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Ratujmy noworudzki szpital

7 wrzenia, godz. 11 pikieta w K³odzku
Mieszkañcy Nowej Rudy bêd¹ walczyæ o utrzymanie oddzia³ów chirurgii i ginekologii w noworudzkim szpitalu. W tej
sprawie bêd¹ protestowaæ przed starostwem powiatowym
w K³odzku.
Po tym jak Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Nowej Rudy w swoim wyst¹pieniu na sesji Rady
Powiatu K³odzkiego wyrazi³a
dezaprobatê dla dzia³añ zarz¹du starostwa w K³odzku
i planów restrukturyzacji szpitala, burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliñski wystosowa³
do starosty k³odzkiego protest
w sprawie likwidacji szpitalnych oddzia³ów (tekst protestu publikujemy na stronie 3).
Niestety dzia³ania te - jak wiele innych rozmów prowadzonych ze starostwem k³odzkim
w ostatnich miesi¹cach - pozosta³y bez echa w K³odzku,
a Roman Buczkowski, dyrektor ZOZ Nowa Ruda zacz¹³
wrêczaæ wypowiedzenia pracownikom zaplanowanych do
zamkniêcia oddzia³ów.
Najwy¿szy wiêc czas na
bardziej zdecydowane kroki w obronie likwidowanego
na raty szpitala.
W miniony wtorek w MOK
mia³o miejsce otwarte spotkanie Stowarzyszenia Obrony Szpitala (dzia³aj¹cego
wczeniej jako Stowarzyszenie Laparoskop). Wziê³y
w nim udzia³ w³adze miasta,

niektórzy radni miejscy i powiatowi, pracownicy ZOZ oraz
wielu innych mieszkañców
Nowej Rudy. Zebrani zgodnie
przyjêli propozycjê petycji
(patrz tekst obok) skierowanej do Adama £¹ckiego, starosty k³odzkiego formu³uj¹c
równie¿ dwa postulaty:
1. Powstrzymanie likwidacji
oddzia³ów chirurgii i ginekologii w noworudzkim szpitalu,
2. Odwo³anie Romana Buczkowskiego z funkcji dyrektora
ZOZ Nowa Ruda.
Pod petycj¹ do starosty
podpisali siê wszyscy obecni
na spotkaniu. Od rody (31
sierpnia br.) na terenie Nowej
Rudy rozprowadzane s¹ listy,
na których mo¿na sk³adaæ
podpisy poparcia w tej sprawie, a na dzieñ 7 wrzenia,
godz. 11, zaplanowano pikietê pod starostwem powiatowym w K³odzku.
O szczegó³ach wyjazdu do
K³odzka mieszkañcy powiadomieni zostan¹ na afiszach,
które po weekendzie pojawi¹
siê na tablicach i s³upach
og³oszeniowych na terenie
miasta i gminy Nowa Ruda.

Adam £¹cki
starosta k³odzki

Nowa Ruda 31 sierpnia 2005 r.

Ponownie zwracamy siê z prob¹ do Pana Starosty
o zaniechanie likwidacji oddzia³u chirurgicznego i ginekologii w szpitalu w Nowej Rudzie. Uwa¿amy, ¿e obecna
sytuacja spowodowana jest niew³aciwym sposobem zarz¹dzania jednostk¹ przez obecnego dyrektora Romana
Buczkowskiego i winê za ten stan rzeczy ponosi starostwo, a nie mieszkañcy.
Oczekujemy zdecydowanych dzia³añ Starostwa w tej
kwestii i pilnej odpowiedzi z Pañskiej strony, okrelaj¹cej
przyjête rozwi¹zania danej krytycznej sytuacji, bardzo niekorzystnej dla mieszkañców Ziemi Noworudzkiej.
W przypadku braku odpowiedzi (poprzednie pisma zosta³y bez odpowiedzi) zmuszeni bêdziemy do podjêcia bardziej zdecydowanych dzia³añ na rzecz obrony szpitala
w Nowej Rudzie.
Stowarzyszenie Obrony Szpitala
Mieszkañcy Nowej Rudy

tekst i foto
Wojciech Grzybowski

MY, NOWORUDZIANIE ¯¥DAMY
1. Powstrzymania likwidacji oddzia³ów chirurgii
i ginekologii w noworudzkim szpitalu,
2. Odwo³ania Romana Buczkowskiego z funkcji
dyrektora ZOZ Nowa Ruda.

Jeszcze przed dwoma laty przy noworudzkim szpitalu
funkcjonowa³o Pogotowie Ratunkowe, a na oddziale po³o¿niczym rodzi³y siê dzieci. Dzi nie ma pogotowia i tego
oddzia³u, a chirurgia i ginekologia mia³yby przestaæ istnieæ od stycznia 2006 r. Nie mo¿emy pozwoliæ na dalsz¹
likwidacjê naszego szpitala na raty.

2

2 wrzenia 2005 r.

Informacje bie¿¹ce

Nr 96

uczniowie do 15 wrzenia, a s³uchacze kolegiów do 15 padziernika

Wnioski na stypendia
Uczniowie wszystkich typów szkó³ mog¹
staraæ siê o stypendia szkolne wyp³acane
z kasy noworudzkiego Urzêdu Miasta.
Warunkiem otrzymania stypendium jest
kryterium dochodowe, czyli stypendium otrzymaæ mo¿e uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej.
Miesiêczna wysokoæ dochodu na 1 osobê w rodzinie ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium szkolne ze rodków
noworudzkiego Urzêdu Miasta nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ kwota 316,- z³. Za dochód uwa¿a
siê sumê miesiêcznych przychodów z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu - z miesi¹ca, w
którym wniosek jest z³o¿ony, bez wzglêdu na

W skrócie...
* Starosta na Starej Drodze. 1 wrzenia br.
o godz. 9.30 w nowo utworzonym Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie,
przy ul. Stara Droga 4, odby³a siê powiatowa
inauguracja roku szkolnego 2005/06 z udzia³em starosty k³odzkiego Adama £¹ckiego.
* Nadzór gdzie indziej. Zmieni³a siê siedziba
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie PINB mieci siê przy ul. Po³abskiej 5 (w budynku Liceum im. Klahra) w
K³odzku. Telefon bez zmian - (74) 867 95 48.
* Na mecz za darmo. W najbli¿sz¹ sobotê
(03.09) pi³karze noworudzkiego Piasta podejmowaæ bêd¹ na w³asnym stadionie w rozgrywkach IV ligi dolnol¹skiej zespó³ Sparty
widnica. Tym razem wstêp na mecz jest darmowy, przy okazji festynu wyborczego.
* Wêdrowali Podlasiem. Grupa noworudzkiej m³odzie¿y spêdzi³a wakacje na obozie wêdrownym zorganizowanym przez Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Byli
na Podlasiu. Na zdjêciu - w trakcie wêdrówki
na Grabarkê. (lwi)

tytu³ i ród³o ich uzyskania. Stypendium szkolne przeznaczone musi byæ tylko i wy³¹cznie na
pomoc uczniowi w dostêpie do edukacji - wyrównywanie jego szans edukacyjnych, bowiem
podstaw¹ do udzielania tej pomocy nie jest
jedynie z³a sytuacja materialna ucznia, ale
przede wszystkim istnienie okrelonych potrzeb edukacyjnych.
Wnioski mo¿na pobraæ w sekretariatach
noworudzkich szkó³ oraz w Urzêdzie Miasta
Nowa Ruda - Biuro Obs³ugi Klienta, Rynek 11,
na parterze. Tam te¿ trzeba z³o¿yæ wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego do dnia
15 wrzenia 2005 r., a w przypadku s³uchaczy
kolegiów nauczycielskich, kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych - do dnia 15 padziernika br. (lwi)

powrót do sprawdzonej formu³y

Dy¿ury poza urzêdem
Od wrzenia wracamy do formu³y dy¿urów,
prowadzonych przez w³odarzy Nowej Rudy
w dzielnicach miasta. W pi¹tek, 9 wrzenia
burmistrz Tomasz Kiliñski bêdzie czeka³ na
mieszkañców S³upca w Punkcie Przyjêæ
Dzielnicowych w filli MOK w godz. 14-15.30.
W tym samym czasie w siedzibie Rejonu
Obs³ugi Mieszkanców w Drogos³awiu dy¿urowa³a bêdzie Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Nowej Rudy.
Na pi¹tkowe dy¿ury zapraszamy wszystkich mieszkañców chc¹cych, z róznych
przyczyn, przedstawiæ swoje wa¿ne sprawy w³adzom Nowej Rudy poza urzêdem
miasta
(lwi)

24 s³uchaczy na pocz¹tek

Gimnazjum
dla doros³ych
5 wrzenia rok szkolny zainauguruje 24 s³uchaczy nowoutworzonego trzyletniego Gimnazjum dla Doros³ych w Nowej Rudzie.
Podobne szko³y dzia³aj¹ ju¿ z powodzeniem w Bystrzycy K³odzkiej oraz Wa³brzychu.
Noworudzka jednostka wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Drogos³awiu (dawna SP 6)
i pracowaæ bêdzie w systemie popo³udniowym,
a zajêcia odbywaæ siê maj¹ w rody, czwartki
i pi¹tki po godz. 15.
- Szko³a powsta³a, gdy¿ by³o zapotrzebowanie
na tego typu jednostkê. Okazuje siê, ¿e wiele
osób, które w przesz³oci z ró¿nych wzglêdów
przerwa³y naukê w szkole podstawowej, teraz
chce i powinno uzyskaæ wiadectwa ukoñczenia gimnazjum - mówi Dariusz Chojecki, dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Drogos³awiu. (lwi)

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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LIST PROTESTACYJNY BURMISTRZA
w sprawie noworudzkiego szpitala
Adam £¹cki
starosta k³odzki

to wzajemna pomoc i wzajemna odpowiedzialnoæ
Powstanie Solidarnoci by³o punktem zwrotnym w dziejach
Polski i wiata. Da³o pocz¹tek wyboru nowej formy rz¹dów
i w³asnych przywódców. By³o objawem dojrza³oci politycznej
spo³eczeñstwa.
Wszystkim tym, którzy przyczynili siê do tego szlachetnego zrywu, z okazji 25 rocznicy sk³adamy ho³d oraz wyrazy
szczególnego podziêkowania za odwagê, determinacjê, za
powiêcenie.
Z nale¿nym szacunkiem
Burmistrz Miasta
Tomasz Kiliñski

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Bo¿ena Bejnarowicz

Obchody i jubileuszowa
wystawa
Obchody 25-rocznicy
powstania Solidarnoci w Nowej Rudzie

pod patronatem Burmistrza Miasta Nowa Ruda
i Wójta Gminy Nowa Ruda
Program:
10 wrzenia (sobota) godz. 10.
Msza wiêta dziêkczynna za Pontyfikat Jana Paw³a II i NSZZ
Solidarnoæ. Po mszy w. ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a
II oraz Koncert - Parafia w. Katarzyny w Nowej Rudzie - S³upcu
12 wrzenia (poniedzia³ek) godz. 17.
Spotkanie by³ych i obecnych dzia³aczy noworudzkiej Solidarnoci, otwarcie wystawy pn. NSZZ Solidarnoæ w Nowej Rudzie w latach 1980-2005, wieczór wspomnieñ - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Boh. Getta 10.

dopisz siê do spisu

Uwaga wyborcy!
Jak wiemy 25 wrzenia br. odbêd¹ siê wybory do Sejmu
i Senatu RP. By mieæ mo¿liwoæ g³osowania, trzeba znaleæ
siê w spisie wyborców.
Wyborcy zmieniaj¹cy miejsce pobytu przed dniem wyMieszkañcy miasta zamelborów na w³asne ¿¹danie
dowani na sta³e w Nowej
mog¹ otrzymaæ zawiadczeRudzie bêd¹ ujêci do spisu
nie o prawie do g³osowania,
wyborców z urzêdu. Natoktóre upowa¿nia do wziêcia
miast osoby przebywaj¹ce na
udzia³u w g³osowaniu w interenie miasta Nowej Rudy
nym obwodzie g³osowania.
czasowo, osoby które nie poSporz¹dzone spisy wyborsiadaj¹ nigdzie sta³ego zaców dla miasta Nowej Rudy
meldowania mog¹ byæ ujêci
bêd¹ udostêpnione w Wydziado spisu wyborców na podle Spraw Obywatelskich UM
stawie z³o¿onego wniosku
Nowa Ruda, Rynek 11 pok.
o dopisanie do spisu wybor107 od 12 wrzenia 2005 r.
ców. Wniosek nale¿y z³o¿yæ
Bli¿szych informacji nt.
w terminie do 15 wrzenia
wyborów udziela Barbara Po2005 r. w Wydziale Spraw
strach, naczelnik Wydzia³u
Obywatelskich Urzêdu Miasta
Spraw Obywatelskich tel. 872
w Nowej Rudzie, Rynek 11
0 324 lub 872 22 08. (lwi)
pok. 108 lub 107 (I piêtro).

Nowa Ruda, dn. 25.08.2005 r.

W wyniku decyzji Rady Powiatu K³odzkiego, która sta³a
siê faktem 10 sierpnia podczas XL sesji Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowany zosta³ program restrukturyzacji Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie. Oznacza to zamiar likwidacji dwóch podstawowych oddzia³ów: chirurgicznego i ginekologii w noworudzkim ZOZ-ie.
Panie Starosto, dla w³adz Nowej Rudy oraz ca³ej spo³ecznoci noworudzkiej oznacza to daleko id¹ce lekcewa¿enie
opinii wyra¿anych podczas ca³ego procesu przygotowañ do
restrukturyzacji s³u¿by zdrowia. Dochodzi do tego ignorancja
wobec postêpowania obecnego dyrektora noworudzkiego
ZOZ-u.
Wielokrotne spotkania, rozmowy o restrukturyzacji s³u¿by
zdrowia, o zmianie dyrektora napawa³y nas nadziej¹, ¿e jestemy dla Zarz¹du Powiatu K³odzkiego partnerem. Okaza³o
siê jednak, ¿e priorytetem dla Zarz¹du jest likwidacja szpitala w Nowej Rudzie co godzi w interes spo³ecznoci lokalnej.
Panie Starosto, te likwidacyjne posuniêcia ju¿ teraz s¹
bardzo widoczne dla ponad piêædziesiêciotysiêcznej spo³ecznoci, a od 1 stycznia 2006 roku, kiedy szpital zostanie pozbawiony dwóch oddzia³ów, kiedy zabraknie podstawowej
opieki medycznej, niezadowolenie bêdzie jeszcze wiêksze.
Byæ mo¿e jest jeszcze czas, by sprawy przywróciæ na normalny tor, by podj¹æ próbê kolejnych rozmów w celu ocalenia
lecznictwa w Nowej Rudzie, by w koñcu wys³uchaæ g³osu
najbardziej zainteresowanych grup.
Wierzê, ¿e kolejne rozmowy mog¹ przynieæ rozwi¹zania
satysfakcjonuj¹ce dla obu stron, pod warunkiem, ¿e nasze
uwagi i propozycje nie bêd¹ ignorowane jak dot¹d, a deklaracje sk³adane przez pana Starostê i wicestarostê o szpitalu
czteroodzia³owym zostan¹ jednak podtrzymane.
Z powa¿aniem
Tomasz Kiliñski - burmistrz Nowej Rudy

Utrzymajmy miejsca pracy
- Jeli oddzia³y bêd¹ zlikwidowane to pracê w noworudzkim szpitalu straci kolejne 45 osób, plus kilkunastu
pracowników z Izby Przyjêæ
i Pracowni RTG - powiedzia³
Andrzej Zaj¹c, ordynator chirurgii w noworudzkim szpitalu, który przed kilkoma
dniami otrzyma³ trzymiesiêczne wypowiedzenie
z pracy w ZOZ Nowa Ruda.

BYLI ZA LIKWIDACJ¥ ODDZIA£ÓW
10 sierpnia Rada Powiatu K³odzkiego wyrazi³a pozytywn¹
opiniê w sprawie programu restrukturyzacji Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Nowej Rudzie, który to projekt zak³ada likwidacjê oddzia³ów chirurgiczego i ginekologicznego w noworudzkim szpitalu. W g³osowaniu jawnym i imiennym za likwidacj¹
byli noworudzcy radni powiatowi: Ryszard Pomyka³a, Jan
Podgórski, Józef £opaciuch, reprezentuj¹cy w Radzie Powiatu K³odzkiego SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej.
(lwi)
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Rudzie zawiadamia, ¿e dnia 5 wrzenia 2005 roku o godz. 12
w wietlicy przy ulicy Srebrna 1a w Nowej Rudzie odbêdzie siê
przetarg na wynajem lokali u¿ytkowych na terenie miasta i gminy
Nowa Ruda.
1. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 3. Pow. u¿ytkowa 21,12 m2. Lokal
sk³adaj¹cy siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹.
Stawka za m2 - 9,53 z³ + VAT 22%. Wadium 246,- z³

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

2. Nowa Ruda, ul. Piastów 25. Pow. u¿ytkowa 86,45 m2. Lokal
sk³ada siê z dziesiêciu pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹ oraz piec piekarniczy.
Instalacja elektryczna i piec piekarniczy wymagaj¹ kapitalnego remontu. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 24.
Stawka za m2 - 9,42 z³ + VAT 22%. Wadium 994,- z³.
3. Nowa Ruda, ul. Obozowa 4, gara¿. Pow. u¿ytkowa 15,30 m2.
Pomieszczenie gara¿owe wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodn¹ oraz kana³ naprawczy.
Stawka za m2 - 3,20 z³ + VAT 22%. Wadium 60,- z³.
4. Ludwikowice K³odzkie, ul. G³ówna 109. Pow. u¿ytkowa 55,64
m2. Lokal sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹ bez ogrzewania.
Stawka za m2 - 6,11 z³ + VAT 22%. Wadium 415,- z³.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium
w kasie zak³adu, najpóniej do godz.11 w dniu przetargu. Zak³ad
zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyn. Lokale mo¿na ogl¹daæ w ci¹gu dwóch dni roboczych
przed przetargiem, po wczeniejszym uzgodnieniu z administruj¹cymi dany lokal Rejonami Obs³ugi Mieszkañców.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Nowa Ruda o wszczêciu postêpowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiêwziêcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 45 368 Bieganów - cinawka rednia (na odcinku Nowa Ruda - Bieganów) przewidziana do realizacji na dzia³kach nr 96/4, 468, 454,
524, 517/2, 623/1, 651, AM-5 Obr. Nowa Ruda na wniosek
Zarz¹du Dróg Powiatowych z siedzib¹ przy ul. Objazdowej 20
w K³odzku.
Ze z³o¿onymi dokumentami mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji,
Rynek 11, pok. 206, tel. 872 03 31, do 9 wrzenia br.

Przetargi na stronach www.
Urz¹d Miasta Nowa Ruda og³osi³ przetargi nieograniczone na remont ulicy na Osiedlu Piastowskim, wykonanie
sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Zacisze - ul. Stara Droga
oraz na Sporz¹dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry wiêtej
Anny. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem 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 siedzibie UM w Nowej Rudzie.
(lwi)

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 pomieszczeñ oraz WC, wyposa¿ony
w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹. Lokal w z³ym
stanie technicznym, 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 m2. 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%
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%.
Wszystkich zainteresowanych najmem wy¿ej wymienionych
lokali zapraszamy do siedziby Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, ul. Srebrna 1, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-15.

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
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

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

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

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).

UWAGA! Przystêpuj¹cy do ww. przetargów winni 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.
Powy¿sze og³oszenia podlegaj¹ obwieszczeniu od dnia 11 sierpnia 2005 r. do dnia 11 wrzenia 2005 r.

Chcesz wiedzieæ wiêcej o ofercie wsparcia dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw?
- Zajrzyj na stronê internetow¹: www.agroreg.com.pl

OG£OSZENIA
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia
17 sierpnia 2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 95/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 17 sierpnia 2005 r.:
- Os. Piastowskie 14/2/1

- ul. Radkowska 39/3

- ul. Radkowska 44/3

- ul. Górnicza 15/17

- ul. Akacjowa nr 20/6
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 27 wrzenia 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek 1.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1
dnia 23 sierpnia 2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do
sprzeda¿y, bêd¹cych za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 98/05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 23 sierpnia 2005 r.:
- Rynek nr 9/9

- ul. Kolejowa nr 4/2

- ul. Kolejowa nr 4/5

- ul. Boh. Getta nr 9/4

- ul. Wêglowa Wola obr. 7, AM 15, dz. nr 32/1
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 3 padziernika 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.
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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. Fabryczna nr 7/3- lokal mieszkalny o pow. 30,8 m2.

ul. Cmentarna nr 13/7- lokal mieszkalny o pow. 71,8 m2.

Cena nieruchomoci: 14 582,- z³

Cena nieruchomoci: 26 000,- z³.

Opis nieruchomoci: Lokal po³o¿ony jest na I piêtrze i sk³ada
siê z jednego pokoju i kuchni o ³¹cznej powierzchni 30,8 m2.
Ponadto lokal posiada pomieszczenie przynale¿ne: WC na
korytarzu klatki schodowej pow. 0,9 m2 oraz komórkê w piwnicy 2,5 m2. Rozk³ad funkcjonalny lokalu jest nieprawid³owy. Brak
przedpokoju i ³azienki. Wszystkie elementy wystroju i wyposa¿enia lokalu s¹ zdewastowane lub zu¿yte. Pod³oga drewniana
w pokoju oraz p³yta pilniowo-padzierzowa w kuchni s¹ znacznie zu¿yte. Stolarka okienna (okna skrzynkowe) i drzwiowa jest
zu¿yta mechanicznie, posiada ubytki w oszkleniu i nie by³a od
lat konserwowana. W kuchni stary trzon kuchenny. Wszystkie
pow³oki malarskie wymagaj¹ odnowienia. Na suficie miejscowo odpadaj¹cy tynk. Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacj¹ i elektryczn¹. Instalacje i osprzêt kwalifikuj¹ siê
do wymiany. 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
t¹ nieruchomoci¹.

Opis nieruchomoci: Lokal po³o¿ony jest na I piêtrze i sk³ada
siê z dwóch pokoi, kuchni i ³¹cznika. Ponadto lokal posiada
pomieszczenie przynale¿ne na opa³ w budynku o pow. 12,10
m2. Rozk³ad funkcjonalny lokalu jest nieprawid³owy - pomieszczenia przechodnie o nieforemnym kszta³cie, brak przedpokoju i ³azienki, dwa poziomy pod³óg w lokalu, skony sufit w jednym z pokoi. Wszystkie elementy wystroju i wyposa¿enia lokalu s¹ zdewastowane i zu¿yte. Pod³oga drewniana w kuchni
oraz p³yta pilniowo-padzierzowa w pokojach s¹ znacznie
zu¿yte. Stolarka okienna i drzwiowa jest zu¿yta mechanicznie,
posiada ubytki w oszkleniu. W kuchni stary trzon kuchenny.
Wszystkie pow³oki malarskie wymagaj¹ odnowienia. Na suficie w jednym z pokoi odpadaj¹cy tynk, liczne lady zacieków i
zagrzybienia cian. Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹ bez osprzêtu. Stan techniczny
lokalu jest z³y - wymagany jest remont kapitalny.
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 27 wrzenia 2005 r.
o godz. 11 w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

I przetarg odbêdzie siê dnia 27 wrzenia 2005 r.
o godz. 11.30 w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala uroczystoci).

UWAGA! Przystêpuj¹cy do ww. przetargów winni wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do
dnia 22 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 nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.
Powy¿sze og³oszenia podlegaj¹ obwieszczeniu
od dnia 11 sierpnia 2005 r. do dnia 11 wrzenia 2005 r.

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

PODZIÊKOWANIA

W imieniu organizatora obozu
pod namiotami na Górze Wszystkich wiêtych, który odby³ siê
w dniach 4 - 30 lipca 2005 r. oraz wszystkich uczestników, pragnê
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania dla ks. Proboszcza Jerzego Czernala i Akcji Katolickiej za honorowy patronat. Osobne podziêkowania
kierujê do osób i firm, które wspar³y przedsiêwziêcie finansowo, rzeczowo b¹d organizacyjnie, a s¹ to: PPHU MatPlast - Artur Ko³odziej,
Agencja Ochrony OptoScan, Bank BISE SA, Biuro Rachunkowe - Dorota Bon, REBEL MUSIC - Monika Podjacka, INTERMARCHE - Orkan Sp.
z o.o. - S³awomir Krupski, PPHU Tab-Pol - Edyta i Bart³omiej Tabin, CTS
Nowa Ruda - Mieczys³aw Szyszka, Ksiêgarnia - Ryszard Mostowy,
Sklep spo¿ywczy - Katarzyna Dudzik, Sklep ABC - Zenon Tomasik,
Bar Mleczny KOLOROWA, Piekarnia - Tadeusz Gorczakowski, Piekarnia - Gra¿yna i Roman Luberadzcy, PHU AMA - Pawe³ Zieliñski, Lodziarnia Iwona K¹fera, Zak³ad Fryzjerski - S³awomir Sza³dunow.
Ponadto dziêkujê wszystkim Policjantom z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Sudeckiemu Oddzia³owi
Stra¿y Granicznej w T³umaczowie, Nadlenictwu Jugów oraz Maltañskiej S³u¿bie Medycznej. Dziêkujê równie¿ paniom Teresie Fere¿yñskiej i Jadwidze Zieliñskiej oraz panu Julianowi Golakowi i wszystkim
ludziom dobrej woli za przepyszne wypieki.
Obóz na Górce dofinansowany by³ przez Gminê Miejsk¹ Nowa
Ruda. £¹cznie z wakacyjnego wypoczynku, organizowanego przez
Stowarzyszenie JUWENALIS w miesi¹cu lipcu, skorzysta³o - 90-ciu
najm³odszych mieszkañców miasta i gminy Nowa Ruda.
z wyrazami uznania
kierownik obozu prezes stowarzyszenia JUWENALIS
mgr Rafa³ Kulpiñski
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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.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
I przetarg ustny nieograniczony 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.

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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2 wrzenia 2005 r.

przypomn¹ wielkich
twórców

Spotkanie
w bibliotece

2 wrzenia br. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Nowej Rudzie odbêdzie
siê sesja popularnonaukowa pn.
Wielcy twórcy Gór Sowich, zorganizowana w ramach III Sowiogórskiego Festiwalu Techniki, odbywaj¹cego siê w dniach 1-4 wrzenia
w naszych okolicach.
Poniewa¿ celem festiwalu jest popularyzacja idei ochrony dziedzictwa
kulturowego, przemys³owego i technicznego regionu Gór Sowich i Dolnego l¹ska, w bibliotece przywo³ani
bêd¹ wywodz¹cy siê z Nowej Rudy tacy
twórcy jak: pisarz Joseph Wittig, poeta
Robert Karger, Leo Christoph, wielki
dziekan Hrabstwa K³odzkiego, Carl
Ferche oraz rody zas³u¿one dla górnictwa noworudzkiego.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na
godz. 17. Szerzej o III Sowiogórskim
Festiwalu Techniki w internecie na
stronie: www.video-express.pl (lwi)

Kino MOK
2 - 4 wrzenia
godz. 18. Miasto grzechu (124`)
- akcja/ krymina³, prod. USA, od 15 lat, wyk.
Bruce Willis, Mickey Rourke, bilet: 11 z³
9 - 11 wrzenia
godz. 17. Ob³êd (102`)
- thriller, prod. USA, od 15 lat, wyk. Adrien
Brody, Keira Knightley bilet: 11 z³
godz. 19. Wojna wiatów (116`)
- science-fiction, prod. USA, od 15 lat, wyk.
Tom Cruise, Dakota Fanning bilet: 12 z³

Rozmaitoci
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info Nowa Ruda

Monika Podjacka do Sejmu, Mieczys³aw Szyszka do Senatu

Nasi kandydaci z miasta
Nowa Ruda do parlamentu

Monika Podjacka, jedyna noworudzka kandydatka do Sejmu RP z ramienia
Platformy Obywatelskiej. Wykszta³cenie
wy¿sze (ekonomia, dziennikarstwo). Od
1997 r. pracownik Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, obecnie radna powiatowa.
Od 2 lat prowadzi w³asn¹ firmê Rebel
Music, która zatrudnia 7 osób (jest managerem grup Big Cyc i Czarno-Czarni).
Wspó³twórca i pomys³odawca Wielkiego Odrzutowego Happeningu w 2001 r.,
czyli zakupu MIG-a. W latach 2001-2004
prowadzi³a Sztab Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Organizator, konferansjer i pomys³odawca Dni Nowej Rudy
do 2004 roku. Wolontariusz Roku 2002
w kategorii Kultura i sztuka. Znana z licznych programów telewizyjnych. Aktywnie
w³¹cza siê w akcje, walcz¹ce o godnoæ
Nowej Rudy - walka o powiat, szkolnictwo i s³u¿bê zdrowia.

Mieczys³aw Szyszka, kandydat do
Senatu RP ze wspólnej listy POPiS. Lat
44, wykszta³cenie wy¿sze (absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego we
Wroc³awiu), Kanclerz miêdzynarodowej
uczelni Polsko-Czeskiej Wy¿szej Szko³y
Biznesu i Sportu Collegium Glacense.
Zarz¹dza najwiêkszym kompleksem
sportowo - rekreacyjnym na Dolnym l¹sku - Centrum Turystyczno Sportowym
w Nowej Rudzie, które w 2002 r. zosta³o
Laureatem Dolnol¹skiego Klucza Sukcesu. Autor szeregu przedsiêwziêæ gospodarczych, które skutecznie wpisa³y
siê w walkê z bezrobociem poprzez utrzymanie b¹d utworzenie miejsc pracy w
s³u¿bie zdrowia, turystyce, edukacji. Podczas realizacji ww. przedsiêwziêæ zdoby³
wiedzê i dowiadczenie w skutecznym
promowaniu regionu oraz szerokie kontakty gospodarcze i spo³eczne.

Trochê
statystyki
W rozpoczêtym w³anie
roku szkolnym 2005/2006
naukê w szko³ach podstawowych na terenie miasta Nowa
Ruda rozpocznie ogó³em
1399 uczniów, a w gimnazjum
897 ¿aków. Zaszczytne miano pierwszaków nosiæ bêdzie niebawem 200 uczniów,
natomiast w I klasie gimnazjum a¿ 301. Wszystkim
uczniom noworudzkich szkó³
¿yczymy jak najlepszych wyników w nauce.
(lwi)

