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Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e w dniu 15 sierpnia 2005 roku tragicznie zgin¹³

Piotr Studziñski
W jego osobie tracimy wspania³ego kolegê i przyjaciela.
Rodzinie zmar³ego sk³adamy szczere wyrazy wspó³czucia.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Koledzy i Kole¿anki z Urzêdu Miejskiego
Radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
Piotr Studziñski * 03.09.1972 + 15.08.2005.

pieszmy siê
pieszmy siê kochaæ ludzi
tak szybko odchodz¹
zostan¹ po nich buty i telefon g³uchy
tylko to co niewa¿ne jak krowa siê wlecze
najwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje
potem cisza normalna
wiêc ca³kiem nieznona
jak czystoæ urodzona najprociej z rozpaczy
kiedy mylimy o kim zostaj¹c bez niego
Nie b¹d pewny ¿e czas masz
bo pewnoæ niepewna
zabiera nam wra¿liwoæ
tak jak ka¿de szczêcie
przychodzi jednoczenie jak patos i humor
jak dwie namiêtnoci wci¹¿ s³absze od jednej
tak szybko st¹d odchodz¹
jak drozd milkn¹ w lipcu
jak dwiêk trochê niezgrabny
lub jak suchy uk³on
¿eby widzieæ naprawdê zamykaj¹ oczy
chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê
ni¿ umrzeæ
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póno
(...)
Ks. Jan Twardowski

Piotr swoje ¿ycie zawodowe rozpocz¹³ w 1994 roku w KWK
Nowa Ruda. W 1999 r. uzyska³ tytu³ magistra na Uniwersytecie Opolskim (Wydzia³ Historyczno-Pedagogiczny) i podj¹³
pracê w noworudzkim Urzêdzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Miasta. W latach 2004-2005 by³ Naczelnikiem Wydzia³u
Promocji i Rozwoju Miasta, a od 1 kwietnia 2005 roku G³ównym Specjalist¹ w Zespole ds. Wniosków Pomocowych.
By³ odpowiedzialnym, operatywnym, efektywnym i dobrze
zorganizowanym pracownikiem ale przede wszystkim wspania³ym koleg¹ i przyjacielem z wymienitym poczuciem humoru i umiejêtnociami interpersonalnymi. Nawet list otrzymany
od niego z wakacji, spêdzonych nad Ba³tykiem z ¿on¹ Magd¹,
córk¹ Ol¹ i Rodzicami promieniowa³ poczuciem humoru Piotrka. Napisa³ nam, ¿e: (...) woda w Ba³tyku jest tak ciep³a, ¿e
podejrzewam w³adze miasta o jej podgrzanie. Fajnie jest
le¿eæ, czytaæ ksi¹¿kê i nie myleæ o niczym. Zaczynam jednak za Wami têskniæ, a o to siê nie podejrzewa³em.(...).
Potrafi³ s³uchaæ ludzi, by³ powiernikiem, nigdy nie ocenia³ i
nie krytykowa³. Bez reszty zaanga¿owany by³ w osi¹gniêcia
LKS Huragan Bo¿ków, w którym to klubie by³ cz³onkiem Zarz¹du, Sekretarzem oraz czynnym zawodnikiem.
Bardzo nam Piotrka wszystkim brakuje. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamiêci.
Przyjaciele z pracy.
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Tyle o nas pamiêci - ile w drugim cz³owieku
zmar³ Zenon Zawada
Z wielkim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci
Zenona Zawady, który w latach 1998-2002 by³ radnym III kedencji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.
W pe³ni uczestniczy³ w ¿yciu publicznym, w oparciu
o zasady spo³eczne budowa³ wartoci lokalne. W ostatnich latach pe³ni³ funkcjê wiceprezesa zarz¹du ZWiK.
W imieniu Rady Miejskiej i w³adz miasta Nowa
Ruda sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia, ¿alu
oraz wsparcia i otuchy rodzinie zmar³ego.
Tomasz Kiliñski

W skrócie...
* Za miesi¹c do wyborów. 5-letnia kadencja prezydencka i 4-letnia parlamentarna
koñcz¹ siê jesieni¹ br. 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.
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.
* Kino plenerowe. W ogródku za budynkiem
filii MOK w S³upcu jeszcze 20 sierpnia wywietlany bêdzie ostatni film w plenerze.
O godz. 22. widzowie zobacz¹ komediê
Straszny film 3 (85`). Wstêp wolny, od lat 18.

Bo¿ena Bejnarowicz

* Hip Hop Afera odwo³ana. Zapowiadana nie
tylko przez INFO Nowa Ruda, a przez wielu
m³odych ludzi bardzo oczekiwana V edycja Hip
Hop Afery zosta³a odwo³ana. Okaza³o siê, ¿e
bud¿et Miejskiego Orodka Kultury w Nowej
Rudzie nie jest w stanie w tym roku udwign¹æ ciê¿aru tej imprezy. Miejmy nadziejê, ¿e
w roku przysz³ym HHA odbêdzie siê bez przeszkód i odbije siê szerokim echem.
* Og³oszenia taniej. Przypominamy, ¿e od
kwietnia obni¿eniu uleg³y stawki op³at za
umieszczanie og³oszeñ p³atnych na tablicach
i s³upach bêd¹cych w zarz¹dzie MOK Nowa
Ruda. Obowi¹zuj¹ce stawki tygodniowe za poszczególne formaty og³oszeñ: A5 (148x210
mm) - 50 gr; A4 (210x297) - 70 gr; A3 (297x420)
- 1 z³; A2 (420x594) i A1 (594x841) - 2 z³.
Wszystkie podmioty zainteresowane
umieszczaniem reklam na tablicach i s³upach
MOK prosimy o kontakt z pani¹ Agat¹ Pilarsk¹
tel. 872 44 85.
(lwi)

praca wre na noworudzkiej ha³dzie

Wygaszanie rozpoczête

Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z procesem wygaszania noworudzkiej ha³dy. Wykonawcami robót wy³onionymi w przetargu przez Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ s¹: konsorcjum Eko-l¹sk II oraz Geo
Carbon z Bytomia. Prace potrwaj¹ do koñca przysz³ego roku, a wielkoæ poniesionych nak³adów
wyniesie oko³o 5 mln z³otych.
fot. Krzysztof Jasiñski
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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. 7-15.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy
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radni powiatowi zadecydowali, ¿e noworudzki szpital bêdzie uszczuplony o dwa oddzia³y
10 sierpnia Rada Powiatu K³odzkiego
wyrazi³a na XL sesji pozytywn¹ opiniê
w sprawie projektu programu restrukturyzacji Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Nowej Rudzie. Oznacza to, i¿ od
1 stycznia 2006 r. noworudzki szpital
uszczuplony zostanie od dwa kolejne
oddzia³y chirurgiczny i ginekologiczny.
Dwugodzinna dyskusja w sprawie
wyra¿enia pozytywnej opinii dla autorskiego projektu Romana Buczkowskiego, dyrektora noworudzkiego SP ZOZ
przebiega³a w gor¹cej atmosferze. Podnoszono argumenty zarówno za, jak i
przeciw programowi restrukturyzacji, a
bodaj najwiêkszy oddwiêk w tym temacie wywo³a³o wyst¹pienie Bo¿eny Bejnarowicz, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
Nowej Rudy, która zarzuci³a Zarz¹dowi
i Radzie Powiatu K³odzkiego - poza oczywistym brakiem koncepcji funkcjonowania s³u¿by zdrowia na Ziemi K³odzkiej arogancjê i lekcewa¿enie opinii w³adz
samorz¹dowych, proponuj¹c zakoñczenie tego swawolnego chocholego tañca (pe³ny tekst wyst¹pienia przewodnicz¹cej poni¿ej). Po raz kolejny na nic
(mo¿na rzec z przykroci¹ - jak zwykle)
zda³y siê podnoszone przez kilku radnych, w tym noworudzianina Juliana Golaka, argumenty o braku zabezpieczenia
dostêpnoci do us³ug medycznych dla
blisko 50-tysiêcznej spo³ecznoci trzech
gmin tej czêci powiatu k³odzkiego. Na
nic zda³a siê negatywna opinia Spo³ecznej Rady przy SP ZOZ o ww. projekcie,
podnosz¹ca argument spo³eczny - za

Bez chirurgii i ginekologii!

Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu K³odzkiego i dyrektor Buczkowski (pierwszy z lewej) nie wykazywali zbytniej uwagi podczas wyst¹pienia Bo¿eny Bejnarowicz, przewodnicz¹cej Rady Miejfot. W. Grzybowski
skiej Nowej Rudy.

utrzymaniem chirurgii i ginekologii. Zwyciê¿y³ aspekt ekonomiczny czyli bilansowanie siê dzia³alnoci ZOZ Nowa Ruda
poprzez zamkniêcie dwóch oddzia³ów
w noworudzkim szpitalu i tym samym
(przy dodatnim wyniku finansowym) mo¿liwoæ ewentualnego skorzystania z funduszy Bud¿etu Pañstwa w ramach Ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o odd³u¿eniu i po-

mocy dla jednostek opieki zdrowotnej.
W g³osowaniu jawnym i imiennym 16
radnych g³osowa³o za pozytywnym zaopiniowaniem projektu (m.in. noworudzcy radni Pomyka³a, Podgórski, £opaciuch; przeciw byli - Golak i Grysiewicz,
wstrzyma³ siê Jagódka i Wnêtrzak, radna Podjacka nie by³a obecna na sesji).
Wojciech Grzybowski

Wyst¹pienie Bo¿eny Bejnarowicz, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Nowej Rudy
w trakcie sesji Rady Powiatu dnia 10 sierpnia br. *
Starosta Adam £¹cki
Rada Powiatu K³odzkiego

Nowa Ruda 10 sierpnia 2005

Szanowni Pañstwo!
Maj¹c na uwadze brak jednoznacznych rozstrzygniêæ prawnych aspektów funkcjonowania i rozwi¹zywania problemów
SP ZOZ w Nowej Rudzie uwa¿am wszelkie dzia³ania prowadzone przez okres trzech lat przez Zarz¹d oraz Radê Powiatu
za absolutnie chybione, stracone i godz¹ce w interes spo³ecznoci lokalnej Nowej Rudy, a nade wszystko zagra¿aj¹ce zapewnieniu dostêpu do podstawowych us³ug medycznych.
Próby manipulowania faktami, brak rzetelnej informacji
podanej spo³ecznoci, niejednoznaczna ocena postêpowania dyrektora noworudzkiego SP ZOZ - Romana Buczkowskiego, wynikaj¹ce z tego nieporozumienia oraz brak kluczowych
decyzji, pokazuj¹ w pe³ni Pañstwa s³aboæ, brak koncepcji,
ale co najgorsze - arogancjê i lekcewa¿enie opinii w³adz samorz¹dowych Nowej Rudy.

*

tekst niniejszego wyst¹pienia zosta³ równie¿ z³o¿ony 10 sierpnia w sekretariacie
starostwa powiatowego w K³odzku oraz rozdany radnym powiatowym, prasie i innym osobom uczestnicz¹cym w sesji, w trakcie jej trwania.
(lwi)

Niejednokrotnie wyra¿alimy nasz sprzeciw i dezaprobatê
wobec projektów, które by³y przez Pañstwa proponowane. Jak
dot¹d nikt, zarówno Pan Starosta jak i Rada Powiatu z nami
siê nie liczy³a - ignoruj¹c nasze uwagi i propozycje. Jest to tym
bardziej bulwersuj¹ce, ¿e wielokrotnie czynione by³y uzgodnienia pomiêdzy w³adzami powiatu i miasta Nowa Ruda choæby w sprawie zatrudnienia dyrektora, czy mo¿liwoci wsparcia
finansowego dla szpitala. Gratulujê Pañstwu odwagi w takim
dzia³aniu, ¿yczê samozadowolenia i dobrego samopoczucia
w misji likwidowania noworudzkiego szpitala. Wasze dzia³ania w pe³ni pokazuj¹ brak racjonalnej analizy oraz brak merytorycznego uzasadnienia. Potwierdza to mieszny plan restrukturyzacji (kolejny zreszt¹) przedstawiony przez dyrektora likwidatora, którego g³ówne za³o¿enia opieraj¹ siê na zamykaniu
kolejnych oddzia³ów noworudzkiego szpitala.
Szanowni Pañstwo, czas najwy¿szy by zakoñczyæ Wasz
swawolny chocholi taniec. Proces likwidacji a nie restrukturyzacji SP ZOZ w Nowej Rudzie uwa¿am za przyzwoleniem Zarz¹du i Rady Powiatu a rêkami dyrektora Buczkowskiego za
rozpoczêty.
Bo¿ena Bejnarowicz
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Nowej Rudy
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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 %.
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 m2. 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%.
8. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 13. Pow. u¿ytkowa 74,55 m . Lokal
sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ + WC, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹, bez ogrzewania. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod
Nr 98.
Stawka za m2 - 9,42 z³ + VAT 22%
2

9. Nowa Ruda, ul. Niepodleg³oci 3. Pow. u¿ytkowa 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 za m2 - 6,38 z³ + VAT 22%.

Przetargi na roboty budowlane
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowej Rudzie og³osi³ przetargi nieograniczone na
roboty budowlane na ulicach: Zagórze, Wyspiañskiego, Po³oniny, Ugory. Wszystkich zainteresowanych
szczegó³ami uczestnictwa w przetargach zapraszamy
na stronê interentow¹ Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie:
www.umnowaruda.bip.doc.pl lub do zapoznania siê
z og³oszeniami o przetargach wywieszonymi w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie.
(lwi)
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OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta informuje o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pón. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez
Radê Miejsk¹ w Nowej Rudzie Uchwa³y Nr 279/XXXIV/05 z
22 czerwca 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce zmiany
studium. Wnioski nale¿y sk³adaæ na pimie w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie: Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,
w terminie do dnia 1 wrzenia 2005 r. Wniosek powinien
zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoci, której dotyczy..

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1
dnia 13 lipca 2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 87/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 13 lipca 2005 r.:
- Rynek nr 15 Obr. 4, AM 9, dz. nr 329/3
- ul. Jasna nr 12c obr. 3, AM 20, dz. nr 411/5
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z
póniejszymi zmianami/ mog¹ sk³adaæ wnioski o nabycie w
terminie do dnia 24 sierpnia 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia
18 lipca 2005 r. zosta³y wywieszone wykazy poni¿szych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych
za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 88/05 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 18 lipca 2005 r.:
- ul. Akacjowa nr 17/ 11 Obr. 8, AM 1, dz. nr 41/11
- ul. Strzelecka nr 1a/ 1 Obr. 5, AM 3, dz. nr 722
- ul. Akacjowa nr 22/ 6 Obr. 8, AM 1, dz. nr 73
- ul. Teatralna nr 8/ 4 Obr. 3, AM 17, dz. nr 251/20
- Os. Piastowskie nr 15/ I/ 11 Obr. 3, AM 17, dz. nr 233/3
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami) mog¹ sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do dnia 28 sierpnia 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek 1.

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 i 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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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
I przetarg ustny nie ograniczony na sprzeda¿
Orodka Wypoczynkowego FREGATA
wraz z prawem u¿ytkowania wieczystego gruntu, dla którego
prowadzona jest KW nr 23552, po³o¿onego nad jeziorem otmuchowskim, w województwie opolskim, powiat Nysa, obrêb
cibórz, gmina Paczków. Dzia³ka nr 579 o powierzchni 1,5900
ha, zabudowana zespo³em obiektów i budowli o powierzchni
u¿ytkowej 1517,33 m2.

Cena wywo³awcza nieruchomoci: 943 230,- z³
(230 056,09- Euro) w tym za grunt: 154 136,- z³
Opis nieruchomoci: Teren jest uzbrojony w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektro-energetyczn¹ i telefoniczn¹. W
sk³ad zabudowy wchodz¹ budynki i budowle wraz z wyposa¿eniem niezbêdnym do prawid³owego funkcjonowania orodka,
w tym:
- 17 domków campingowych ró¿nego typu, na 80 miejsc noclegowych, z pe³nym wêz³em sanitarnym, w dobrym stanie technicznym.
- baza gastronomiczno-turystyczna: wietlica z barem, sto³ówka, oraz pawilon sanitarny, budynek recepcji, budynek gara¿owy i i budynki gospodarcze ,parking, boiska.
Wy¿ej wymienione obiekty i budowle zlokalizowane s¹ na
dzia³ce nr 579 tj. czêæ budynku sto³ówki, czêæ pawilonu sanitarnego oraz 16 domków campingowych, budynek recepcji,
dwa budynki gospodarcze, parking oraz boiska betonowe, ogrodzenie oraz na czêci dzia³ki nr 1327 nie bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa w trwa³ym zarz¹dzie Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu tj. budynek gara¿owy, czêæ budynku sto³ówki, czêæ
pawilonu sanitarnego, budynek socjalno-dydaktyczny, domek
campingowy, hangar sprzêtu wodnego, pirs betonowy.
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Na mapie zasadniczej brak jest inwentaryzacji obiektu. Na
czêæ dzia³ki nr 1327 Gmina posiada zawart¹ umowê dzier¿awy z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. Wy³oniony w drodze przetargu nabywca nieruchomoci
bêdzie móg³ kontynuowaæ dzier¿awê z RZGW po spe³nieniu
nastêpuj¹cych warunków: z³o¿eniu wniosku okrelaj¹cego cel
i okres dzier¿awy, przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu na podk³adzie mapowym, wyra¿enia woli dzier¿awy
ca³ego terenu wraz z basenem portowym o ³¹cznej powierzchni 25200 m2 z op³at¹ czynszow¹ roczn¹ ustalon¹ dla celów
rekreacyjnych.

I przetarg odbêdzie siê 30 wrzenia 2005 r.
o godz.11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie
Ratusz - Rynek 1, II piêtro (Sala uroczystoci)
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do dnia 25 wrzenia 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.
Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie - Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. (74) 872 03 25.

Ekskluzywne Studia Miêdzynarodowe
Polsko-Czeska Wy¿sza Szko³a Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie
og³asza nabór na trzyletnie studia licencjackie: dzienne i zaoczne na kierunkach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
ze specjalnoci¹:

ZARZADZANIE
I MARKETING
,
ze specjalnoci¹:

Nauczyciel Wychowania
Fizycznego

Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwami
Miêdzynarodowymi

PIELEGNIARSTWO*
,
Uczelnia kszta³ci w punktowym systemie ECTS
Uczelnia zapewnia: wysoki poziom kszta³cenia gwarantowany przez wyk³adowców ze rodowisk akademickich Polski,
Czech i Niemiec; atrakcyjny program studiów; nowoczesn¹ bazê edukacyjn¹ i doskona³e warunki socjalne; konkurencyjne
op³aty studiów : wpisowe 300 z³, czesne ju¿ od 260 z³/ m-c; dla studentów oferujemy zakwaterowanie w Domu Akademickim
180 z³/m-c; praktyki w najlepszych przedsiêbiorstwach krajowych i zagranicznych.

www.cg.edu.pl
e mail: dziekanat@cg.edu.pl

* kierunek w organizacji

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
Dziekanat Uczelni: 57-402 Nowa Ruda-S³upiec, ul. K³odzka 16,
czynny w godzinach od 7:30 -15, od poniedzia³ku do pi¹tku.
tel. (074) 872 65 65, 872 68 05.
ZAPRASZAMY
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE O ROKOWANIACH

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst
z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603.z póniejszymi zmianami)
oraz § 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 Nowa Ruda og³asza
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
rokowania ustne nieograniczone na sprzeda¿
nieruchomoci niezabudowanej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

ul. Stara Osada - obr. 5, AM 4, dz. nr 125/3 o pow. 1841 m2
Cena nieruchomoci: 26.315,00 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 ta stanowi "tereny zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej". Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr B 62/2004 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, wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami. Dojazd do
nieruchomoci przeciêtny, miejscami utrudniony. Warunki zagospodarowania przeciêtne. 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. 15 m
wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ nr 124/3 (Uwaga, informacja o mediach nie stanowi warunków zasilania i przy³¹czy.) S¹siedztwo: zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê. Dzia³ka sklasyfikowana jest jako RIVa. Nieruchomoæ
stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.
II przetarg odbêdzie siê dnia 8 wrzenia 2005 r.
o godz.11. 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 5 wrzenia
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 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.
Og³oszenie podlega obwieszczeniu od dnia 4 sierpnia
do dnia 4 wrzenia 2005 r.

Oficjalna strona internetowa BIP Urzêdu Miasta:
www.umnowaruda.bip.doc.pl

ul. Niepodleg³oci nr 59b - obr. 4, AM 8,
dz. nr 321/3, Bp, o powierzchni 3000 m2.
Wartoæ nieruchomoci podlegaj¹ca rokowaniom:
- 23 430,- 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 ta stanowi "tereny us³ug i drobnych funkcji produkcyjnych, bez nowego mieszkalnictwa/. Dzia³ka nie zabudowana i nie uzbrojona, po³o¿ona
w kompleksie pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a stacj¹
gazu p³ynnego. Uzbrojenie najbli¿sze do pod³¹czenia: od ul.
Jasnej: energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna
w odleg³oæ ok. 60 metrów. Dojazd gorzej ni¿ przeciêtny, drog¹
gruntow¹ nie urz¹dzon¹, odleg³oæ od drogi g³ównej ok. 50 m.
Warunki zagospodarowania: przeciêtne, kszta³t dzia³ki regularny stok o spadku oko³o 10 %. Stan zagospodarowania mniej
ni¿ przeciêtny.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.
Terminy przeprowadzonych przetargów
na zbycie w/w nieruchomoci:
I przetarg - 27 kwietnia 2005 r.
II przetarg - 29 czerwca 2005 r.
Rokowania odbêd¹ siê 14 wrzenia 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1, II piêtro (Sala uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do 9 wrzenia 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 - ul. Niepodleg³oci nr 59b.
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 (max. 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 wrzenia 2005 r. do
godz. 14-tej 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. 109, tel. 872 0325.

info Nowa Ruda
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst
z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603.z póniejszymi zmianami)
oraz § 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 dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst
z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603.z póniejszymi zmianami)
oraz § 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 Nowa Ruda og³asza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoci lokalowej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoci lokalowej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

ul. Akacjowa nr 14/1/7- lokal mieszkalny o pow. 38,3 m2.

ul. Akacjowa nr 4/1/2- lokal mieszkalny o pow. 31,9 m2.

Cena nieruchomoci 17 255,44- z³

Cena nieruchomoci: 13 784,34- z³

Opis nieruchomoci: Lokal po³o¿ony jest na I piêtrze i sk³ada
siê z dwóch pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju o ³¹cznej powierzchni 38,3 m2. Jeden z pokoi posiada wyjcie na balkon.
Wszystkie elementy wystroju i wyposa¿enia lokalu s¹ zdewastowane lub zu¿yte. W pokojach zniszczony parkiet z klepki dêbowej, a w pozosta³ych pomieszczeniach posadzki cementowe
przykryte zu¿yt¹ wyk³adzin¹ PCV, Stolarka okienna i drzwiowa
zu¿yta mechanicznie z ubytkami w oszkleniu. W kuchni przenona, stalowa kuchnia wêglowa. Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna jest zu¿yta i bez kompletnego osprzêtu. Wszystkie pow³oki malarskie wymagaj¹ odnowienia. Lokal jest w z³ym
stanie technicznym. Nieruchomoæ lokalowa stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

Opis nieruchomoci: Lokal po³o¿ony jest na parterze i sk³ada
siê z jednego pokoju, kuchni, ³azienki i przedpokoju. Wszystkie
elementy wystroju i wyposa¿enia lokalu s¹ zdewastowane lub
zu¿yte. W pokoju zniszczone p³yty pilniowo-padzierzowe, a w
pozosta³ych pomieszczeniach posadzki cementowe przykryte
zu¿yt¹ wyk³adzin¹ PCV. Stolarka okienna i drzwiowa zu¿yta
mechanicznie z ubytkami w oszkleniu. W kuchni fragmenty
zburzonego trzonu kuchennego, a w pokoju stary piec kaflowy.
Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna jest zu¿yta i bez
osprzêtu. Wszystkie pow³oki malarskie wymagaj¹ odnowienia. Lokal jest w z³ym stanie technicznym - wymaga remontu
kapitalnego. Nieruchomoæ lokalowa stanowi¹ca przedmiot
przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

I przetarg odbêdzie siê dnia 21 wrzenia 2005 r.
o godz.11. w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

I przetarg odbêdzie siê dnia 21 wrzenia 2005 r.
o godz.11. 30 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 16 wrzenia 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 sk³ada do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do dnia 16 wrzenia 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 sk³ada do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.

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

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

Og³oszenie podlega obwieszczeniu od dnia 11 sierpnia 2005 r.
do dnia 11 wrzenia 2005 r.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu od dnia 11 sierpnia 2005 r.
do dnia 11 wrzenia 2005 r.

XXVII MEMORIA£ SLÁVKI STREUBELOVEJ
W sobotê 27 sierpnia br. o godz. 9 w Broumovie rozpocznie siê turniej siatkówki kobiet w kat. seniorki, juniorki
i m³odziczki, zorganizowany przez TJ Slovan Broumov.
Wszystkie chêtne do uczestnictwa dru¿yny pañ i dziewcz¹t z Nowej Rudy i okolic zapraszamy do udzia³u.
Zg³oszenia dru¿yn i informacje: Zdenìk Streubel,
Komenského ul. 312, 550 01 Broumov,
tel.: Slovan Broumov - 491 523 826, kom. 721 327 226
e-mail: streubelovi@tiscali.cz

PRZETARGI dla NPP
Na stronie internetowej noworudzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego AGROREG SA - www.agroreg.com.pl
w zak³adce Og³oszenia zamieszczona jest aktualna oferta
dotycz¹ca przetargów dla projektu Noworudzki Park
Przemys³owy. Wszystkich zainteresowanych szczegó³ami uczestnictwa w przetargach zapraszamy równie¿
do zapoznania siê z og³oszeniami wywieszonymi w siedzibie Agencji w Nowej Rudzie-S³upcu, ul. K³odzka 27.
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Nr 95

info Nowa Ruda

'RWDFMHGR(852
$JHQFMD5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR$*525(*6$
Z1RZHM5XG]LHSRPR HFLRSUDFRZDüZQLRVHN
RXG]LHOHQLHZVSDUFLD

3URJUDP:VSDUFLD0Dá\FKL UHGQLFK3U]HGVL ELRUVWZ3U]HGVL ELRUF]R üZ3ROVFH

3+$5(
)81'86='27$&-,,1:(67<&<-1<&+
.WRPR HXELHJDüVL RZVSDUFLH"
0DOLL UHGQLSU]HGVL ELRUF\SRVLDGDM F\VLHG]LE Z3ROVFH
-DNLHG]LDáDQLDPRJ E\üGRILQDQVRZDQH"
 ]DNXSQRZ\FK URGNyZWUZDá\FKZ\V]F]HJyOQLRQ\FKZJUXSLHRUD]URG]DMX
.ODV\ILNDFML URGNyZ7UZDá\FK
URGNyZ WUDQVSRUWX OXE QRZHJR Z\SRVD HQLD WUDQVSRUWRZHJR
 ]DNXS QRZ\FK
Z\V]F]HJyOQLRQ\FK Z URG]DMX  RUD] SRGJUXSLH  .ODV\ILNDFML URGNyZ 7UZDá\FK SRG
ZDUXQNLHP HXVáXJLWUDQVSRUWRZHQLHV JáyZQ\PSU]HGPLRWHPG]LDáDOQR FLZQLRVNRGDZF\
 ]DNXSRSURJUDPRZDQLDNRPSXWHURZHJRGRVWRVRZDQHJRGRELH F\FKSRWU]HEZQLRVNRGDZF\
]ZL ]DQ\FK]]DU] G]DQLHPSU]HGVL ELRUVWZHP
 ]DNXSQRZ\FKPHEOL]URG]DMX.ODV\ILNDFML URGNyZ7UZDá\FKZSU]\SDGNXSU]HGVL Z]L ü
LQZHVW\F\MQ\FK GRW\F] F\FK G]LDáDOQR FL ] ]DNUHVX KRWHOL L UHVWDXUDFML G]LDáDOQR ü
NZDOLILNRZDQDZG]LDOH3.' 
 LQQH Z\GDWNL EH]SR UHGQLR ]ZL ]DQH ] SUDZLGáRZ  LQVWDODFM  L XUXFKRPLHQLHP ]DNXSyZ
RNUH ORQ\FKZSNW±SRZ\ HMGRFDáNRZLW\FKNRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FK
/LPLW\NZRWZVSDUFLD
0LQLPDOQDNZRWDZVSDUFLDQDSURMHNW(85
0DNV\PDOQDNZRWDZVSDUFLDQDSURMHNW(85
3RQDGWRZVSDUFLHQLHPR HSU]HNURF]\üNZDOLILNRZDQ\FKNRV]WyZNZDOLILNRZDQ\FKMH HOL
SURMHNWMHVWUHDOL]RZDQ\QDWHUHQLHSRZLDWyZZRMHZyG]WZDGROQR O VNLHJR]DZ\M WNLHPPLDVWD
:URFáDZLD WDP
7HUPLQ\VNáDGDQLDZQLRVNyZZU
SD G]LHUQLNDLJUXGQLDGRJRG]RUD]ZURNXOXWHJRGRJRG]
3RPR HP\SU]\JRWRZDüZQLRVHN
$55$*525(*6$Z1RZHM5XG]LH
XO.áRG]NDWHOID[  
HPDLODUU#DJURUHJFRPSO
ZZZDJURUHJFRPSO
*G]LHVNáDGDüZQLRVNL"
:URFáDZVND$JHQFMD5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR6$
XO.UXSQLF]D ,9SL WUR :URFáDZ
WHO  ID[  
HPDLOZDUU#ZDUUSO
ZZZZDUUSO

Aktualne informacje gospodarcze na stronie internetowej:

www.agroreg.com.pl

