info Nowa Ruda

Nr 97
Bezp³atny
Informator Samorz¹dowy

Wydawca: Urz¹d Miasta i Rada Miejska w Nowej Rudzie

16 wrzenia 2005 r.

16 wrzenia 2005 r.

Nr 97

1

ISSN 1644-5090

gospodarcza sesja w Agroregu.

Burmistrz odpowiada na list otwarty

Jednomylni radni

W ostatnich dniach dotar³ do burmistrza Nowej Rudy list
otwarty Komitetu Na Rzecz Niezale¿noci SP ZOZ Nowa
Ruda, w którym kilku autorów zwraca siê z zapytaniami do
Tomasza Kiliñskiego w sprawie noworudzkiego szpitala. List
otwarty i odpowied burmistrza Nowej Rudy publikujemy na
stronie 3.

Tym razem noworudzcy radni spotkali siê na wyjazdowej
sesji w budynku Noworudzkiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci w S³upcu. Zaledwie w jednej z jedenastu uchwa³ RM,
które podjêli podczas trzygodzinnego spotkania nie byli jednomylni.

Radni z uwag¹ wys³uchali prezentacji dotycz¹cej realizacji projektu
Noworudzki Park Przemys³owy.
fot. W. Grzybowski

Najpierw noworudzcy
radni bez uwag przyjêli sprawozdania z dwóch poprzednich sesji oraz sprawozdanie
burmistrza z realizacji uchwa³
w okresie miêdzysesyjnym.
Potem wys³uchali informacji
Jerzego Dudzika, prezesa
Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG SA (gospodarza zorganizowanej sesji)
o dzia³alnoci spó³ki oraz obszernej informacji Daniela
Ekiela o realizacji kierowanego przezeñ projektu pn. Noworudzki Park Przemys³owy.
Nastêpnie bez dyskusji i jednomylnie przyjêli uchwa³ê
w sprawie przyjêcia informacji z wykonania Bud¿etu Miasta za I pó³rocze 2005 r. i kilka
nastêpnych uchwa³ (przyjête
uchwa³y i wyniki g³osowañ na
str. 2), zatrzymuj¹c siê przy

uchwale zmieniaj¹cej zapisy
dotycz¹ce M³odzie¿owej Rady
Miejskiej. W¹tpliwoci radnych wzbudzi³ zwrot kosztów
za wyjazdy, na tyle, ¿e w g³osowaniu 6 z nich wstrzyma³o
siê, a uchwa³a przesz³a 12
g³osami za. Radni nie mieli
ju¿ ¿adnych w¹tpliwoci przy
uchylaniu uchwa³ dotycz¹cych wyra¿enia opinii Rady
Miejskiej odnonie przebrzmia³ych ju¿ projektów
uchwa³ rady powiatu k³odzkiego dotycz¹cych pomys³u powo³ania na bazie SP ZOZ
Nowa Ruda spó³ki z o.o.
Nieco o¿ywczej atmosfery
wnios³y jak zwykle w koñcow¹
czêæ sesji odpowiedzi na
interpelacje z poprzedniej
sesji, interpelacje i zapytania
radnych oraz sprawy ró¿ne.
(lwi)

Znaki zapytania
Jak mo¿na siê domylaæ list otwarty jest pochodn¹ sprawy
szpitala - tematu, który jeli nawet nie podzieli³ spo³ecznoci
Nowej Rudy to ujawni³ ostry konflikt dotycz¹cy ZOZ Nowa Ruda.
Przebieg protestu w K³odzku i 8500 podpisów mieszkañców pod postulatami do starosty, a przede wszystkim ostatnia
uchwa³a radnych powiatowych zobowi¹zuj¹ca zarz¹d powiatu
k³odzkiego do rozwi¹zania umowy z dyrektorem Buczkowskim
stawiaj¹ burmistrza Nowej Rudy w sytuacji, w której nie musia³ on ju¿ odpowiadaæ na pytania kilkuosobowej grupy lekarzy tym bardziej, ¿e dzia³ania adwersarzy tj. ludzi przychylnych
dyrektorowi ZOZ-u przybra³y ostatnio nawet charakter swoistego szanta¿u. Poplecznicy Romana Buczkowskiego wci¹¿ próbuj¹ udowodniæ, ¿e szpital nie jest likwidowany, podczas gdy
projekt restrukturyzacji zak³ada zamkniêcie dwóch oddzia³ów
i zwolnienie z pracy 45 osób. Faktem pozostaje, ¿e by³aby to
likwidacja na raty, na któr¹ nie mo¿e byæ zgody, a zwolennicy
likwidacji widz¹ tylko w³asne podwórko. Tê przykr¹ prawdê
uwydatniaj¹ doæ dobitnie dwa listy 4 lekarzy ordynatorów do
starosty. Ostatni, datowany na 12 wrzenia br., przybra³ nawet
formu³ê ostrze¿enia, ¿e ordynatorzy odejd¹ z pracy, gdy zarz¹d
starostwa odwo³a ich dyrektora.
W tym miejscu noworudzianom nale¿y siê jeszcze jedno
wyjanienie. Dlaczego k³odzk¹ pikietê okrelono protestem
przeciwko likwidacji szpitala, a nie likwidacji dwóch oddzia³ów
i za odwo³aniem dyrektora ZOZ Nowa Ruda. Przecie¿ - jak
s³yszelimy - nikt nie chce likwidowaæ noworudzkiego szpitala, nawet w³adze starostwa i Roman Buczkowski zapewniaj¹,
¿e szpital nie zostanie zlikwidowany. Otó¿, zwa¿ywszy na sposób restrukturyzacji noworudzkiego ZOZ-u mo¿na s¹dziæ, ¿e
nie by³by to koniec, a wrêcz czêæ procesu zamykania oddzia³ów i zwalniania pracowników, a wiêc swoistej likwidacji szpitala w czasie. Byæ mo¿e za chwilê okaza³oby siê, ¿e kolejny
oddzia³ ma za du¿e straty i nale¿y go po prostu zamkn¹æ?
Czy pamiêtamy jeszcze, i¿ przy likwidacji oddzia³u po³o¿niczego, te¿ mówiono, ¿e nic wiêcej ju¿ zlikwidowane nie bêdzie,
¿e szpital wyjdzie na prost¹? Wreszcie, czy ma³y peryferyjny
dwuoddzia³owy szpital ma szansê na normalne funkcjonowanie, ma szansê na powa¿ne i dochodowe kontrakty z NFZ? Czy
pacjenci bêd¹ z tego zadowoleni? Pytania te pozostawiam
nam, noworudzianom, pod rozwagê.
Wojciech Grzybowski
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Informacje bie¿¹ce

Dy¿ury poza urzêdem
W pi¹tek, 23 wrzenia Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Nowej Rudy bêdzie czeka³a na mieszkañców
dzielnicy S³upiec w Punkcie Przyjêæ Dzielnicowych w filli MOK w godz. 14-15.30.
W tym samym czasie w siedzibie Rejonu
Obs³ugi Mieszkañców w Drogos³awiu dy¿urowa³ bêdzie burmistrz Tomasz Kiliñski.
Na pi¹tkowe dy¿ury zapraszamy mieszkañców chc¹cych, z ró¿nych przyczyn,
przedstawiæ swoje sprawy w³adzom Nowej Rudy poza urzêdem miasta. (lwi)

Uchwa³y XXXVI sesji
Rada Miejska Nowej Rudzie podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y podczas XXXVI sesji w dniu
14 wrzenia br.:
1. Uchwa³a Nr 291/XXXVI/05 zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr 240/XXVIII/05 Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 r. w
sprawie Planu pracy Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie na rok 2005. (18 g³osów za).
2. Uchwa³a Nr 292/XXXVI/05 w sprawie przyjêcia informacji z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2005 r. (18 za).
3. Uchwa³a Nr 293/XXXVI/05 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie miasta na rok
2005. (18 za).
4. Uchwa³a Nr 294/XXXVI/05 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na czêciowe sfinansowanie
prac inwestycyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej dzielnica Zacisze. Etap I - budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Osada. (19 za).
5. Uchwa³a Nr 295/XXXVI/05 w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego na zabezpieczenie prawid³owej realizacji umowy o dofinansowanie programu inwestycyjnego
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Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowê infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda. (19 za).
6. Uchwa³a Nr 296/XXXVI/05 zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr 81/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 24 wrzenia 2003 roku w sprawie procedury uchwalania bud¿etu miasta
oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów towarzysz¹cych projektowi bud¿etu. (19 za).
7. Uchwa³a Nr 297/XXXVI/05 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
centrum miasta w obrêbie obszaru objêtego
ochron¹ konserwatorsk¹. (18 "za").
8. Uchwa³a Nr 298/XXXVI/05 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu górniczego z³o¿a S³upiec-Dêbówka
w Nowej Rudzie. (18 za, 1 wstrzymuj¹cy siê
od g³osowania).
9. Uchwa³a nr 299/XXXVI/05 zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie i nadania jej statutu. (12 za,
6 wstrzymuj¹cych siê od g³osowania).
10. Uchwa³a Nr 300/XXXVI/05 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr 149/XIX/04 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie dotycz¹cej wyra¿enia opinii
odnonie projektu Uchwa³y Rady Powiatu
K³odzkiego dotycz¹cej likwidacji samodzielnego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie i
utworzenia spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ pod firm¹ Centrum Medyczne. (18 za).
11. Uchwa³a Nr 301/XXXVI/05 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr 196/XXIV/04 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 wrzenia 2004 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej projektu
Uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego dotycz¹cej likwidacji samodzielnego zak³adu opieki
zdrowotnej pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie. (18 za).
(opr. lwi, na podstawie BOS)

awans zawodowy nauczycieli

Burmistrz przyj¹³ lubowanie
1 wrzenia w po³udnie, w noworudzkim ratuszu Tomasz Kiliñski,
burmistrz Nowej Rudy,
przyj¹³ uroczyste lubowanie od 8 pañ nauczycielek, które w lipcu br.
pomylnie zda³y przed
komisj¹ egzamin uzyskuj¹c stopieñ nauczyciela mianowanego.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy.
(lwi)

Tytu³ nauczyciela mianowanego uzyska³y: Ewelina Sak (SP 6, nauczycielka j. polskiego), Renata Pajdzik
(SP 7, nauczycielka w-f), Barbara Stoiñska (Gimnazjum Nr 1, nauczycielka j. niemieckiego), Magdalena
Huzar (Gimnazjum Nr 1, nauczycielka wietlicy), El¿bieta Zieliñska (SP 2, nauczycielka bibliotekarka),
Joanna Krzymiñska-Kowalczyk (SP 3, nauczycielka j. niemieckiego), Janina Kawulak (SP 2, nauczycielka przyrody), Monika Jarz¹bek (Gimnazjum Nr 2, nauczycielka geografii).
fot. W. Grzybowski
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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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LIST OTWARTY DO BURMISTRZA
TOMASZA KILIÑSKIEGO
autorstwa Komitetu Na Rzecz
Niezale¿noci SP ZOZ Nowa Ruda
Nowa Ruda, 05.09.2005 r.

Zwracamy siê z zapytaniami oczekuj¹c na rzetelne, rzeczowe i poparte faktami odpowiedzi.
1. Jaki jest Pana zasób wiedzy na temat
powstania Szpitala w Polanicy Zdr. i jego
konsekwencji dla s³u¿by zdrowia w Powiecie K³odzkim a w szczególnoci dla
oddzia³ów chirurgii i ginekologii w Nowej Rudzie?
2. Jakie ma Pan konkretne dowody z³ego zarz¹dzania SP ZOZ-em w Nowej
Rudzie?
3. Jaka by³a pomoc Urzêdu Miasta dla
naszego szpitala?
4. Dlaczego ignoruje Pan wyniki jawnego g³osowania Rady Powiatu nad projektem restrukturyzacji SP ZOZ-u w Nowej Rudzie opracowanym przez dyr. Buczkowskiego?
5. Czym uzasadnia Pan rozg³aszan¹ w
mediach pog³oskê o likwidacji szpitala,
jednoczenie podwa¿aj¹c zatwierdzony
przez Wojewodê Dolnol¹skiego proces
restrukturyzacji?
6. Czy wie Pan o stratach jakie generuje
oddzia³ chirurgii od kilku lat pod ordynatur¹ dr. Zaj¹ca nie uwzglêdniaj¹cego sugestii dyr. Buczkowskiego odnonie narzucanych przez NFZ limitów na leczenie?
Komitet Na Rzecz Niezale¿noci
SP ZOZ Nowa Ruda
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TOMASZ KILIÑSKI
BURMISTRZ NOWEJ RUDY ODPOWIADA
1. Szpital w Polanicy to rzeczywicie
nowoczesny obiekt, ale jak na razie to
w fazie organizacji. Jaki bêdzie jego ostateczny kszta³t tego jeszcze nikt nie wie.
Szpital w Nowej Rudzie na razie powinien zadbaæ o swój kontrakt, a nie patrzeæ w polanick¹ przysz³oæ. Szpital
k³odzki nic nie likwiduje i walczy o dobry
kontrakt. Je¿eli chodzi o sam szpital
w Polanicy to do dzisiaj nie wiadomo kto
ma docelowo nim kierowaæ: Minister,
Marsza³ek czy te¿ Starosta. Moim zdaniem powinien on wiadczyæ dla mieszkañców powiatu k³odzkiego us³ugi medyczne, których dzisiaj na tym terenie nie
ma - generalnie procedury wysokospecjalistyczne. Znaczn¹ czêæ tego szpitala mog³aby wykorzystaæ noworudzka
uczelnia, która uruchamia kierunek medyczny - pielêgniarstwo. Przedstawiony
zosta³ Panu Premierowi Belce, Ministrowi Zdrowia oraz Starocie program Krajowego Centrum Diagnostyki w Profilaktyce Rentowej. Pozwala³by on na pozyskiwanie dochodów dla szpitala w Polanicy ze rodków ZUS bez uszczerbku dla
finansów szpitali powiatowych, miêdzy innymi noworudzkiego. Niestety brak zainteresowania Starosty. Szpital w Polanicy
nie musi i nie powinien stanowiæ konkurencji dla naszych szpitali. Poza tym do
ca³kowitego i pe³nego funkcjonowania
tego szpitala brakuje jeszcze wiele elementów, czasem tak prozaicznych jak
droga dojazdowa.

OWIADCZENIE PRZEWODNICZ¥CEJ RADY MIEJSKIEJ
Szanowni Pañswo, mieszkañcy Nowej Rudy!
Protestu w K³odzku mog³oby nie byæ, gdyby nasze rozmowy, propozycje i ustalenia z zarz¹dem powiatu k³odzkiego by³y przez starostwo realizowane. Przez
wiele miesiêcy rozmawialimy o kszta³cie noworudzkiego ZOZ, restrukturyzacji,
a jedyn¹ przeszkod¹ w finalizacji naszych projektów by³a i pozostaje osoba dyrektora Buczkowskiego, który nie widzi ju¿ innej formu³y restrukturyzacji szpitala
jak tylko likwidacja oddzia³ów. Nie ma spo³ecznego przyzwolenia na takie dzia³ania. Nie zgodzimy siê na niekorzystny dla mieszkañców Nowej Rudy proces
zamykania kolejnych oddzia³ów szpitala i kolejne zwolnienia pracowników.
Mimo tego, i¿ zarz¹d powiatu k³odzkiego nie dotrzyma³ wczeniejszych ustaleñ jestemy gotowi jeszcze raz usi¹æ do sto³u i rozmawiaæ o przysz³oci ZOZ
w Nowej Rudzie. Ku temu musi byæ jednak spe³niony przynajmniej jeden warunek - musi dojæ do zmiany dyrektora, a potem og³oszenia konkursu na to
stanowisko. Podtrzymujemy zatem postulaty odwo³ania dyrektora ZOZ w Nowej
Rudzie i zatrzymania likwidacji oddzia³ów ginekologicznego i po³o¿niczego w noworudzkim szpitalu. Deklarujemy wolê wspó³pracy, domagaj¹c siê partnerskiego traktowania naszych propozycji. Mamy nadziejê, ¿e spo³ecznoæ Nowej Rudy
bêdzie nas nadal wspieraæ w tych staraniach.
Bo¿ena Bejnarowicz,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Sprawa noworudzkiego szpitala w internecie
Na stronach www.nowa-ruda.com znajdziecie Pañstwo szereg artyku³ów
nt. sprawy szpitala oraz relacje filmowe z protestu w K³odzku.

2. Przede wszystkim jedyna wizja na
restrukturyzacjê wg dyrektora to likwidacja. Brak zapewnienia odpowiedniego
kontraktu, szczególnie dla chirurgii, to
dyrektor odpowiada za kontrakt i straty
szpitala i oddzia³ów wynikaj¹ce ze z³ych
kontraktów z NFZ. Od lat brak zainteresowania wspó³prac¹ z osobami czy podmiotami, które mog³yby wspomagaæ
szpital (nie zainteresowa³ go laparoskop,
nie interesuje go pomoc mo¿liwa do
pozyskania ze szpitali niemieckich). Z³e
traktowanie pracowników i tragiczna polityka kadrowa (ostatni wywiad z doktorem Orzechowskim). D³ugo by wymieniaæ.
3. Pomoc w kolejnych likwidacjach
nie mo¿e byæ ¿adna. Dyrektor Buczkowski nigdy nie wyst¹pi³ do miasta o ¿adn¹
pomoc. Przypomnê, ¿e miasto pomaga
choæby policji, stra¿y po¿arnej i innym
jednostkom nie podlegaj¹cym miastu,
lecz one z miastem wspó³pracuj¹.
4. Zarówno ja jak i mieszkañcy miasta (8500 podpisów) nie zgadzamy siê
na likwidacjê oddzia³ów zabiegowych i
mamy do tego prawo. Natomiast dyrektor Buczkowski nie ma prawa rozpoczynaæ likwidacji oddzia³ów dopóki Rada
Powiatu nie podejmie stosownych
uchwa³. Wrêczaj¹c pracownikom wypowiedzenia, podaj¹c jako podstawê likwidacjê oddzia³ów z³ama³ prawo i przekroczy³ swoje kompetencje, co przyzna³ wicestarosta Marek Szpanier.
5. Likwidacja oddzia³ów zabiegowych
to powolna likwidacja szpitala, który to
w przysz³oci stanowi³by jedynie ZOL.
Spo³eczeñstwo Nowej Rudy nie godzi siê
na to i ja jako burmistrz mam prawo wyra¿aæ to zdanie. A Wojewoda Dolnol¹ski z punktu widzenia Wroc³awia zaakceptuje ka¿dy program restrukturyzacji,
który bêdzie likwidowa³ jednostki, na które trzeba wydawaæ pieni¹dze zw³aszcza
gdy sam dyrektor o to wnioskuje.
6. Je¿eli dyrektor szpitala wynegocjowa³ z NFZ taki kontakt jaki ma chirurgia
to musi ona przynosiæ straty. To dyrektor
odpowiada za t¹ sytuacjê, a nie ordynator oddzia³u. Koszty funkcjonowania oddzia³u powinny byæ pokrywane przez przychody, a za te odpowiada dyrektor! Nie
mo¿e za nie odpowiadaæ ordynator - dr
Zaj¹c - który nie uczestniczy przy kontraktowaniu, ani nie ma dostêpu do ¿adnych
danych finansowych, których dyrektor mu
nie udostêpnia, co tak naprawdê jest
kompletnym nieporozumieniem, bo jak
mo¿na oczekiwaæ od kogo obni¿enia
kosztów nie daj¹c mu dostêpu do danych?
Tomasz Kiliñski,
burmistrz Nowej Rudy
Nowa Ruda 15 wrzenia 2005 r.
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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 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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Noworudzcy kandydaci do parlamentu
W wyborach do Sejmy i Senatu RP, które odbêd¹ siê
25 wrzenia br. wystartuje troje kandydatów zamieszka³ych na terenie miasta i gminy Nowa Ruda. S¹ to, do Sejmu
- Monika Podjacka, Nowa Ruda (PO) i Grzegorz Ko³acz,
Wolibórz (Samoobrona) oraz do Senatu - Mieczys³aw
Szyszka, W³odowice (PiS).

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia 29 sierpnia
2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych
za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 102/05 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 29 sierpnia 2005 r.:
- ul. Stara Droga 45/2
- ul. Stara Droga 45/4
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 9 padziernika 2005 r. do Urzêdu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek 1.

500 z³otych oszczêdnoci

Spore ulgi w ZUS-ie
Osoby, które rozpoczynaj¹ wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej po 25 sierpnia tego roku skorzystaj¹ z dwuletniej
ulgi w op³acaniu sk³adek na ZUS. Wyniesie ona prawie 500
z³otych miesiêcznie.
Ustawa z dnia 1 lipca br.
o zmianie Ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw
przewiduje wprowadzenie
specjalnej, preferencyjnej
sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne dla osób, które
rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Nowelizacja obowi¹zuje od 24 sierpnia br.
natomiast na ulgê mog¹ liczyæ osoby, które rozpoczn¹
dzia³alnoæ po tej dacie - czyli
od 25 sierpnia lub póniej.
Nowe zapisy przewiduj¹,
¿e osoby, które zdecyduj¹ siê
prowadziæ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (na podstawie przepisów o dzia³alnoci gospodarczej), przez
pierwsze 2 lata od daty rozpoczêcia wykonywania tej dzia³alnoci bêd¹ p³aciæ sk³adki na
ubezpieczenie emerytalne i
rentowe od preferencyjnej
podstawy wymiaru.

W rezultacie miesiêczny
koszt prowadzenia firmy dla
osoby rozpoczynaj¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ po 25
sierpnia wyniesie 254,84 z³otych, a nie tak jak wczeniej
724,91 z³.
Z wprowadzonej ulgi bêd¹
mog³y skorzystaæ te osoby,
które nie prowadzi³y dzia³alnoci gospodarczej w ci¹gu
ostatnich 5 lat. Ponadto
z mo¿liwoci skorzystania
z preferencyjnych sk³adek na
ZUS nie bêd¹ mog³y skorzystaæ osoby, które prowadz¹c
firmê, wykonywa³yby dzia³alnoæ dla by³ego pracodawcy,
na rzecz którego w roku za³o¿enia firmy (lub poprzednim)
wykonywa³y czynnoci wchodz¹ce w zakres aktualnie prowadzonej dzia³alnoci, na
podstawie stosunku pracy
albo spó³dzielczego stosunku pracy.
Marta Grodzicka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie Ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 150, poz. 1248).
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 17 sierpnia 2005 r.

o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami) podaje siê do wiadomoci
wyborców informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarz¹dzonych na dzieñ 25 wrzenia 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta RP zarz¹dzonych na dzieñ
9 padziernika 2005 r. (w pierwszej lewej kolumnie numer obwodu g³osowania).
Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

plac Grunwaldzki; ulice: Bohaterów Getta, Fabryczna, Królowej Jadwigi,
Nadrzeczna, Nowa, Piastów, Podjazdowa, Przechodnia, Rynek, Zau³ek.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowej Rudzie ul. Boh.Getta 10.

ulice: Anny, Armii Krajowej, B³otna, Ciemna, Góra Anny, Górna, Kolejowa,
Ko³owa, Miko³aja Kopernika, Kocielna, Lipowa, £u¿ycka, Myliwska Osada,
Narutowicza, Nowa Osada, Ogrodowa, Pionierów, S¹dowa, Stara Osada,
Strzelecka, Sudecka, Wrzeni, Stefana ¯eromskiego.

Miejski Orodek Kultury
w Nowej Rudzie ul. Strzelecka 2a.

3

plac Jana Matejki; ulice: Cicha, Demokratów, Graniczna, Jasna, Krzywa,
Ma³a Kolonia, Adama Mickiewicza, M³yñska, M³yñskie Wzgórze, S³oneczna,
Niepodleg³oci, Srebrna, Stara Kolonia, Z³ota.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
ul. Srebrna 1a.

4

ulice: Cmentarna, Aleksandra Fredry, jeziorna, Krañcowa, Tadeusza Kociuszki,
£ukowa, Józefa Pi³sudskiego, Polna, Spotrowa, Szpitalna, W¹ska

ROM CENTRUM w Nowej Rudzie
ul. Cmentarna 23

5

plac Wiejski; ulice: Osiedle Nowe, Osiedle Piastowskie, Teatralna.

6

ulice: Czarna, Dworska, Górnicza, Kopalniana, Lena, £¹kowa, Miedzianka,
Mostowa, Obozowa, W³adys³awa Reymonta, Rzeczna, Stara Droga od nr 1 do
nr 30, widnicka od nr 1 do nr 50, Tuczyn, Zacisze, Zatorze.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Nowej Rudzie ul. widnicka 5

7

ulice: W³adys³awa Andersa, Jana Paw³a II, Jawornik, Jednoci, Ludwikowska,
£¹czna, W³adys³awa Orkana, Podgórska, Rolna, Józefa Sokola, Stara Droga
od nr 31 do nr 63, widnicka od nr 51 do nr 118, Zdrojowisko.

Miejski Zespó³ Szkó³ Nr 1
w Nowej Rudzie ul. Stara Droga 39

8

ulice: Józefa Bema, W³adys³awa Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Górska,
Harcerska, Kasztanowa, Kwiatowa, Stanis³awa Moniuszki, Parkowa, Piwna,
Po³oniny, Boles³awa Prusa, Radkowska, Rycerska, Henryka Sienkiewicza,
Juliusza S³owackiego, Szkolna, Ludwika Waryñskiego, Wincentego Witosa,
Stanis³awa Wyspiañskiego, Zielna.

Szko³a Podstawowa Nr 7 w Nowej
Rudzie - ul. Szkolna 3

9

ulice: Akacjowa, Debry, Marii Konopnickiej, Kombatantów, Spacerowa,
Topolowa, Zagórze, Zielonka.

Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie
ul. Akacjowa 8

10

ulice: Eugeniusza Kwiatkowskiego, Osiedle XXX-lecia, S³upiecka, Ugory,
Wiejska.

Filia Miejskiego Orodka Kultury
w Nowej Rudzie ul. S³upiecka 2

11

ulice: K³odzka, od nr 1 do nr 12, Osiedle Wojska Polskiego od nr 15 do nr 24.

Szko³a Podstawowa Nr 7
w Nowej Rudzie ul. K³odzka 7

1
2

12

ulice: K³odzka od nr 13 do nr 25, Osiedle Wojska Polskiego od nr 1 do nr 14,
Wêglowa Wola.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Osiedle Piastowskie 17

*

*

Dom Wypoczynkowy SPORTCENTRUM - ul. K³odzka 16

*

13

ulica Parkowa 20 - Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowej Rudzie

DPS - ul. Parkowa 20

14

ulica Krañcowa 3 - Szpital Rejonowy

Szpital Rejonowy - ul. Krañcowa 3

*W dniu g³osowania lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz. 6.00 do godz. 20.00.
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych
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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

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia 29 sierpnia
2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych
za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 101/05 Burmistrza Miasta
Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2005 r.:
- ul. Ciemna - budynek magazynowy, dz. nr 419/19
- ul. Ciemna - gara¿, dz. nr 419/18
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 10 padziernika 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.

POWIERZCHNIA POD WYNAJEM
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA posiada
woln¹ powierzchniê na wynajem na dzia³alnoc us³ugow¹
b¹d produkcyjn¹ (2 x 100 m2, III piêtro) w Noworudzkim
Inkubatorze Przedsiêbiorczoci w Nowej Rudzie - S³upcu.
Zainteresowanych ofert¹ zapraszamy do siedziby spó³ki.
S³upiec, ul. K³odzka 27, w godz. 7-15, tel. (74) 872 50 25.
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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 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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dwa srebrne medale Zamolskiej, jeden z³oty Kantorskiej

Z³ote i srebrne Magdaleny
Ubieg³y weekend okaza³ siê bardzo
szczêliwy przynajmniej dla dwóch noworudzianek Magdaleny Kantorskiej
i Magdaleny Zamolskiej.

fot. A.Cyman

Magdalena Kantorska, reprezentujaca
KS Piast Nowa Ruda, wywalczy³a tytu³
Mistrzyni Polski w kategorii m³odziczka,
w konkurencji ³uczniczej £-2B (2 x 50 metrów + 2 x 30 metrów) podczas XIV Ogólnopolskiego Turnieju M³odzików w £ucznictwie (rocznik 1990-1992). W Rzeszowie pokona³a 83 startuj¹ce w turnieju

Odnowione dla turystów i cyklistów

Trudniej zab³¹dziæ
Spaceruj¹c ulicami naszego miasta zauwa¿yæ je mo¿na na
murach, drzewach, czy latarniach mowa o odnowionych
znakach szlaków turystycznych.
Znaki szlaków turystycznych na terenie Nowej Rudy
wreszcie doczeka³y siê odnowienia. A ¿e ciep³y koniec lata
sprzyja wycieczkom, odnowione szlaki w miecie i okolicy u³atwi¹ z pewnoci¹ wêdrówkê. Dla najm³odszych
i mniej wprawionych turystycznie bêd¹ równie¿ podpowiedzi¹, gdzie znajduj¹ siê
miejsca warte zobaczenia.
Mamy te¿ dobre wiadomoci dla rowerzystów. Pojawi³y
siê pierwsze w naszym miecie, znakowane wg nowych
wzorów, szlaki rowerowe.
Pierwsze, bo wczeniej zobaczyæ je mo¿na by³o w innych
czêciach Ziemi K³odzkiej.

Kino MOK
16 - 21 wrzenia
godz. 17. Madagaskar (93`)
- animowany, prod. USA, b.o.,
polski dubbing.
16 - 18 wrzenia
godz. 19. Zupe³nie jak mi³oæ
(107`) - komedia/ dramat/ romans, prod. USA, od 12 lat,
wyk. Ashton Kutcher
23 - 27 wrzenia
godz. 17. Roboty (92`)
- animowany/ komedia, prod.
USA, b.o., polski dubbing.
godz. 19. Pan i Pani Smith
(120`) - thriller/ romans, prod.
USA, od 12 lat, wyk. Brad Pitt,
Angelina Jolie bilet: 11 z³

Przez dzielnicê Drogos³aw
przebiega szlak czarny zahaczaj¹cy o Podziemn¹ Trasê
Turystyczn¹ czyli popularne
Muzeum Górnictwa. Niestety
nie ma jeszcze w sprzeda¿y
map z nowo naniesionymi
szlakami rowerowymi na naszym terenie, ale kto wie
mo¿e za chwilê pojawi¹ siê
w sprzeda¿y. Do pe³ni zadowolenia brakuje nam te¿ tabliczek kierunkowych z czasem przejcia, odleg³oci¹
dla pieszych czy cyklistów. Byæ
mo¿e w ramach dzia³añ promocyjnych w miecie uda siê
je wykonaæ i umieciæ w g³ównych punktach Nowej Rudy
w roku przysz³ym. (ws, lwi)

zawodniczki. Starsza nieco od Magdy
Kantorskiej jej imienniczka - Magdalena
Zamolska (na zdj. obok) wywalczy³a dwa
srebrne medale w kolarstwie torowym,
podczas rozegranych w £odzi Mistrzostw
Polski na torze w kategorii U-23. Magda,
która reprezentuje obecnie klub KK
Kross Ziemia Dar³owska, w finale na
3000 metrów uleg³a bardzo silnej zawodniczce Stali Ekobud Ocetix Grudzi¹dz Katarzynie Jagusiak, która póniej by³a
trzecia w wycigu punktowym w³anie za
nasz¹ Magd¹.
(lwi)

MOK zaprasza na zajêcia

Taniec niejedno
ma imiê

Chcesz tañczyæ na ludowo,
towarzysko albo hip-hopa?
Nie ma sprawy, nawet jeli
niezbyt potrafisz. Teraz
wystarczy zapisaæ siê na
zajêcia taneczne do noworudzkiego MOK-u.

Miejski Orodek Kultury
w Nowej Rudzie og³asza,
jak co roku, nabór do Zespo³u Pieni i Tañca Nowa
Ruda. Zajêcia grupy dzieciêcej (6-13 lat) odbywaj¹
siê w poniedzia³ki i rody,
w godz. 16.30-18. Zajêcia
dla grupy reprezentacyjnej
(m³odzie¿ 13-17 lat) w poniedzia³ki i czwartki od godz.
18.do 20.30. Opiekunem
zespo³u jest Ewa Mi.
Dla wszystkich tych, którzy przepadaj¹ równie¿ za
tañcem towarzyskim, albo

stroni¹ nieco od tañców
i przypiewek ludowych
MOK ma propozycjê mi³ego
spêdzenia czasu przy nauce
samby, polki, walca albo cha
chy, tañca nowoczesnego
czy te¿ hip-hopu. Dowiadczeni trenerzy tañca czekaj¹
na zg³oszenia - MOK, tel. 872
44 85. Zapraszamy.
MOK przygotowa³ te¿
mniej roztañczon¹ ofertê dla
dzieci, które chc¹ doskonaliæ swój warsztat plastyczny.
We wtorki i czwartki (w godz.
16-18.) mo¿na w MOK-u porysowaæ i pomalowaæ pod
troskliwym okiem Moniki
Stok³osy, nauczycielki plastyki.
(lwi)

3 x 30 wrzenia
* Czar Rynkowych Kamieniczek - Plener Malarski.
Miejsce: Noworudzki Rynek, godz. 16. Uczestnikami pleneru bêd¹ dzieci
i m³odzie¿ z noworudzkich
szkó³ i sekcji plastycznej.
* Wernisa¿ Wystawy Malarstwa Janiny Czuchnickiej godz. 18., nowa sala
wystawowa w MOK-u.
* Rockowa Uczta w Filii
S³upiec. Wszystkich wielbicieli mocnego brzmienia
zapraszamy na prawdziw¹
rockow¹ jazdê w S³upcu,
godz. 18. Wstêp 3 z³. (sd)

