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Nie s³uchaj¹ ludzi
Z przebiegi ostatniej sesji powiatowej w K³odzku mo¿na
wysnuæ jeden wniosek: zarz¹d i rada powiatu k³odzkiego
nie bior¹ w ogóle pod uwagê g³osu mieszkañców powiatu
w sprawie kszta³tu s³u¿by zdrowia na Ziemi K³odzkiej.

wiêcej na str. 2

Burmistrz gratulowa³ osi¹gniêæ

Najlepsi nagrodzeni
Dzieñ przed zakoñczeniem roku szkolnego (23.06), w sali
uroczystoci noworudzkiego ratusza Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy sk³ada³ serdeczne gratulacje uczniom
noworudzkich szkó³ za osi¹gniêcie bardzo dobrych wyników w nauce. Uhonorowa³ te¿ najwybitniejszych uczniów
w ró¿nych dziedzinach.

Burmistrz zaznaczy³, ¿e jest to ogromny sukces ka¿dego
ucznia, a tak¿e tych wszystkich, którzy chcieli i potrafili zachêciæ dziecko do nauki i wytê¿onej pracy uwiadamiaj¹c, ¿e jest
to kapita³ i inwestycja na przysz³oæ w doros³e ¿ycie. ¯ycz¹c
udanych wakacji i dalszych sukcesów w nauce jeszcze raz
gratulujemy.
(mp, lwi)
fot. Monika Podjacka

Mamy
Mamy mistrzyniê
mistrzyniê
w
w kolarstwie
kolarstwie
Noworudzianka Iwona Pytel, reprezentuj¹ca Klub Sportowy
Piast Nowa Ruda zosta³a Mistrzyni¹ Polski Juniorek w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego oraz br¹zow¹ medalistk¹ w jedzie indywidualnej na czas.
Mistrzostwa Polski Juniorek w kolarstwie szosowym odby³y siê w tym roku w ¯erkowie ko³o Kalisza w dniach 16-18
czerwca br. Najpierw Iwona Pytel w jedzie indywidualnej na
czas (juniorki - 17,8 km) zajê³a trzecie miejsce, a w wycigu ze
startu wspólnego (juniorki - 72 km) zwyciê¿y³a. Gratulujemy!
Iwonie i trenerowi Stanis³awowi Niekrasiowi. Teraz czekamy
na wieci z szosowych Mistrzostw Europy w kolarstwie kobiet
w Moskwie (7-10 lipca br.), w których startuje noworudzianka.
Wojciech Grzybowski

(zdjêcie naszej zawodniczki z trenerem na str. 8)

Na zdjêciu powy¿ej nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami:
Dawid Dominiak, Micha³ Baca, Paulina Kurkianiec, Karolina Woko,
Ma³gorzata Kajling, Tomasz P³uciennik, Bernadetta Majchrowicz,
Katarzyna Banach, Joanna Korjat, Marta Komórek oraz Katarzyna
Kochniarczyk.

O najwybitniejszych uczniach czytaj na str. 3
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sprawy szpitala ci¹g dalszy

Nie s³uchaj¹ ludzi
Dwa fakty, które mia³y
miejsce podczas sesji powiatu k³odzkiego, która odby³a siê w K³odzku 29 czerwca
br. dowodz¹ bezsprzecznie
tytu³owej konkluzji. Co prawda, radni powiatowi zdjêli
z porz¹dku obrad g³osowania
nad uchwa³ami dotycz¹cymi
po³¹czenia SP ZOZ-ów, ale
w³odarze Nowej Rudy, którzy
przys³uchiwali siê obradom
sesji, prawie nic nie us³yszeli
zarówno na temat negatywnych opinii gmin w sprawie
konsolidacji, czy mo¿liwoci
pozostawienia samodzielnoci szpitali w Nowej Rudzie

i K³odzku, jak równie¿ ¿¹dañ
odwo³ania dyrektora Buczkowskiego. Zamiast tego
wszyscy przybyli na sesjê dowiedzieli siê z ust wicestarosty Marka Szpaniera o interpretacji dotycz¹cej mo¿liwoci uzyskania ewentualnej
korzyci finansowej wynikaj¹cej z zapisów ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych ZOZ-ów. To
wystarczy³o, by na dzi powstrzymaæ radnych powiatowych przed ³¹czeniem szpitali i - miejmy nadziejê - daæ im
jeszcze mo¿liwoæ zweryfikowania swych ocen.

Wicestarosta Marek Szpanier, w imieniu zarz¹du powiatu zwróci³ siê
siê z uprzejm¹ prob¹ do radnych o wycofanie z porz¹dku obrad
sesji dwóch projektów uchwa³ dotycz¹cych s³u¿by zdrowia.

Wyst¹pienie wicestarosty Marka Szpaniera na sesji Rady
Powiatu K³odzkiego w dniu 29 czerwca br.
(...) Szanowni Pañstwo, zgodnie z ustaw¹ o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (art. 2 ust. 3), samodzielny publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej powsta³y w wyniku po³¹czenia publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, mo¿e byæ objêty restrukturyzacj¹ finansow¹ na podstawie przepisów ustawy.
Powo³uj¹c siê na ten artyku³, ca³y czas d¹¿ylimy do tego,
aby ubiegaæ siê o pomoc publiczn¹ jako zak³ady po³¹czone,
czyli jeden ZOZ - jeden wniosek i mo¿liwoæ uzyskania oko³o
4,5 mln z³ z bud¿etu pañstwa. Po ostatnim szkoleniu, w którym uczestniczyli pracownicy starostwa oraz pracownicy SP
ZOZ-ów, otrzymalimy informacjê, ¿e ten zapis dotyczy samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, które
zosta³y skonsolidowane przed 22 maja 2005 r., czyli przed
wejciem w ¿ycie ustawy lub je¿eli konsolidacja bêdzie docelowym etapem restrukturyzacji.
W tej sytuacji ka¿dy SP ZOZ z naszego powiatu: k³odzki,
dusznicki i noworudzki musi wyst¹piæ z samodzielnym wnioskiem restrukturyzacyjnym o odzyskanie rodków, o których
jest mowa w ustawie. Dopiero elementem koñcowym restrukturyzacji mo¿e byæ konsolidacja.
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Jest to zapewne jaki ma³y
krok w dobr¹ stronê czyli utrzymania samodzielnoci noworudzkiego szpitala, jednak nie
zapominajmy, ¿e po odd³u¿eniu jednostek s³u¿by zdrowia
ze rodków pañstwa w procesie tzw. restrukturyzacji finansowej, radni i zarz¹d starostwa mog¹ powróciæ do tematu konsolidacji.
W porz¹dku obrad sesji
znalaz³ siê tak¿e projekt
uchwa³y pn. Rozpatrzenie
skargi
Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych Region
Dolny l¹sk we Wroc³awiu na
Dyrektora SP ZOZ w Nowej
Rudzie. Skarga dotyczy³a m.in.
oskar¿eñ o naruszenie prawa
pracy przez dyrektora Buczkowskiego. W uzasadnieniu
przed³o¿onej uchwa³y podano, ¿e spraw¹ zajê³a siê Komisja Rewizyjna (KR) na posiedzeniu 24 marca, a ta
stwierdzi³a, i¿ z treci pisma
od pielêgniarek wynika, ¿e
jest to skarga i zwróci³a siê
do Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu, aby nada³ jej taki
bieg. Skarg¹ ponownie zajê³a siê i j¹ rozpatrzy³a KR na
posiedzeniach w dniach 26
kwietnia i 2 czerwca, stwierdzaj¹c zasadnoæ jej zarzutów podczas kontroli w SP
ZOZ w Nowej Rudzie, przeprowadzonej 19 maja, tym
samym potwierdzaj¹c zarzuty dotycz¹ce naruszeñ prawa
pracy.
Komisja Rewizyjna 2 g³osami za, przy 2 wstrzymuj¹cych siê uzna³a skargê za
zasadn¹! Tymczasem g³osowanie w tej w sprawie na sesji by³o doæ dziwne: za
uchwa³¹ 9 radnych (noworudzianie - Monika Podjacka,
Julian Golak, Marek Jagódka), przeciw 13 radnych
(m.in. noworudzianie - Janina Grysiewicz, Ryszard Pomyka³a, Henryk Wnêtrzak, Jan
Podgórski, Józef £opaciuch),
a inni radni wstrzymali siê od
g³osu. Nikomu t³umaczyæ nie
trzeba, ¿e gdyby uchwa³a przesz³a starosta (który równie¿ by³
jej przeciwny) powinien odwo³aæ dyrektora noworudzkiego SP ZOZ-u, a tak sprawa
dyrektora noworudzkiego
szpitala nadal pozostaje
otwarta.
tekst i foto:
Wojciech Grzybowski

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. 7-15.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy
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Wyró¿nieni przez
burmistrza
Burmistrz Tomasz Kiliñski, w imieniu w³asnym oraz
w³adz samorz¹dowych Nowej
Rudy, pogratulowa³ rodzicom
najwybitniejszych uczniów,
osi¹gniêæ ich dzieci, a samym uczniom ¿yczy³ dalszych
sukcesów i doskonalenia
swoich pasji.
Za wybitne osi¹gniêcia
wyró¿nieni zostali (na zdjêciu
z rodzicami):
Pamela Piotrowska,
Aleksandra Skrzypczyk,
Karol Winiarek,
£ukasz Szczurek,
Piotr Fr¹cek,
Marek Pietrzak
Miko³aj Warowy
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Najlepsi nagrodzeni

pracowite posiedzenie przed wakacjami

Uchwa³y XXXIV sesji
Na ostatniej przed wakacyjn¹ przerw¹ sesji Rady Miejskiej
Nowej Rudy 22 czerwca br. przyjêto 12 uchwa³. Na uwagê
zas³uguje fakt, i¿ noworudzcy radni byli jednomylni w sprawie wyra¿enia negatywnej opinii dotycz¹cej po³¹czenia SP
ZOZ-ów w powiecie k³odzkim.
1. Uchwa³a Nr 273/XXXIV/05 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 240/
XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia
2005r. w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
na rok 2005. 21 g³osów za.
2. Uchwa³a Nr 274/XXXIV/05 w sprawie wprowadzenia zmian
w bud¿ecie miasta na 2005 r. 17 g³osów za, 4 wstrzymuj¹ce
siê od g³osowania.
3. Uchwa³a Nr 275/XXXIV/05 w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania finansowego w zakresie podjêcia inwestycji przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ przez Radê Miejsk¹ w Nowej Rudzie
w bud¿ecie na rok 2005. 21 za.
4. Uchwa³a Nr 276/XXXIV/05 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 236/XXVIII/
05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z 26 stycznia 2005r. w sprawie przyst¹pienia do Miêdzygminnego Zwi¹zku Celowego
w K³odzku. 21 za.
5. Uchwa³a Nr 277/XXXIV/05 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 246/XXX/
05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 20052009. 21 za.
6. Uchwa³a Nr 278/XXXIV/05 w sprawie aktualnoci Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz planów miejscowych. 21 za.
7. Uchwa³a Nr 279/XXXIV/05 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej. 21 g³osów za.
8. Uchwa³a Nr 280/XXXIV/05 w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej projektu uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego w sprawie
przekszta³cenia SP ZOZ pn. Zespó³ Opieki Zdrowotnej w K³odzku poprzez po³¹czenie z SP ZOZ pn. Zespó³ Opieki Zdrowotnej
w Dusznikach Zdroju oraz SP ZOZ pn. Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie. 21 g³osów za.
9. Uchwa³a Nr 281/XXXIV/05 w sprawie w³¹czenia Gimnazjum
dla doros³ych w Nowej Rudzie w strukturê Miejskiego Zespo³u
Szkó³ Nr 1 w Nowej Rudzie. 20 za.

fot. M. Podjacka

10. Uchwa³a Nr 282/XXXIV/05 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 174/
XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2004
roku w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i nadania jej statutu. 18 za, przy 1 wstrzymuj¹cym
siê od g³osowania.
11. Uchwa³a Nr 283/XXIV/05 w sprawie utworzenia obwodów
g³osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 20 za.
12. Uchwa³a Nr 284/XXIV/05 w sprawie utworzenia obwodów
g³osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
20 g³osów za.
Pe³ne teksty podjêtych uchwa³ s¹ do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Obs³ugi Samorz¹du (czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30-15.30, Ratusz - Rynek 1, II piêtro,
pok. nr 15) oraz w internecie: www.umnowaruda.bip.doc.pl.
(opr. lwi)

Odnowa starówki

W miniony wtorek w noworudzkim magistracie dosz³o
do roboczego spotkania zespo³u ds. rewitalizacji miasta,
kierowanego przez wiceburmistrz Marzenê Woliñsk¹
z firm¹ Remarket Consulting z Warszawy. Przedmiotem rozmów by³o m.in. omówienie zasad wspó³pracy przy
opracowywaniu dokumentacji dotycz¹cej rewitalizacji noworudzkiej starówki.
(lwi)
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Og³oszenia

OG£OSZENIE
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. Pi³sudskiego 4. Pow. u¿ytkowa 21,81m2.
Pomieszczenie magazynowe (ciemne) bez instalacji wodnokanalizacyjnej.
Stawka w z³/ m2 - 3,91 + VAT 22%.
2. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, I piêtro. Pow. u¿ytkowa 47,86
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji s³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109. Stawka w z³/m2 - 8,69 + VAT 22 %.
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OG£OSZENIE
Urz¹d Miasta Nowa Ruda og³osi³ wszczêcie postêpowania dla zadania Termomodernizacji. Przygotowanie
i prowadzenie procesu inwestycyjnego dla zadania pn.
Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoci publicznej
- budynek MOK w Nowej Rudzie, budynek MOK w Nowej Rudzie-S³upcu, budynek Szko³y Podstawowej nr 7,
Hala sportowa. Szczegó³y na stronie internetowej UM:
www.umnowaruda.bip.doc.pl.

3. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Pow. u¿ytkowa 42,83
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109.
Stawka w z³/m2 - 8,69 + VAT 22%.
4. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Pow. u¿ytkowa 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 w z³/m2 - 8,95 + 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 wod.-kan. i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109. Stawka w z³/ m2 - 8,69 + VAT 22%.
6. Nowa Ruda, ul. Kocielna 6. Pow. u¿ytkowa 72,02 m2. Lokal
sk³adaj¹cy siê z trzech siê z trzech pomieszczeñ oraz WC, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wod.-kan. 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 w z³/ m2 - 9,14 +VAT 22%.
7. Nowa Ruda, ul. Zau³ek 11. Pow. u¿ytkowa 26,33 m . Lokal
sk³ada siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹, WC w korytarzu budynku.
Stawka w z³/m2 - 6,50 + VAT 22%.
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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

Ruszy³a odbudowa murów oporowych przy ul. Kocielnej. Szerzej
o tym i innych zadaniach, które bêd¹ realizowane w ramach robót
publicznych - w nastêpnym wydaniu INFO Nowa Ruda 29 lipca br.

Lokalne Centrum Informacji Profilaktycznej

Centrum zaprasza
Przypominamy, i¿ od lutego w noworudzkiej Bibliotece Pedagogicznej dzia³a Lokalne Centrum Informacji Profilaktycznej, wspierane i dofinansowywane przez noworudzki Urz¹d
Miasta.
Lokalne Centrum Informacji Profilaktycznej mieci siê w pomieszczeniu Czytelni Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Pi³sudskiego 4 w Nowej Rudzie. Czynne jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-17.
Celem dzia³alnoci Centrum jest gromadzenie, opracowywanie oraz udostêpnianie informacji o tematyce profilaktycznej oraz upowszechnianie jej, m.in. poprzez wydawnictwa
ksi¹¿kowe, bezp³atny biuletyn wydawany przez Centrum, przy
wspó³pracy z Noworudzkim Stowarzyszeniem Pro Publico
Bono oraz przez podejmowanie prób integracji szkolnych rodowisk zainteresowanych problematyk¹ profilaktyczn¹. Oprócz
ww. publikacji w Centrum znaleæ mo¿na wiele innych materia³ów, m.in. akty prawne dotycz¹ce profilaktyki w szkole, zasad
wspó³pracy z rodzicami, listê rekomendowanych programów
profilaktycznych wraz z ich dok³adnymi opisami. Z wszelkich
materia³ów zgromadzonych w Centrum mo¿na korzystaæ na
miejscu w Czytelni BP. Nauczyciele, w szczególnych przypadkach, mog¹ wypo¿yczaæ zbiory do domu na krótki okres czasu.
(lwi)

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
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podsumowanie IV edycji ladów przesz³oci

Pojechali do stolicy
Uczniowie z miasta i gminy Nowa Ruda
byli najliczniejsz¹ reprezentacj¹ z Dolnego l¹ska podczas warszawskiego
podsumowania IV edycji ogólnopolskiego programu lady Przesz³oci Uczniowie adoptuj¹ zabytki.
Z ponad dwustu szkó³ realizuj¹cych
w tym roku szkolnym program lady Przesz³oci do Biblioteki Narodowej w Warszawie przyjecha³o a¿ 77 grup uczniowskich, w tym najwiêksza reprezentacja
z Dolnego l¹ska jak¹ stanowi³o ponad
40 uczniów z 10 noworudzkich szkó³.
Podczas uroczystoci koñcz¹cej tegoroczny cykl nasi ladowicze mogli
zaprezentowaæ efekty swoich wysi³ków
czyli symbolicznie zaadoptowane zabytki kultury materialnej i duchowej. W trzech
salach bibliotecznych na stolikach i sztalugach mo¿na by³o podziwiaæ barwne
fotografie, dokumenty i prace plastyczne
przygotowane przez dzieci i m³odzie¿. By³o
co ogl¹daæ i o czym rozmawiaæ, bo ka¿da ze szkó³ nie tylko mog³a skorzystaæ
z rad przydzielonego eksperta, ale i cennych uwag zaproszonych znakomitoci.
Nie oby³o siê równie¿ bez gratulacji, oficjalnych podziêkowañ, braw, dyplomów
i zadowolenia naszych najm³odszych
uczestników programu.
Noworudzka Szko³a Techniczna otrzyma³a 20 czerwca br. certyfikat Bezpiecznej szko³y.

Bezpieczna
szko³a
W padzierniku ubr. NST przyst¹pi³a
do dolnol¹skiego konkursu pn: Szko³a dbaj¹ca o bezpieczeñstwo, którego
organizatorem by³o Kuratorium Owiaty
we Wroc³awiu - Dolnol¹ska Rada ds.
Bezpieczeñstwa Dzieci i M³odzie¿y. Przez
ca³y rok szko³a doskonali³a swój system
poprawy stanu bezpieczeñstwa dzieci
i m³odzie¿y poprzez animacjê ruchu spo³ecznego na rzecz bezpieczeñstwa, edukacjê spo³eczno-prawn¹ uczniów, rodziców i nauczycieli, profilaktykê zachowañ
agresywnych oraz zapobieganie wypadkowoci w placówce.
W konkursie uczestniczy³o 120 szkó³.
Przyznano 30 certyfikatów, w tym 10 z wyró¿nieniem. Jedno z nich przypad³o w³anie NST. W ich treci zawiadcza siê,
¿e system dzia³añ podejmowanych na
rzecz bezpieczeñstwa zosta³ oceniony
i uznany jako spe³niaj¹cy standardy jakoci i efektywnoci. (mp, lwi)

W czasie, gdy eksperci i gocie krok
po kroku poznawali tegoroczne lady
przesz³oci uczestnicy ogólnopolskiej
prezentacji mogli wzi¹æ udzia³ w mini
warsztatach przygotowanych przez organizatorów. Na dziedziñcu Biblioteki Narodowej mo¿na by³o spróbowaæ swoich
si³ w dawnych tañcach irlandzkich, namalowaæ w³asne runy i zobaczyæ jak lepi
siê garnki na kole garncarskim. Stoiska
cieszy³y siê ogromnym powodzeniem
naszych uczniów.
Przypomnijmy, w tym roku mali badacze historii ze Szko³y Podstawowej Nr
7 w Nowej Rudzie-S³upcu zaopiekowali
siê Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej na
Górze Wszystkich wiêtych ko³o S³upca,
a uczniowie z SP 2 zaadoptowali Kaplicê
Loretañsk¹ przy ul. Cmentarnej. Noworudzcy gimnazjalici przypomnieli natomiast historiê wie¿ widokowych z okolic
Nowej Rudy. Wyjazd do Warszawy podsumowuj¹cy ich ca³oroczn¹ pracê wspar³
finansowo Urz¹d Miasta w Nowej Rudzie.
Wojciech Grzybowski

Uczniowie i nauczyciele noworudzkich szkó³
dziêkuj¹ Tomaszowi Kiliñskiemu, burmistrzowi Nowej Rudy za dofinansowanie wyjazdu
do Warszawy i wieloletnie wsparcie w realizacji projektów.
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Jelenia Góra - Kraków
przez Now¹ Rudê

Kolej¹ na
wakacje
Spó³ka Polskie Koleje Pañstwowe SA
uruchomi³a na czas wakacji (do 4 wrzenia br.) bezporednie po³¹czenia kolejowe na trasie Jelenia Góra - Kraków.
Poci¹g kursuje codziennie przez Now¹
Rudê.
Zapewne podró¿nych z naszego miasta ucieszy równie¿ fakt, ¿e na odcinku
Jelenia Góra - K³odzko G³ówne op³ata za
przejazd pobierana jest wed³ug taryfy za
poci¹g osobowy.
Rozk³ad jazdy poci¹gów:
- Jelenia Góra: odjazd godz. 13:23,
Nowa Ruda: przyjazd godz. 15:30.
Czas podró¿y: 2:07.
- Nowa Ruda: odjazd godz. 15:30,
Kraków G³ówny: przyjazd godz. 21:52.
Czas podró¿y: 6:22.
- Kraków G³ówny: odjazd godz. 09:53,
Nowa Ruda: przyjazd godz. 15:34.
Czas podró¿y: 5:41.
- Nowa Ruda: odjazd godz. 15:34,
Jelenia Góra: przyjazd godz. 18:15.
Czas podró¿y: 2:07.
(lwi na podstawie www. nowaruda.info)

Spotkanie z premierem

Podczas niedawnej wizyty premiera Marka Belki w K³odzku, dosz³o w starostwie
powiatowym do spotkania szefa rz¹du RP z w³odarzami gmin Ziemi K³odzkiej.
W rozmowach uczestniczy³ te¿ burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliñski. Podczas
spotkania nasz burmistrz odniós³ siê do trudnej sytuacji w powiatowej s³u¿bie
zdrowia, z³o¿y³ równie¿ na rêce premiera Belki projekt autorstwa noworudzkiej
Polsko-Czeskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Sportu Collegium Glacense, dotycz¹cy utworzenia na bazie szpitali powiatowych Krajowego Centrum Diagnostyki
i Opracowania Standardów Medycznych w Ramach Programu Prewencji i Diagnostyki Rentowej. (lwi)
fot. El¿bieta ¯ytyñska
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OG£OSZENIA O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzeda¿ nieruchomoci lokalowych po³o¿onych na terenie miasta Nowa Ruda
ul. Tuczyn nr 7/2 - obr. 4, AM 4, dz. nr 478 o pow. 1208 m2.
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 41,58 m2 usytuowany
na parterze sk³ada siê z pokoju, kuchni i przedsionka. Ustêp
suchy - wspólny poza budynkiem. Uk³ad funkcjonalny nieprawid³owy. ciany z wypraw¹ i malatur¹. Pod³ogi drewniane, zarwane, zgnite, w przedsionku - p³yty kamienne. Okna skrzynkowe, drzwi p³ycinowe. Instalacje: elektryczna, wodna w przedsionku. Ogrzewanie tradycyjne (do wymiany). Stan technicznou¿ytkowy lokalu okrelono jako z³y - wymaga remontu. Lokal
zosta³ sprzedany wraz z udzia³em w czêciach wspólnych budynku oraz prawie w³asnoci dzia³ki wynosz¹cym 3470/10000.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu ni¹.
Wartoæ nieruchomoci podlegaj¹ca rokowaniom:
8 191,- z³.
Terminy przeprowadzonych przetargów
na zbycie ww. nieruchomoci:
- I przetarg - 16 marca 2005 r.
- II przetarg - 18 maja 2005 r.
Rokowania odbêd¹ siê 22 lipca 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda,
Ratusz Rynek 1- (sala uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do 19 lipca 2005 r. do godz. 15 w Sekretariacie
Urzêdu Miasta, Ratusz - Rynek 1, pok. nr 13. Zg³oszenia nale¿y
sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z napisem:
ROKOWANIA - ul. Tuczyn nr 7/2
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 19 lipca
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 jednak 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 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
Og³oszenia podlegaj¹ obwieszczeniu od 15 czerwca do 15 lipca br.

ul. J. Pi³sudskiego nr 3/4 - obr. 3, AM 20, dz. nr 403/ 19
o powierzchni 197 m2.
Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 90,78 m2 usytuowany na I piêtrze sk³ada siê z 2 pokoi i kuchni oraz przedpokoju.
W.C na korytarzu. Do lokalu przynale¿y piwnica w obrêbie budynku o pow. 6,38 m2. Uk³ad funkcjonalny nieprawid³owy. ciany z malatur¹ i wypraw¹, pod³ogi z desek iglastych, drzwi p³ycinowe, okna skrzynkowe. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (bez urz¹dzeñ). Ogrzewanie tradycyjne piecowe. Stan
techniczno-u¿ytkowy lokalu okrelono jako mierny - wymaga
remontu. Lokal zostanie sprzedany wraz z udzia³em w czêciach wspólnych budynku oraz prawie w³asnoci dzia³ki wynosz¹cym 246/10000 Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot
przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu ni¹.
Wartoæ nieruchomoci podlegaj¹ca rokowaniom:
34 950,- z³.
Terminy przeprowadzonych przetargów
na zbycie ww. nieruchomoci:
- I przetarg - 16 marca 2005 r.
- II przetarg - 18 maja 2005 r.
Rokowania odbêd¹ siê 22 lipca 2005 r. o godz. 11.30
w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda,
Ratusz Rynek 1- (sala uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do 19 lipca 2005 r. do godz. 15 w Sekretariacie
Urzêdu Miasta, Ratusz - Rynek 1, pok. nr 13. Zg³oszenia nale¿y
sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z napisem:
ROKOWANIA - ul. Pi³sudskiego nr 3/4
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 19 lipca
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 jednak 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 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
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ponad 1500 interwencji i 250 mandatów

Stra¿nicy pod lup¹
Okazuje siê, ¿e noworudzka Stra¿ Miejska w sposób nieuci¹¿liwy, ale skuteczny stara siê egzekwowaæ utrzymanie
³adu i porz¹dku w naszym miecie. wiadczyæ o tym mog¹
choæby poni¿sze dane.
8 funkcjonariuszy Stra¿y
Miejskiej w okresie od stycznia do koñca czerwca br. interweniowa³o w ponad 1500
przypadkach zak³ócania na
ró¿ne sposoby ³adu i porz¹dku na terenie Nowej Rudy.
- W pierwszym pó³roczu br.
na³o¿ylimy 258 mandatów
karnych, udzielilimy 391
upomnieñ oraz skierowalimy 30 wniosków o ukaranie
do S¹du Grodzkiego - mówi
Piotr Kwiecieñ komendant
noworudzkiej Stra¿y Miejskiej.
- Nasi funkcjonariusze ujawnili ponadto 21 powa¿niejszych przestêpstw, ujêli i przekazali noworudzkiej Policji 37
osób - dodaje.
Sporód blisko 700 ujawnionych przez stra¿ników wykroczeñ w I pó³roczu prym
wiod³y wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji (311) oraz
³amanie zapisów uchwa³
Rady Miejskiej dotycz¹cych

przepisów porz¹dkowych
(177). W okresie 6 miesiêcy
Stra¿ Miejska przeprowadzi³a
286 samodzielnych patroli,
140 patroli wspólnie z Policj¹
i 186 razy nadzorowa³a Bezpieczn¹ drogê do szko³y.
W miesi¹cach maj-czerwiec SM skontrolowa³a 289
posesji na terenie miasta.
- Przedmiotem przeprowadzanych kontroli by³o m.in.
sprawdzanie umów na wywóz nieczystoci sta³ych i ciek³ych, przestrzeganie zwyk³ych i nakazanych rodków
przy trzymaniu psa oraz porz¹dek w obrêbie nieruchomoci - wyjania komendant
Kwiecieñ.
Funkcjonariusze podczas
kontroli stwierdzili, ¿e mieszkañcy nie uiszczaj¹ op³at za
swoich czworono¿nych pupili
(podatek za posiadanie psa)
i ¿e czêsto trzymaj¹ zwierzêta
w nieodpowiednich warunkach.
(lwi)

nowelizacja wesz³a w ¿ycie

Zmiany w ordynacji
1 lipca br. wesz³a w ¿ycie kolejna nowelizacja ordynacji podatkowej przyjêta przez Komisjê Finansów Publicznych.
Komisja Finansów Publicznych 19 kwietnia br. przyjê³a
nowelizacjê ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) oraz ustawy
z 10 wrzenia 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83,
poz. 930 z pón. zmianami). Zmiany przyjête w tym dokumencie wesz³y w ¿ycie 1 lipca 2005 r. Dotycz¹ one miêdzy innymi
przywrócenia prawa do korekty deklaracji w okresie po zakoñczeniu kontroli podatkowej, a przed wszczêciem postêpowania podatkowego, przywrócenia zasady niekaralnoci korekt
deklaracji podatkowych sk³adanych z inicjatywy podatnika lub
w ramach czynnoci sprawdzaj¹cych oraz ostatecznego usuniêcia z systemu prawa podatkowego dyskrecjonalnych uprawnieñ organów podatkowych wynikaj¹cych z zastosowania tzw.
klauzuli obejcia prawa podatkowego (przypomnijmy, przez Trybuna³ Konstytucyjny uchylony zosta³ art. 24 b Ordynacji podatkowej, który od 1 stycznia 2003 r. wprowadzi³ klauzulê obejcia
prawa podatkowego).
(lwi)
Uwaga! Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie zatrudni
od 1 wrzenia br. nauczyciela jêzyka angielskiego lub jêzyka niemieckiego.
Informacja tel. 872 31 11.

Uroczystoci zakoñczenia roku szkolnego w Miejskim Zespole Szkó³ Nr 1 w Drogos³awiu uwietni³ sw¹ obecnoci¹
Henryk Go³êbiewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu.
fot. Bogus³aw Fr¹cek
Starostwo powiatowe w K³odzku czeka wci¹¿ na zg³oszenia kandydatur do tytu³u w konkursie Ró¿a K³odzka 2004.

Zg³o kandydata
do Ró¿y propozycje do 15 lipca
Starosta k³odzki Adam
£¹cki kontynuuje wyró¿nienie
najwybitniejszych na Ziemi
K³odzkiej inicjatyw promocyjnych, organizuj¹c ju¿ kolejn¹
czwart¹ edycjê Konkursu Promocyjnego Powiatu K³odzkiego im. Iwony Pilz Ró¿a K³odzka 2004. Celem tego¿ przedsiêwziêcia jest pokazywanie
najciekawszych rozwi¹zañ
promuj¹cych walory krajobrazowe, turystyczne, lecznicze
oraz klimatyczne powiatu
k³odzkiego.
Adresatami konkursu s¹
gminy, instytucje, organizacje
pozarz¹dowe, szko³y, podmioty gospodarcze, osoby indywidualne i inne podmioty
z Ziemi K³odzkiej. Zdobywcy
wyró¿nieñ otrzymaj¹ dyplomy,
natomiast nagrodami specjalnymi dla zwyciêzców bêd¹
Honorowe Statuetki Ró¿y
K³odzkiej.
Wy³anianie laureatów
przebiegaæ bêdzie w tym roku
w trzech kategoriach: ciekawa publikacja, wydawnictwo
o wymiarze promocyjnym,
promocyjne strony internetowe, impreza o zasiêgu ponadlokalnym.
Konkurs zostanie rozstrzygniêty na prze³omie lipca
i sierpnia, a uroczyste wrêczeniu nagród odbêdzie siê

7 sierpnia br. w Polanicy Zdroju podczas II edycji Jarmarku Produktu Regionalnego
2005. Wyniki zostan¹ te¿
opublikowane w prasie lokalnej i internecie.
Warunki i regulamin konkursu Ró¿a K³odzka 2004
s¹ dostêpne w siedzibie Wydzia³u Promocji, Kultury, Rozwoju Regionalnego i Turystyki Starostwa Powiatowego
w K³odzku przy ul. Okrzei 8a
(III p., pok. 321), jak równie¿
na stronach internetowych
starostwa: www.hrabstwo.pl.
Prace konkursowe wraz
z blankietem zg³oszeniowym
i owiadczenie o posiadanych prawach autorskich do
prac mo¿na przes³aæ na adres Starostwa Powiatowego
w K³odzku, ul. Okrzei 1, (b¹d
dostarczyæ bezporednio do
siedziby ww. Wydzia³u (dane
adresowe jw.) z dopiskiem
Konkurs - Ró¿a K³odzka
2004 w nieprzekraczalnym
terminie do 15 lipca 2005 r.
Zapraszamy do udzia³u
w konkursie.
(opr. lwi)
Szczegó³owe informacje:
Marlena Korczyñska, Wydzia³
Promocji, Kultury, Rozwoju
Regionalnego i Turystyki
K³odzku, tel. 867 95 01, e-mail:
marlena@powiat.klodzko.pl.
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Nowa mistrzyni

24 i 25 czerwca br. miejscowoæ Pielgrzymka by³ gospodarzem Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików w ³ucznictwie (rocznik 1990/91). Zawodniczki Piasta Nowa Ruda
zdoby³y 7 na 9 mo¿liwych medali w kategorii M³odziczek.
Now¹ Rudê reprezentowa³y: Magdalena Kantorska,
Anna Chyliñska, Alicja Rydza
(uczennice Gimnazjum Nr 1
w Nowej Rudzie). Kantorska
zwyciê¿y³a w kategorii M³odziczek w konkurencji 2x50m.
Tu¿ za ni¹ by³a Rydza, a 4 miejsce zajê³a Chyliñska. W konkurencji 2x30m - 1 miejsce
zdoby³a Rydza, drugie - Kantorska, trzecie - Chyliñska. W
konkurencji £ - 2B zwyciê¿y³a
znów Kantorska przed Rydz¹.

Nasze miasto s³awili równie¿ w kategorii M³odzik Arkadiusz Abucewicz, który w
konkurencji £-2B zaj¹³ 10
miejsce (poprawiaj¹c swój
rekord ¿yciowy) oraz Piotr Mazurkiewicz - zaj¹³ 25 miejsce.
W koñcowej klasyfikacji rywalizacji klubowej ³ucznicy KS
Piast Nowa Ruda zajêli
2 miejsce, zdobywaj¹c w klasyfikacji do Ogólnopolskiej
rywalizacji Dzieci i M³odzie¿y
kolejne punkty.
(zg, lwi)

Noworudzianka Iwona Pytel - Mistrzyni Polski Juniorek
w kolarstwie z trenerem Stanis³awem Niekrasiem.
fot. Andrzej Cyman

kolejny sukces Zamolskiej

Magda te¿ zwyciê¿a

23 czerwca br. w Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym, które odbywa³y siê w Sobótce wspania³y sukces odnios³a noworudzianka Magdalena Zamolska, je¿d¿¹ca teraz w barwach KK Kross Koral Ziemia Dar³owska. Magda
zosta³a Mistrzyni¹ Polski.
Nasz krajanka, wychowanka Piasta Nowa Ruda zajê³a trzecie miejsce w jedzie indywidualnej na czas w kategorii elita
na 20 kilometrowej trasie zdobywaj¹c br¹zowy medal, a w kategorii orliczka pewnie zwyciê¿y³a zdobywaj¹c z³oty medal i tytu³
Mistrzyni Polski. Przypomnijmy w Piacie Nowa Ruda jej trenerami w przesz³oci byli: Tadeusz Daszkiewicz i Stanis³aw
Niekra. Obecnie Magd¹ opiekuj¹ siê trenerzy: Artur Szarycz
oraz Marcin Adamów.
(lwi)

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Wakacje w czytelni
Dla wszystkich dzieci, które pozostaj¹ w miecie na okres
wakacji Miejska Biblioteka Publiczna przygotowa³a propozycje spêdzenia czasu w bibliotece.
Noworudzka Miejska Biblioteka Publiczna w czasie
wakacji zaprasza do K¹cika
zabaw na gry planszowe,
puzzle, zabawy, gry komputerowe oraz przede wszystkim
ciekawe podró¿e z ksi¹¿k¹. To
wszystko czeka na nasze pociechy w oddziale MBP dla
dzieci (parter, ul. Boh. Getta
10), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 11-14.

W noworudzkiej czytelni
MBP w czerwcu i lipcu ogl¹daæ mo¿na równie¿ wystawê
pt. W Górach Atlasu i na Saharze - malarstwo, grafika,
przedmioty ze zbiorów artystki Teresy Chmury. Sama czytelnia w czasie wakacyjnym
jest czynna od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 8-16, jak
zwykle - za wyj¹tkiem czwartków oczywicie.
(lwi)

zajrzyj na stronê: www.umnowaruda.bip.doc.pl

