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co nowego w prawie?

Zmiany w alimentach

Od 1 czerwca 2005 r. obowi¹zuje nowa ustawa o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Zgodnie z t¹ ustaw¹, osoby maj¹ce zas¹dzone alimenty
na dzieci nie otrzymaj¹ dodatku dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, lecz zaliczkê alimentacyjn¹ od gmin. W przypadku gdy w rodzinie jest jedno lub dwoje dzieci uprawnionych do
zaliczki, nie mo¿e ona przekroczyæ 170 z³otych na dziecko (250
z³ na dziecko niepe³nosprawne). W przypadku gdy w rodzinie
jest troje lub wiêcej dzieci uprawnionych do zaliczki, przys³uguje im zaliczka do wysokoci 120 z³ na dziecko (lub 170 z³ na dziecko niepe³nosprawne).
dokoñczenie na str. 2
Doæ burzliwy przebieg mia³o spotkanie w sprawie SP ZOZ, które odby³o siê
9 czerwca br. w noworudzkim ratuszu
w ramach Komisji Zdrowia i Ekologii
Rady Miejskiej.

Burmistrz o projekcie starostwa:
- Uzasadnienie projektu po³¹czenia SP
ZOZ-ów dzia³ajacych w powiecie k³odzkim w jeden ZOZ powiatowy jest mierne.
Zarz¹d i rada powiatu powinny liczyæ siê
z negatywnym stanowiskiem Nowej Rudy
i K³odzka w tej sprawie. Moim zdaniem,
lepiej by³oby pozostawiæ noworudzki SP
ZOZ jako jednostkê samodzieln¹, zastanowiæ siê nad niezbêdnymi zmianami,
równie¿ kadrowymi i przeanalizowaæ ró¿ne propozycje np. projekt przedstawiony
przez Polsko-Czesk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê
Biznesu i Sportu w Nowej Rudzie.

17 czerwca 2005 r.
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Wittig o Stillfriedach, rzemielnikach i nie tylko
21 czerwca to dzieñ, w którym pojawi siê w noworudzkich
ksiêgarniach trzecia czêæ polskojêzycznego t³umaczenia
Kroniki miasta Nowa Ruda autorstwa Josepha Wittiga.

Miasto pracuj¹ce
156-stronnicowa ksi¹¿ka opisuj¹ca wydarzenia dziej¹ce siê
w Nowej Rudzie i okolicach w latach 1586-1675 bêdzie nie lada
gratk¹ dla entuzjastów naszej ma³ej ojczyzny. Pozycja opatrzona zosta³a reprodukcjami fotografii z oryginalnej Kroniki..., a t³umaczenie Artura Olkisza i redakcja Wojciecha Grzybowskiego
trafnie oddaj¹ warsztat pisarski Josepha Wittiga. Trzeci¹ czêæ
Kroniki..., tak jak poprzednie, kupiæ mo¿na w cenie 10 z³. Wydanie finansowo wspar³ Urz¹d Miasta w Nowej Rudzie oraz firmy
Rebel Music i Lebda.
(ak)

nie ma mowy o zamykaniu szpitala

Bez konkretów, ale...

To nadzwyczajne posiedzenie Komisji z udzia³em starosty i cz³onków zarz¹du powiatu k³odzkiego, radnych powiatowych i miejskich, jak równie¿ w³odarzy
gmin noworudzko-radkowskich oraz
przedstawicieli SP ZOZ Nowa Ruda nie
by³o bezowocne, chocia¿ zebrani nie zaproponowali ¿adnych konkretnych wniosków cz³onkom Komisji. Najwa¿niejsza
refleksja, która nasuwa siê po ponad
dwugodzinnej debacie to potrzeba dalszych rozmów w celu znalezienia jak najlepszego rozwi¹zania dla noworudzkiej
s³u¿by zdrowia oraz innych SP ZOZ-ów

w naszym powiecie. Wartym podkrelenia jest fakt, ¿e starosta wreszcie podj¹³
konsultacje w sprawie projektu uchwa³y
o po³¹czeniu SP ZOZ-ów i ¿e otwarty jest
na nasze propozycje. Rodzi to nadziejê,
¿e przy merytorycznej dyskusji bêdzie wypracowana formu³a, w której noworudzki SP ZOZ móg³by bezpiecznie pracowaæ, bo - co podkrela³ starosta Adam
£¹cki - nie ma mowy o zamykaniu szpitala w Nowej Rudzie.
ci¹g dalszy na str. 3
fot. W. Grzybowski
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Zmiany
w alimentach

ci¹g dalszy ze str. 1

Je¿eli zas¹dzone alimenty s¹ ni¿sze,
dziecku przys³uguje zaliczka w wysokoci tych
alimentów. Zaliczki te dotycz¹ osób, w których rodzinach dochód na osobê nie przekracza 583 z³. Ustawa przewiduje ponadto
wzmocnienie uprawnieñ komorników, w tym
mo¿liwoæ egzekucji alimentów z konta bankowego oraz wystêpowanie przez gminy
o ciganie d³u¿ników, co mog³oby nawet oznaczaæ ograniczenie wolnoci. Poza tym wprowadzono te¿ mo¿liwoæ odebrania prawa
jazdy d³u¿nikom alimentacyjnym; decyzjê
w tej sprawie ma podejmowaæ starosta.
Marta Grodzicka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 kwietnia
2005r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr
86, poz. 732).

Informacje bie¿¹ce
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sprawd swój dokument
Urz¹d Miejski w Nowej Rudzie przypomina
o obowi¹zku wymiany starych ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych.

Dowody na czas
Do 31 grudnia br. obowi¹zek wymiany dokumentu maj¹ osoby posiadaj¹ce dowód osobisty wydany w latach 1981-1991. Przypominany, ¿e do otrzymania nowego dowodu niezbêdne s¹: wype³niony wniosek o wydanie dowodu
osobistego, uiszczenie op³aty za wydane dowodu osobistego (30 z³) oraz dwie fotografie.
W przypadku osób ubiegaj¹cych siê o wydanie
dowodu po raz pierwszy do wniosku nale¿y
do³¹czyæ odpis skrócony aktu urodzenia (dla
osób urodzonych poza Now¹ Rud¹). Ci, którzy
ubiegaj¹ siê o wymianê dokumentu to¿samoci z powodu zmiany danych osobowych musz¹
do³¹czyæ tak¿e dokument stwierdzaj¹cy t¹ zmianê (np. odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa). (lwi)

13 par wiêtowa³o jubileusz 50-lecia zawarcia ma³¿eñstwa
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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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dwutygodnik, nak³ad: 1000 egz.

Przynajmniej dla 13 noworudzkich ma³¿eñstw, roda - 15 czerwca br. by³a dniem
wyj¹tkowym.
Sta³o siê tak za spraw¹ Bo¿eny Bejnarowicz, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Nowej
Rudy, która zaprosi³a do ratusza pary ma³¿eñskie, które 50 lat temu w pierwszej po³owie 1955 roku zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski
w Nowej Rudzie.
Do noworudzkiego magistratu przysz³o
siedem sporód trzynastu oczekiwanych par
(pozosta³e przewodnicz¹ca RM odwiedzi³a
w domu), by wzi¹æ udzia³ wraz z bliskimi
w podnios³ej uroczystoci wrêczenia przez
burmistrza miasta Tomasza Kiliñskiego
i przewodniczac¹ listu gratulacyjnego oraz
odznaczeñ przyznanych parom przez Aleksandra Kwaniewskiego, Prezydenta RP.

Nie oby³o siê rzecz jasna bez skromnego poczêstunku oraz tradycyjnej lampki szampana, przy
której jubilaci dzielili siê wspomnieniami z prze¿ytego razem pó³wiecza. Czas temu szacownemu gronu umila³ melodiami sprzed lat leciwy
duet akordeonowo-trêbaczy.
Redakcja INFO Nowa Ruda do³¹cza siê
do ¿yczeñ z³o¿onych jubilatom przez w³odarzy
Nowej Rudy. Prosimy o przyjecie ¿yczeñ przede
wszystkim zdrowia dla Pañstwa:
Ireny i Mariana Skibiñskich, Kazimiery i Stefana
Wika, Heleny i Antoniego Sójki, Ireny i Stanis³awa Jazienickich, Jadwigi i Kazimierza Siekierskich, Bronis³awy i Jana Dyjaków, Marii i Czes³awa Habratowskich, Stanis³awy i Czes³awa
Golañskich, Janiny i Romana Mielniczenko,
Janiny i Janusza Jakubowskich, Marii i Tadeusza Mazików, Agnieszki i Walentego Witka oraz
Ireny i Józefa £ukaszewiczów.
(lwi)

wydawca:
Urz¹d Miasta i Rada Miejska
w Nowej Rudzie, Rynek 1
tel. centrala (74) 872 0 300,
fax (74) 872 22 68
adres redakcji:
57-400 Nowa Ruda, Rynek 11,
III piêtro, pok. nr 305,
tel. (74) 872 0 339, 872 0 307
info@um.nowaruda.pl
redaktor naczelny:
Wojciech Grzybowski
wojtekgrzybowski@wp.pl
sk³ad i druk:
Us³ugi Poligraficzne
Bogdan Kokot vel Kokociñski
57-400 Nowa Ruda,
ul. Armii Krajowej 15
drukarnia@kokocinski.pl
Kolejne wydanie INFO Nowa Ruda
za trzy tygodnie - 8 lipca br.
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ci¹g dalszy ze str. 1
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nie ma mowy o zamykaniu szpitala

Bez konkretów, ale...
W trakcie dyskusji burmistrz Tomasz
Kiliñski przestrzega³ zarz¹d powiatu
przed podejmowaniem pochopnych decyzji, przypominaj¹c o nie tak dawnej, chybionej propozycji starostwa dotycz¹cej
utworzenia spó³ki prawa handlowego na
bazie szpitala w Nowej Rudzie. Radni
miejscy - zabieraj¹c g³os - podkrelali
po raz kolejny, i¿ s¹ przeciwni konsolidacji SP ZOZ-ów kosztem Nowej Rudy, proponuj¹c ponowne przeanalizowanie
mo¿liwoci pozostawienia samodzielnego SP ZOZ. Znalaz³o to odzwierciedlenie
w negatywnej opinii Komisji Zdrowia
i Ekologii RM na temat przed³o¿onego
przez starostwo projektu. Opini¹ t¹ bêd¹
posi³kowaæ siê radni Nowej Rudy wyra¿aj¹c swoje zdanie na temat projektu
konsolidacji SP ZOZ-ów w powiecie
k³odzkim na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej 22 czerwca.
Znamiennym by³ fakt, ¿e w dyskusji
nie zabra³y g³osu ani przedstawicielki
zwi¹zków zawodowych z noworudzkiego
SP ZOZ-u, ani dyrektor szpitala. Tylko s³uchaczami pozostali równie¿ radni powiatowi z Nowej Rudy i okolic.
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Rada Miejska
w Nowej Rudzie

do: Pan
Tomasz Kiliñski
Burmistrz Miasta
Nowa Ruda

dot.
wnioski Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r.
Komisja negatywnie zaopiniowa³a projekt
uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego w sprawie
przekszta³cenia samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pn. Zespó³
Opieki Zdrowotnej w K³odzku poprzez po³¹czenie z samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej pn. Zespó³ Opieki
Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju oraz samodzielnym publicznym zak³adem opieki
zdrowotnej pn. Zespó³ Opieki Zdrowotnej w
Nowej Rudzie.
Krzysztof Wcis³o,
przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Ekologii
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

W pamiêci utkwiæ mog³o tak¿e wyst¹pienie Piotra Baranowskiego (na zdj.
powy¿ej), prezesa ZPAS SA oraz Barbary
Siemczonek, radnej z gminy Radków, na
co dzieñ zatrudnionej w noworudzkim SP
ZOZ-ie, która doæ krytycznie wypowiada³a siê na temat sposobu zarz¹dzania
szpitalem przez obecnego dyrektora.

przedsiêbiorcy zg³aszajcie zapotrzebowanie

Czekaj¹ na propozycje
Do 22 czerwca pracodawcy mog¹ zg³aszaæ do k³odzkiego
poredniaka plany utworzenia w swoich firmach nowych
miejsc pracy.
Starostwo powiatowe realizuj¹c zadania zwi¹zane
z aktywizacj¹ lokalnego rynku
pracy uruchamia rodki finansowe w ramach Funduszu
Pracy. Ponadto zamierza wykorzystaæ dodatkowe pieni¹dze w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz
rodki pozostaj¹ce w rezerwie Marsza³ka Województwa
Dolnol¹skiego oraz Ministra
Gospodarki i Pracy. Pojawia
siê wiêc szansa skorzystania
przez lokalne firmy z tych¿e
funduszy. Trzeba tylko mieæ
pomys³ na utworzenie nowych miejsc pracy.

17 czerwca 2005 r.

Zachêcamy przedsiêbiorców maj¹cych w planach
zwiekszenie miejsc pracy
w firmach i zainteresowanych
skorzystaniem z pomocy finansowej z ww. programów
do sk³adania swoich propozycji utworzenia etatów do
Powiatowego Urzêdu Pracy
w K³odzku (ul. Okrzei 8, tel.
(74) 865 74 10, 865 74 20,
865 74 30) w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca
2005 r.
Dodatkowe informacje nt.
pomocy uzyskaæ mo¿na tak¿e w Urzêdzie Miasta Nowa
Ruda tel. 872 03 07. (lwi)

PRACA DLA NAUCZYCIELA
Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 7 w S³upcu
(57-402 Nowa Ruda, ul. Szkolna 3) zatrudni
od 1 wrzenia br nauczyciela do j. angielskiego.

Ciekaw¹ propozycjê dotycz¹c¹ wsparcia
noworudzkiego szpitala potencja³em
naukowym Collegium Glacense oraz
mo¿liwociami kszta³cenia siê tutaj na
kierunku pielêgniarskim, z³o¿y³ Mieczys³aw Szyszka, kanclerz Polsko-Czeskiej
Wy¿szej Szko³y Biznesu i Sportu w Nowej Rudzie.
Wojciech Grzybowski

Spotkanie w sprawie szpitala
Zarz¹d Stowarzyszenia Inicjatywa-Laparoskop organizuje 22 czerwca br. o godz. 19. otwarte spotkanie dla
mieszkañców miasta i gminy Nowa Ruda w sprawie SP
ZOZ Nowa Ruda. Celem spotkania jest przedstawienie
i omówienie sytuacji szpitala w Nowej Rudzie w zwi¹zku
z planowan¹ przez starostwo powiatowe w K³odzku reorganizacj¹ s³u¿by zdrowia. Zapraszamy w rodê do Miejskiego Orodka Kultury przy ul. Strzeleckiej 2a.

Zaproszenie na XXXIV sesjê Rady Miejskiej

Pracowite posiedzenie
Kolejna sesja Rady Miejskiej Nowej Rudy rozpocznie siê
22 czerwca br. o godz. 9. w sali uroczystoci noworudzkiego ratusza - Rynek 1 (II piêtro).
W programie sesji m.in. sprawozdanie burmistrza miasta
z realizacji uchwa³ oraz prac w okresie miêdzysesyjnym oraz
podjêcie uchwa³y w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie
miasta na 2005 roku. Radni dokonaj¹ te¿ zmiany uchwa³:
w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na
rok 2005, przyst¹pienia do Miêdzygminnego Zwi¹zku Celowego w K³odzku, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Nowa
Ruda na lata 2005-2009. Zajm¹ siê równie¿ aktualizacj¹ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda, i co najwa¿niejsze wybrani przez nas przedstawiciele wyra¿¹ swoj¹ opiniê dla
projektu uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego w sprawie po³¹czenia SP ZOZ-ów dzia³aj¹cych na Ziemi K³odzkiej.
(lwi)
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Przetargi, Og³oszenia

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)

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wydzier¿awienie nieruchomoci

Nowa Ruda, ul. £ukowa, Nr ew. dzia³ki: Obr. 3 AM 20,
dz. nr 398 (czêæ). Powierzchnia 607 m2.
Cena wywo³awcza: 1 000,- z³ + 22% Vat
(w stosunku miesiêcznym)
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BURMISTRZ OG£ASZA KONKURS
NA ORGANIZACJÊ PÓ£KOLONII
Og³oszenie Burmistrza miasta Nowa Ruda
z dnia 10 czerwca 2005 r. 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.

Opis nieruchomoci: Dzia³ka o nawierzchni wy³o¿onej kostk¹
betonow¹ z przeznaczeniem na parking samochodowy.

3. Na realizacjê zadania przeznacza siê dotacjê w kwocie
6.500,-z³.

I przetarg odbêdzie siê 7 lipca br. o godz. 12.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

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.

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 200,- z³ do 29 czerwca 2005 roku, do godz. 14 w
kasie Urzêdu Miasta Nowa Ruda (Biuro Obs³ugi Klienta - Rynek 11, parter).
Umowa bêdzie zawarta na czas nieokrelony. Wadium
wp³acone przez uczestnika przetargu, który wygra³ przetarg,
zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego. Pozosta³ym
uczestnikom przetarg wadium zwraca siê w terminie 3 dni od
dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. W razie uchylenia
siê uczestnika przetargu, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy dzier¿awy, wp³acone wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Zastrzega siê mo¿liwoæ uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miasta Nowa Ruda- Rynek 11, pok. 205. Tel. (74) 872 0 333.

5. Zasady przyznania dotacji: kompletnoæ z³o¿onej oferty, rzetelnoæ podanych danych w ofercie, efektywnoæ realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu od 13 czerwca
do 5 lipca 2005 roku

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

6. Termin realizacji zadania: 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.
8. Kompletne oferty 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)
nale¿y sk³adaæ w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11
lipca 2005 r. w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piêtro.
9. Rozpatrzenie ofert przez powo³an¹ w tym celu Komisjê nast¹pi w terminie do dnia 25 lipca 2005 r. W terminie do dnia 29
lipca 2005 r. oferenci zostan¹ powiadomieni o dokonanym
wyborze ofert.
10. Og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoæ wybrania do realizacji zadania wiêcej ni¿ jednej oferty.
11. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria:
a) ocena mo¿liwoci realizacji zadania przez podmiot przy
uwzglêdnieniu podanych informacji;
b) ocena przedstawionego programu profilaktycznego;
c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udzia³ów finansowych, kadrowych i rzeczowych rodków w³asnych;
d) mo¿liwoæ pozyskiwania rodków finansowych z innych
róde³ na realizacjê powy¿szego zadania.
Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy

INFO Nowa Ruda w internecie
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

info Nowa Ruda
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Komisariat Policji w Nowej Rudzie wydzieli³ nowe rejony dla stró¿ów prawa w miecie

Poznaj swojego dzielnicowego
ZADANIA
DZIELNICOWEGO
- ochrona ¿ycia mieszkañców
i ich mienia przed zamachami,
naruszaj¹cymi te dobra,
- ochrona bezpieczeñstwa
oraz porz¹dku publicznego,
w tym zapewnienie spokoju
w miejscach publicznych,
rodkach transportu i komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym,
- inicjowanie i organizowanie
dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie pope³nieniu przestêpstw i wykroczeñ, a tak¿e
zjawiskom kryminogennym;
musi w tym zakresie wspó³dzia³aæ z lokaln¹ spo³ecznoci¹ mieszkanców.

DZIELNICOWY
MO¯E...
...wobec osób, które nie
podporz¹dkowuj¹, siê wydawanym na mocy prawa poleceniom stosowaæ w uzasadnionych przypadkach rodki
przymusu bezporedniego tj.
chwytów policyjnych, za³o¿yæ
kajdanki. Mo¿e tak¿e u¿yæ:
pa³ki s³u¿bowej, siatki obezw³adniaj¹cej, rêcznego miotacza gazowego, kolczatki
drogowej, psów s³u¿bowych,
pocisków nie penetracyjnych
miotanych z broni palnej.
W szczególnych okolicznociach, okrelonych dok³adnie przepisami prawa, dzielnicowy ma prawo u¿yæ broni
palnej.

Kilka miesiêcy temu zmieni³y siê rejony, w których dzia³aj¹
noworudzcy dzielnicowi. Si³¹ rzeczy zmienili siê równie¿
sami dzielnicowi. Warto przypomnieæ sobie, kto jest stró¿em prawa w obrêbie naszego miejsca zamieszkania.

DZIELNICA
S£UPIEC

DZIELNICA CENTRUM

sier¿ant sztabowy
Krzysztof Wi¿bicki
tel. 872 93 27

Dzielnicowy Rejonu Nr 1,
ulice: ¯eromskiego, Jasna,
Niepodleg³oci, Towarowa,
£u¿ycka, Anny, Strzelecka,
Nowa Osada, Stara Osada,
B³otna, Wrzeni. Lipowa,
Ogrodowa, Górna, Demokratów, Graniczna, Ko³owa, Pionierów, Mickiewicza, S³oneczna, Z³ota, Srebrna, Cicha,
Krzywa, M³yñska, Stara Kolonia, Myliwska Osada, Kopernika, Sudecka, Ma³a Kolonia,
Narutowicza, Góra Anny,
Ciemna, Armii Krajowej, Rynek, Kolejowa, Bohaterów
Getta, Ma³a, S¹dowa, królowej Jadwigi, Kocielna, Krótka oraz Plac Matejki.
starszy posterunkowy
Damian Stukus
tel. 872 93 27
Dzielnicowy Rejonu Nr 2,
ulice: Sportowa, Teatralna,
jeziorna, W¹ska, Kociuszki,
Szpitalna, Krañcowa, Polna,
Fredry, Piastów, Cmentarna,
£ukowa, Przechodnia, Podjazdowa, Martwa oraz Osiedle
Piastowskie, Os. Nowe, Plac
Wiejski i Plac Grunwaldzki.

sier¿ant sztabowy
Mariusz Basiak
tel. 872 30 07
Dzielnicowy Rejonu Nr 7,
ulice: K³odzka od Kombatantów do Bo¿kowskiej (i te dwie
ulice), Radkowska, Akacjowa,
Górska, Kasztanowa, Konopnickiej, Kwiatowa, Piwna,
Parkowa, Po³oniny, Szkolna,
Spacerowa, Topolowa, Debry,
Zagórze, Zielonka, Zielna oraz
Osiedle XXX-lecia.

DZIELNICA DROGOS£AW

DZIELNICOWY
MA PRAWO
- podczas wykonywania czynnoci s³u¿bowych do legitymowania osób w celu ustalenia ich to¿samoci,
- zatrzymania osób w trybie
i przypadkach okrelonych
w przepisach Kodeksu Postêpowania Karnego i na postawie innych ustaw.

Telefon alarmowy 997.

aspirant Marian Wezner
tel. 872 93 25
Dzielnicowy Rejonu Nr 3,
ulice: widnicka, Stara Droga, £¹kowa, Dworska, Rzeczna, £¹czna, Zdrojowisko, Andersa, £ukasiñskiego, Jednoci, Podgórska, Rolna, Jawornik, Lena, Ludwikowska,
Zacisze, Miedzianka, Tuczyn,
Kopalniana, Czarna, Górnicza, Zatorze, Reymonta, Obozowa, Orkana oraz Pi³sudskiego, Fabryczna i Nowa.

m³odszy aspirant
Dariusz Studziñski
tel. 872 30 07
Dzielnicowy Rejonu Nr 5,
ulice: K³odzka 9-27, Wêglowa
Wola, Kwiatkowskiego, S³upiecka, Ugory oraz Osiedle
Wojska Polskiego i Osiedle
Waryñskiego.

Komisariat Policji w Nowej Rudzie 872 44 31
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Przetargi
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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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fotografie S³awomir Drogo (wiêcej zdjêæ na stronie www.nowa-ruda.com)

Dni Nowej Rudy w obiektywie

Podziêkowania za 1 czerwca
Bardziej b³ogos³awion¹ rzecz¹ jest dawaæ, ani¿eli braæ." (Dz. 20,35),
szczególnie, gdy to, co dajemy ze szczerego serca, z wewnêtrznej potrzeby podzielenia siê tym, co mamy z innymi ludmi. Gdy jeszcze ten
dar jest przeznaczony dla najm³odszych, dla dzieci, wtedy satysfakcja
jest najpe³niejsza.
Dlatego te¿ w imieniu w³asnym i organizatorów I wiatowego
Dnia Dziecka w Nowej Rudzie sk³adam Pañstwu z serca p³yn¹ce
podziêkowania za pomoc, wsparcie, wspó³pracê i ¿yczliwoæ, bez
której nie uda³oby siê wcieliæ w ¿ycie i zrealizowaæ tak du¿ej imprezy
dla naszych dzieci. Cieszymy siê, ¿e wród naszej spo³ecznoci
lokalnej s¹ osoby tak ogromnego serca i wra¿liwoci, osoby dziêki
którym w Dzieñ Dziecka rozb³ysnê³y dzieciêce umiechy jak setki ma³ych
promyków s³oñca. Te umiech i radoæ najm³odszych niech bêd¹ dope³nieniem naszych podziêkowañ, bo za okazane serce najlepsz¹
podziêk¹ jest z serca p³yn¹cy umiech i dzieciêca radoæ. Raz jeszcze dziêkuj¹c za wsparcie ¿yczymy pañstwu du¿o zdrowia i sukcesów tak na niwie zawodowej, jak i w ¿yciu osobistym.
Z wyrazami szacunku Bo¿ena Bejnarowicz.
Podziêkowania niech zechc¹ uprzejmie przyj¹æ: Henryk Go³êbiewski - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Piotr Baranowski ZPAS SA Przygórze, Jerzy Dudzik - ARR Agroreg SA Nowa Ruda,
Stanis³aw Jurcewicz z Sejmiku Województwa Dolnol¹skiego, Renata i Marek Jankowscy - Salon Kosmetyczno-Fryzjerski Nowa Ruda,
Marek Wo³odniak - dyrektor BZ WBK SA Nowa Ruda, Provident Polska
SA Warszawa, Robert Lebda - Salon Mody Lebda, Monika Podjacka
- Agencja Koncertowa Rebel Music, Kazimierz Wygoda - Nowa Ruda,
Energia Pro Wroc³aw, Staropolanka Polanica Zdrój oraz Urz¹d Miasta
Nowa Ruda, Urz¹d Miasta i Gminy Radków, Urz¹d Gminy Nowa Ruda.

PODZIÊKOWANIA DLA SPONSORÓW DNI
Miejski Orodek Kultury w Nowej Rudzie serdecznie dziêkuje za wsparcie finansowe tegorocznej edycji Dni Nowej
Rudy. O przyjêcie podziêkowañ prosimy: Bank Zachodni WBK
SA Oddzia³ Nowa Ruda, firmê VOX Sk³ady Budowlane - Mój
Dom, firmê Matplast - Nowa Ruda oraz Zak³ad Produkcji Odzie¿y Nowa Ruda.
Sebastian Antolik, dyrektor MOK Nowa Ruda
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Brawo dla
m³odzie¿y z Piasta
Tylko dwóch sezonów potrzebowali pi³karze rezerw
pierwszej dru¿yny seniorów
Piast ZPAS Nowa Ruda, aby
awansowaæ do A klasy.

Awans do
A klasy
Gdy w roku 2003 dzia³acze Piasta zg³osili dru¿ynê
do rozgrywek pi³karskich
w klasie B wszyscy siê zastanawiali czy bêdzie staæ rezerwowych pi³karzy na podjêcie
rywalizacji i awans do wy¿szej
klasy rozgrywkowej.
Lider jesieni w klasie B Era Huragan Bo¿ków wyprzedza³ nasz¹ dru¿ynê na
starcie do rundy wiosennej
4 punktami i zapowiada³ walkê o awans. Jednak noworudzka m³odzie¿ pi³karska
zmieni³a na lepsze oblicze
dru¿yny rezerw. Do ka¿dego
meczu ch³opcy przystêpowali
z wielk¹ wol¹ walki i ku uciesze mi³osników pi³ki z 11 spotkañ wygrali 10, wygrywaj¹c
równie¿ z Bo¿kowem 1:0, który to mecz (rozegrany na stadionie w S³upcu) w³aciwie
zdecydowa³ o awansie noworudzian do A klasy. (zg, lwi)

Nr 92

Ksi¹¿ki dla gimnazjum i biblioteki
W minionym tygodniu przyjecha³ do Nowej Rudy wicemer
Vallers-Arenberg, 6- tysiêcznego francuskiego miasteczka.
W prezencie przywióz³ m.in. ksi¹¿ki.

Partnerska wizyta

info Nowa Ruda
sobota za miedz¹

Jarmark
Broumovski
(Broumovská Pou)
25 czerwca 2005
Broumov - Rynek

Program:
godz. 10-11.
Orkiestra górnicza
MOK - Nowa Ruda
godz. 13.
Rozpoczêcie programu na
otwartej scenie przez Teatrem
Miejskim - Lucka Peterkova
przedstawi program Jarmarku Broumovskiego.
Na zdjêciu (od lewej) wicemer René £ukasiewicz, Barbara Paw³owska z Urzêdu Miasta i Witolda Walosczyk - dyrektor MBP.

Dobra wspó³praca z Vallers-Arenberg, miastem partnerskim Nowej Rudy, le¿¹cym w pó³nocnej Francji zaowocowa³a kolejn¹ wizyt¹
naszego przyjaciela - wicemera René £ukasiewicza
(nota bene polskiego pochodzenia), który przekaza³ 500
ksi¹¿ek w jêzyku francuskim
dla Gimnazjum Nr 1 i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Jak siê dowiedzielimy ksi¹¿ki zosta³y skompletowane przy

Olga poprowadzi spotkanie

Lekarz napisa³
ksi¹¿kê
We wtorek 21 czerwca br. o godz.
17.30 w noworudzkiej bibliotece Olga
Tokarczuk poprowadzi spotkanie
z Eliasem Marrouch, noworudzkim lekarzem, który jak siê okaza³o nie tylko
dobrze leczy ludzi, ale i jest sprawnym
pisarzem.
Na wieczór z obcokrajowcem Eliasem Marrouch, autorem ksi¹¿ki pt.
Podró¿ za ocean zaprasza Miejska
Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.
Spotkaniu towarzyszyæ bêdzie wystawa malarstwa, grafiki oraz egzotycznych przedmiotów ze zbiorów Teresy
Chmury. Ju¿ sam tytu³ ekspozycji
W górach Atlasu i na Saharze wydaje
siê byæ bardzo interesuj¹cy.
(lwi)

zaanga¿owaniu Alaina Bocquet'a, prezesa Aglomeracji
La Porte du Hainaut.
W trakcie swojej wizyty
szacowny goæ odwiedzi³
oczywicie noworudzkie gimnazjum, gdzie spotka³ siê wicedyrektor szko³y Stanis³aw¹
Telus, prowadz¹c wstêpne
rozmowy o nawi¹zaniu
wspó³pracy z francuskim College Jean Moulin oraz zwi¹zan¹ z tym wymian¹ uczniów.
tekst i foto W.Grzybowski

rowerem przez zielon¹ granicê
W uzupe³nieniu wieci dotycz¹cych autobusów
dla rowerzystów, informujemy o kursie autobusowym przez granicê i ¿e równie¿ dla cyklistów
otwarte s¹ turystyczne przejcia graniczne.

Dla cyklistów
Czeska komunikacja autobusowa (CDS) z Nachodu oprócz opisanych autobusów z przyczepami
na rowery, uruchomi³a tak¿e od 14 maja br. po³¹czenie Nachod - Kudowa Zdrój. Z Kudowy autobusy
odje¿d¿aj¹ codziennie o godz. 9:20, 11:20, 12:45,
16:20, a z dworca autobusowego w Nachodzie o
8:15, 10:15, 12:15, 15:15. Mieszkañców Nowej Rudy
ucieszy³oby z pewnoci¹ sta³e po³¹czenie autobusowe na trasie S³upiec - Nowa Ruda - Broumov.
Ciekawe, kiedy doczekamy siê takich kursów? Póki
co, podpowiadamy, ¿e Polsko-czesk¹ granicê mo¿na równie¿ przekraczaæ i przeje¿d¿aæ na rowerach
na przejciach turystycznych oraz ma³ego ruchu granicznego: Kudowa-Ma³a Czermna - Nachod, Ostra
Góra - Machovska Lhota, Pasterka - Machovski Krzy¿,
Wies³aw Sójka (lwi)
Radków - Bo¿anov.

godz. 13.10-14.15
Przedstawienie teatralne dla
dzieci Pojïte s námi do
pohádky - Divadelní spoleènost Duchcov
godz. 14.30-15.
Wystêp broumovskich mar¿oretek pod kierunkiem pani
Ogrièenko
godz. 15.-15.30
Sztukmistrz Robert Fox
Doæ magiczne, zaczarowane przedstawienie dla widzów
ma³ych i du¿ych.
godz. 15.30-16.
Wystêp broumovskich mar¿oretek po raz drugi
godz. 16-16:30
Sztukmistrz Robert Fox - c.d.
Magiczne przedstawienie dla
ma³ych i du¿ych.
godz. 17-18:30 i o godz. 20.
Wystêp zespo³u country
"Tendr" z Trutnova - muzyka
do tañca i pos³uchania
godz. 22.00
Pokaz sztucznych ogni
godz. 22.15
Zespó³ Tendr z Trutnova po raz drugi
godz. 23.30 zakoñczenie
W czasie Jarmarku Broumovskiego wiele innych atrakcji,
stoiska handlowe, sprzeda¿
piwa z browaru w Broumovie
- Olivìtínie, sprzeda¿ wyrobów odpustowych przygotowanych przez organizacje
i stowarzyszenia z Broumova
i Ziemi Broumovskiej.

Zapraszamy do
Broumova!

