo¿liwoæ pod³¹czenia do sieci energetycznej od strony p³n. Ok 20 m, sieæ wodoci¹gowa w odleg³oci ok. 10 m od
granicy z dzia³k¹ nr 125/1 (Uwaga, informacja o madiach nie
stanowi warunków zasilania i przy³¹czy.) S¹siedztwo: zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê.
Na czêæ nieruchomoci stanowi¹cej przedmiot przetargu
(113 m2) zawarta jest umowa dzier¿awy do dnia 31 sierpnia
2005 r. Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ ta stanowi "tereny zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej". Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr B- 61/2004 z dnia 19 lipca
2004r. ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piêtrowego
z poddaszem mieszkalnym lub u¿ytkowym, z gara¿em wbudowanym lub wolnostoj¹cym na samochód osobowy, z niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami. Dojazd do nieruchomoci przeciêtny, miejscami utrudniony. Warunki zagospodarowania przeciêtne, obecnie uprawy rolne i drzewka owocowe. W s¹siedztwie znajduje siê zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê. Uzbrojenie: sieæ energetyczna w dzia³ce od strony p³n. wzd³u¿ granicy, sieæ wodoci¹gowa przebiega
w odleg³oci ok, 10 m wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ 125/2. (Uwaga,
informacja o mediach nie stanowi warunków zasilania i przy³¹czy.) S¹siedztwo: zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê.
Na nieruchomoæ stanowi¹c¹ przedmiot przetargu zawarta
jest umowa dzier¿awy do dnia 31 sierpnia 2005 r. Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporz¹dzaniu ni¹.

I przetarg odbêdzie siê 17 czerwca br. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

I przetarg odbêdzie siê 17 czerwca br. o godz. 11.15
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do dnia 13 czerwca
2005 r. do godz.14. w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zach.
WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005
9600 0039.
Wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy
notarialnej. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wp³acone wadium ulega
przepadkowi.
Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do dnia 13 czerwca
2005 r. do godz.14. w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zach.
WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005
9600 0039.
Wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy
notarialnej. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wp³acone wadium ulega
przepadkowi.
Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³
Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³
Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od dnia 11 maja 2005 r. do dnia 11 czerwca 2005 r.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od dnia 11 maja 2005 r. do dnia 11 czerwca 2005 r.

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz.2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz.2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

ul. Jasna - obr. 4, AM 9, dz. nr 329/10 o pow. 1,6959 ha.
Cena wywo³awcza: 18 000,- z³

ul. Niepodleg³oci nr 59b - obr. 4, AM 8, dz. nr 321/3
o pow. 3000 m2. Cena wywo³awcza: 22 325, - z³ + 22 % VAT

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny
lasów i planowanych zalesieñ na cele rekreacyjne. Dzia³ka niezabudowana, po³o¿ona za Zak³adem Us³ug Weterynaryjnych
w kompleksie pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹, terenami
rolnymi a ha³d¹. Przez dzia³kê przebiega linia energetyczna.
Uzbrojenie najbli¿sze do pod³¹czenia od ul. Jasnej (energia elektryczna, woda i kanalizacja) Dojazd gorzej ni¿ przeciêtny: drog¹
gruntow¹ nie urz¹dzon¹ znacznie uszkodzon¹, mo¿liwy jest
tak¿e do urz¹dzenia dojazd od ul. Jasnej, przy granicy z dzia³k¹
nr 330. Warunki zagospodarowania przeciêtne. Teren znacznie pofa³dowany. Stan zagospodarowania: mniej ni¿ przeciêtny, wzd³u¿ dzia³ki przez jej rodek przebiega w¹wóz zadrzewiony, znaczne deniwelacje ograniczaj¹ sposób zagospodarowania. Od strony po³udniowej na dzia³ce znajduje siê stary sad,
stroma skarpa nad potokiem Woliborka.
Z uwagi na to, i¿ dzia³ka sklasyfikowana jest jako u¿ytek
rolny, przeniesienie prawa w³asnoci nieruchomoci na rzecz
Nabywcy, który nie spe³ni wymogów okrelonych w ustawie z 11
kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, nast¹pi pod
warunkiem, ¿e Agencja Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pañstwa nie skorzysta z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu.

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny
us³ug i drobnych funkcji produkcyjnych. Dzia³ka niezabudowana i nieuzbrojona, po³o¿ona w kompleksie pomiêdzy zabudow¹
mieszkaniow¹ a stacj¹ gazu p³ynnego. Uzbrojenie najbli¿sze
do pod³¹czenia: od ul. Jasnej: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Odleg³oæ ok. 60 m. Dojazd: gorzej ni¿ przeciêtny,
drog¹ gruntow¹ nie urz¹dzon¹, odleg³oæ od drogi g³ównej ok.
50 m. Dzia³ka po³o¿ona na regularnym stoku o spadku oko³o
10 %. Stan zagospodarowania mniej ni¿ przeciêtny.

II przetarg odbêdzie siê 29 czerwca br. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

UWAGA!
Przystêpuj¹cy do ww. przetargów w dniu 29 czerwca winii
wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 24 czerwca 2005 r. do godz.14 w kasie Urzêdu Miasta
lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/ Nowa Ruda na konto nr
10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci.
Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od
zawarcia umowy notarialnej, wp³acone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Skargê na czynnoci
zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu
sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
UWAGA. Nieruchomoci stanowi¹ce przedmiot ww. przetargów nie s¹ obci¹¿one ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu nimi.
Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³
Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek 11, pok. 109, tel. 872 03 25.

II przetarg odbêdzie siê 29 czerwca br. o godz. 11.15
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz.2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

ul. Parkowa nr 16 b - obr. 6, AM 4, dz. nr 25/2 o pow. 974 m2.
Cena nieruchomoci: 9 000,- z³
Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny
zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej. Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr 32/2004 z 22 kwietnia 2004 r.
ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z gara¿em
wbudowanym lub wolnostoj¹cym na samochód osobowy wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami. Dojazd do
nieruchomoci drog¹ gruntow¹ na czêci znajduje siê nawierzchnia ¿wirowa. Dzia³ka nie jest uzbrojona: energia elektryczna mo¿liwa do pod³¹czenia od s³upa przy granicy dzia³ki
nr 23/1 i 24 w odleg³oæ ok. 90 m, woda - wzd³u¿ drogi nr 6 w
odleg³oci oko³o 40 m. Warunki zabudowy i zagospodarowania
- przeciêtne, czêæ dzia³ki w obni¿eniu terenowym, przy granicy z dzia³k¹ nr 24. Dzia³ka ma kszta³t trapezu. W s¹siedztwie
znajduje siê zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne.

II przetarg odbêdzie siê 29 czerwca br. o godz. 11.30
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

info Nowa Ruda
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PRZETARG NA WYNAJEM

OG£OSZENIE ZGKiM

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Rudzie zawiadamia, ¿e 6 czerwca 2005 roku o godz. 12 w
wietlicy przy ulicy Srebrna 1a w Nowej Rudzie odbêdzie
siê przetarg na wynajem lokali u¿ytkowych na terenie miasta i gminy Nowa Ruda.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Rudzie informuje, ¿e podpisze umowy najmu na ni¿ej wymienione lokale - bez koniecznoci uczestnictwa w przetargu.

1. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 6. Powierz.u¿ytkowa 49,81 m2.
Lokal sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ, wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹ bez ogrzewania.
W lokalu nale¿y wymieniæ tynki i stolarkê okienn¹. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod nr 96.
Stawka wywo³awcza w z³ za m2 - 11,77 + VAT 22 %.
Wadium 716,- z³.
2. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 13. Pow. u¿ytk. 74,55 m2. Lokal
sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ + WC, wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹, bez ogrzewania.
Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków
pod nr 98.
Stawka wywo³awcza w z³ za m2 - 11,77 + VAT 22%.
Wadium 1 071,- z³.
3. Nowa Ruda, ul. Niepodleg³oci 3. Pow. u¿ytk.171,86 m2.
Lokal sk³ada siê z trzynastu pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹ + WC, ogrzewanie
z w³asnej kot³owni lokalnej. Lokal przystosowany do dzia³alnoci gastronomicznej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by
Ochrony Zabytków pod nr 251.
Stawka wywo³awcza w z³ za m2 - 7,97 + VAT 22%.
Wadium 1 672,- z³.
4. Przygórze 218. Pow. u¿ytkowa 45,28 m . Lokal sk³ada siê
z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹
i wodno-kanalizacyjn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej.
Stawka wywo³awcza w z³ za m2 - 4,83 + VAT 22%.
Wadium 267,- z³.
2

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium
w kasie zak³adu, najpóniej do godz. 11 w dniu tego przetargu.
Zak³ad zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn. Lokale mo¿na ogl¹daæ w ci¹gu dwóch dni roboczych przed przetargiem, po wczeniejszym uzgodnieniu
z administruj¹cymi dany lokal Rejonami Obs³ugi Mieszkañców.

Punkt Konsultacyjny przy Agencji
Rozwoju Regionalnego AGROREG SA
Punkt Konsultacyjny przy Agencji Rozwoju
Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie-S³upcu wiadczy us³ugi informacyjne
dotycz¹ce zasad przygotowania wniosków
o udzielenie wsparcia z programów realizowanych ze rodków Rz¹du, programów
PHARE, funduszy strukturalnych dostêpnych w Polskiej Agencjio Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych oraz innych róde³ dostêpnych na rynku.
Dzia³aj¹cy w Nowej Rudzie Punkt Konsultacyjny daje równei¿ mo¿liwoæ bezp³atnego uzyskania przez ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa podstawowych informacji niezbêdnych do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Punkt Konsultacyjny czynny od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7-15. Zapraszamy. ARR AGROREG SA w Nowej
Rudzie-S³upcu, ul. K³odzka 27, budynek Noworudzkiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci. Informacja tel. (74) 872 50 25.

ZAPRASZAMY

1. Nowa Ruda, ul. Pi³sudskiego 4. Pow. u¿ytkowa 21,81 m2.
Pomieszczenie magazynowe (ciemne) bez instalacji wodnokanalizacyjnej.
Stawka za m2 - 3,91 z³ + VAT 22%
2. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, I piêtro. Pow. u¿ytk. 47,86 m2.
Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni
lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji s³u¿by Ochrony Zabytków pod nr 109.
Stawka za m2 - 8,69 z³ + VAT 22 %
3. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Pow. u¿ytkowa 42,83
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod nr 109.
Stawka za m2 - 8,69 z³ + VAT 22%
4. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Pow. u¿ytk. 33,05 m2.
Lokal sk³ada siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ (podlicznik), wspólne WC. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod nr 109.
Stawka za m2 - 8,95 z³ + VAT 22%
5. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, III piêtro. Pow. u¿ytkowa 52,72
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków po nr 109.
Stawka za m2 - 8,69 z³ + VAT 22%
6. Nowa Ruda, ul. Kocielna 6. Powierz. u¿ytkowa 72,02 m2.
Lokal sk³adaj¹cy siê z trzech siê z trzech pomieszczeñ + WC,
wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹.
Lokal w z³ym stanie technicznym i wymaga remontu w zakresie: instalacji elektrycznej, tynków na sufitach i cianach oraz
ogrzewania. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod nr 113.
Stawka za m2 - 9,14 z³ +VAT 22%
7. Nowa Ruda, ul. Zau³ek 11. Pow. u¿ytkowa 26,33 m2. Lokal
sk³ada siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê
wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. WC w korytarzu budynku.
Stawka za m2 - 6,50 z³ + VAT 22%
Zainteresowanych ofert¹ zapraszamy: Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie ul. Srebrna 1a. Od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-15.

WYJANIENIE
Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono jest
oczywicie Stowarzyszeniem, a nie Towarzystwem jak omy³kowo podalimy w numerze 89 INFO Nowa Ruda, a Noworudzkie Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych od 8
lutego br. nosi nazwê Nasza Nadzieja - Stowarzyszenie
Osób Niepe³nosprawnych - jak poinformowa³a nas radna
Irena Caryk. Za s³uszn¹ uwagê dziêkujemy i przepraszamy
za niecis³oci.
Jednoczenie informujemy, i¿ wszelkie uwagi i zmiany
w nazwach, osobach kieruj¹cych organizacjami pozarz¹dowymi, zmiany danych teleadresowych mo¿na przekazywaæ telefonicznie do noworudzkiego Urzêdu Miasta tel. 872
0339 do pani Moniki Podjackiej.
(lwi)
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wiatowy
dzieñ

1 czerwca br. Nowa Ruda
zorganizowa³a na stadionie w S³upcu I wiatowy
Dzieñ Dziecka.
W tym wyj¹tkowym dla
dzieci dniu - uczniowie
szkó³ podstawowych oraz
gimnazjów z miasta i gminy Nowa Ruda i Radkowa
bawili siê wspólnie i bezpiecznie na p³ycie boiska,
uczestnicz¹c w zawodach sportowych i podziwiaj¹c wystêpy na scenie.
Jest to inicjatywa godna
naladowania.
(lwi)
Polscy przedsiêbiorcy bez
potrzeby likwidowania firmy
w kraju, wyrejestrowywania
jej i dope³nienia wszystkich
formalnoci z tym zwi¹zanych bêd¹ mogli przenieæ
siedzibê firmy za granicê,
a nawet wybraæ inny system
podatkowy i odprowadzaæ
podatki zagranicznemu fiskusowi.
Podstawa prawna: ustawa
z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarki i spó³ce europejskiej
(Dz. U. Nr 62, poz. 551)
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Sybiracy odznaczeni

info Nowa Ruda
Kino MOK
w czerwcu
3 - 5 czerwca
godz. 17. Bezdro¿a (124') przygodowy/ komedia, prod.
USA, od 15 lat, wystêpuj¹
Paul Giamitti, Virginia Madsen.
godz. 19. Pi³a (100') - thriller, prod. USA, od 15 lat, wyst.
Tobin Bell, Danny Glover
10 - 12 czerwca
godz. 18. Lucky Luke (86') komedia, prod. Francja, Niemcy, Hiszpania, wyst. Til Schweiger, Eric Judor.

W³adze miasta uhonorowa³y odznaczeniami noworudzian nale¿¹cych do Zwi¹zku Sybiraków w Nowej Rudzie. fot. W. Grzybowski

Co nowego w prawie?

Spó³ki w nowej formule

Od 19 maja obowi¹zuje nowa ustawa, która wprowadza dwa
nowe typy spó³ek: europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spó³kê europejsk¹. Spó³ka europejska ma dzia³aæ w
sposób podobny do spó³ki akcyjnej. Mo¿e powstaæ np. w wyniku transgranicznej fuzji spó³ek akcyjnych, wówczas bêdzie zarejestrowana w tym kraju, gdzie ma swoj¹ centralê, a dzia³aæ
bêdzie w kilku krajach. Natomiast europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych ma funkcjonowaæ w sposób podobny
do spó³ki jawnej. W krajach Unii Europejskiej ten typ spó³ki powo³uje siê np. dla prowadzenia dzia³alnoci badawczo-rozwojowej i badañ nad rynkiem.
Marta Grodzicka

XV Noworudzkie
Spotkania z Poezj¹

17 - 19 czerwca
godz. 17. Trzeci - dramat
obyczajowy, prod. Polska, od
15 lat, wyst. Marek Kondrat,
Magdalena Cielecka.
godz. 19. W stronê morza
(125') - dramat, prod. Hiszpania, Francja, W³ochy, od 15 lat,
wyst. Javier Bardem, Belen
Rueda.
24 - 26 czerwca
godz. 17. Pacyfikator (91') komedia, prod. Kanada, USA,
od 15 lat, wyst. Vin Diesel,
Britanny Snow.
godz. 19. Upadek (150') dramat wojenny, prod. Niemcy, od 15 lat, wyst. Bruno
Ganz, Alexandra Maria Lara.

naszych po³udniowych s¹siadów pomys³ na turystykê

Jubileuszowe Autobus dla rowerzystów
Miejska Biblioteka Publiczna, Noworudzki Klub Literacki OGMA w Nowej
Rudzie zapraszaj¹ na XV Jubileuszowe Noworudzkie Spotkania z Poezj¹,
które rozpoczn¹ siê w sobotê 4 czerwca o godz. 17. w sali kominkowej MBP,
ul. Bohaterów Getta 10 w Nowej Rudzie.
- Gociem wieczoru bêdzie poeta oraz
szalony krytyk Rados³aw Kobierski
z Chorzowa. Odbêd¹ siê oczywicie
prezentacje poetyckie zaproszonych na
spotkanie goci - przekaza³a nam Witolda Walosczyk, dyrektor biblioteki.
Gospodarzem spotkania bêdzie
Karol Maliszewski, noworudzki poeta,
prozaik i krytyk literacki w jednej osobie. Tradycyjnie z okazji uczty poetów,
wydana zostanie antologia XV jubileuszowych spotkañ pn. Mój oddech,
pod egid¹ MBP i Wydawnictwa MARIA
z Nowej Rudy.
(lwi)

Przedsiêbiorstwo komunikacji samochodowej CDS z Nachodu uruchomi³o
nowe po³¹czenie autobusowe z myl¹
o rowerzystach. Autobus kursowy ci¹gnie przyczepê dla cyklistów.

Dziêki mo¿liwoci przejazdu autobusem wraz z rowerem mo¿na pojedziæ
trasami rowerowymi po Ziemi Broumovskiej i Górach Sto³owych, które to szlaki
przez wzgl¹d na odleg³oæ s¹ przez cyklistów Ziemi K³odzkiej mniej uczêszczane. Od po³owy maja do koñca wrzenia
w soboty kursuje autobus z przyczep¹ na
trasie Nachod (odjazd 11:15) - Kudowa
Zdrój-Kar³ów-Radków-T³umaczów-Broumov (przyjazd 12:45) i z powrotem z Broumova (odjazd 13:00) do Nachodu (przyjazd 14:40). W niedzielê kurs jedzi tylko
na trasie Nachod-Kudowa-Kar³ów, ale w
okresie od 11 lipca do 12 sierpnia autobusy bêd¹ kursowaæ w ka¿dy dzieñ roboczy.

Oprócz biletu za przejazd (wg taryfy CDS)
pobierana jest op³ata 10 koron za przewóz
roweru.
Byæ mo¿e powy¿sze po³¹czenia autobusowe przyci¹gn¹ równie¿ cyklistów
z Hradca Kralove w nasze strony, dok¹d
autobus w soboty, niedziele i wiêta wyrusza z Nachodu o 6:10, a z Hradca o 7:30
i jedzie do Adrszpachu przez Nachod, Hronov, Police i Teplice. Z Adrszpachu (9:55)
wraca do Nachodu (11:05), sk¹d pod¹¿a
wy¿ej opisan¹ tras¹ do Broumova. O 15:45
autobus jedzie do Adrszpachu, a o 17:30
odwozi pasa¿erów i ich rowery do Hradca
19:45, stamt¹d wraca do Nachodu.
Dok³adny rozk³ad jazdy znaleæ mo¿na na przystankach, gdzie autobus siê
zatrzymuje, (np. w Radkowie), a tak¿e
Nowej Rudzie w Urzêdzie Miasta, Wydawnictwie Ziemia K³odzka oraz Punkcie
Informacji Turystycznej w MOKu.
(lwi) Wies³aw Sójka

