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dr Andrzej Zaj¹c zast¹pi Romana Buczkowskiego

pose³ z Samoobrony, senator z PiS

Dyrektor ZOZ
ZOZ odwo³any
odwo³any
Dyrektor

Wyniki wyborów parlamentarnych z 25 padziernika napawaj¹ optymizmem. Bêdziemy
mieæ dwóch przedstawicieli Ziemi Noworudzkiej w parlamencie. Pos³em bêdzie Grzegorz
Ko³acz z Woliborza, a senatorem - Mieczys³aw
Szyszka z W³odowic.

16 wrzenia br. Zarz¹d Powiatu K³odzkiego podj¹³ decyzjê w sprawie rozwi¹zania umowy o pracê dyrektorowi ZOZ Nowa Ruda.
Podjêcie tej decyzji by³o naturaln¹
konsekwencj¹ podjêtej w tej materii
uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego z
7 wrzenia 2005 roku. Mimo to, jeszcze w rodê - 27 wrzenia, na kolejnej sesji powiatowej w K³odzku, dyrektor Roman Buczkowski wzywa³
radnych do zmiany niekorzystnej dla
siebie decyzji, ale Rada Powiatu

K³odzkiego wniosek odrzuci³a. Na
tej¿e sesji poddawano te¿ pod w¹tpliwoæ istnienie Uchwa³y Zarz¹du
Powiatu w sprawie rozwi¹zania
umowy o pracê z dyrektorem ZOZ
Nowa Ruda. Aby uci¹æ spekulacje
publikujemy poni¿ej skan tego dokumentu, a na str. 3 przytaczamy
treæ uzasadnienia do uchwa³y. (lwi)

Mamy pos³a
i senatora
Szczególnie cieszy dobry wynik wyborczy Mieczys³awa Szyszki, który w Nowej Rudzie otrzyma³
ponad 40% oddanych g³osów, a w skali kraju
znalaz³ siê w zacnym gronie kandydatów, którzy
dostali ponad 70 tys. g³osów (71 tys. i 10 g³osów
w ca³ym okrêgu wa³brzyskim). Z równie dobrym
wynikiem do Sejmu wszed³ Grzegorz Ko³acz, lider listy Samoobrony w okrêgu Nr 2 - otrzyma³
6904 g³osy. Niestety w wyborach na pos³a przepad³a noworudzianka Monika Podjacka, startuj¹ca z ramienia Platformy Obywatelskiej. W okrêgu wa³brzyskim zag³osowa³o na ni¹ 1885 osób,
z tego na terenie miasta Nowa Ruda 1055. Inni,
mniej znani noworudzcy kandydaci do Sejmu tj.
ekonomistka Jolanta Lucyna Tokarczyk oraz in¿ynier górnik Jerzy Ka³u¿ny otrzymali po kilkadziesi¹t g³osów. (lwi)

wybory prezydenckie na str. 5

burmistrz w S³upcu,
przewodnicz¹ca w Drogos³awiu

Dy¿ury poza urzêdem
Za tydzieñ, w pi¹tek - 7 padziernika, burmistrz Tomasz Kiliñski bêdzie czeka³ na
mieszkañców dzielnicy S³upiec w Punkcie
Przyjêæ Dzielnicowych w filli MOK-u w godz.
14 - 15.30. W tym samym czasie w siedzibie
Rejonu Obs³ugi Mieszkañców w Drogos³awiu
dy¿urowa³a bêdzie Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Nowej Rudy.
Na dy¿ury poza urzêdem zapraszamy tych
mieszkañców, którzy - z ró¿nych przyczyn chc¹ przedstawiæ swoje sprawy w³adzom
Nowej Rudy w swojej dzielnicy.
(lwi)
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Nie bêdê szuka³ rewan¿u

- Wszystko na to wskazuje, ¿e od 1 padziernika bêdê osob¹
pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektora noworudzkiego ZOZ, do czasu
wy³onienia w drodze konkursu nowego dyrektora. Zwracam
siê zatem z serdeczn¹ prob¹ do wszystkich pracowników naszego zak³adu o rozwagê, wzajemn¹ serdecznoæ i spokojn¹
pracê. Nie bêdê szuka³ rewan¿u, zarówno wród ordynatorów,
lekarzy, pielêgniarek czy szeregowych pracowników ZOZ w Nowej Rudzie. Wszyscy, ci którzy chc¹ pracowaæ i jak najlepiej
spe³niaæ swoje obowi¹zki - bêd¹ mogli to bez przeszkód czyniæ. Jeli kto podj¹³ decyzjê o odejciu z naszego ZOZ-u - nie
bêdê robi³ ¿adnych przeszkód.
Jednoczenie informujê, ¿e o sytuacji zak³adu i wszelkich
zmianach personalnych, jeli takowe bêd¹ mia³y miejsce, bêdê
na bie¿¹co informowa³ pracowników ZOZ w Nowej Rudzie.

Po¿yczka z Agroregu
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA
oferuje preferencyjne po¿yczki do 120 tys.
z³otych dla mikro- i ma³ych przedsiêbiorstw
w ramach Dolnol¹skiego Regionalnego Funduszu Po¿yczkowego (DRFP).

Prowadzony od 7 lat przez noworudzki
Agroreg fundusz udzieli³ w tym czasie po¿yczek na kwotê blisko 9,5 mln z³otych. Jak wynika z dostêpnych analiz, zastrzyk finansowy
z funduszu po¿yczkowego pomóg³ w utworzeniu 258 miejsc pracy.
- Jak dot¹d udzielilimy 223 po¿yczki, w tym
162 na cele inwestycyjne - powiedzia³ nam
Piotr Wróbel, kierownik projektu DRFP. - Od
pocz¹tku bie¿¹cego roku zainteresowanie
oferowanymi przez nas po¿yczkami wci¹¿ ronie. W I pó³roczu udzielilimy 11 po¿yczek na
kwotê 637 tys. z³otych - dodaje.
Zainteresowani po¿yczkami przedsiêbiorcy mog¹ uzyskaæ wsparcie swoich przedsiêwziêæ w ramach DRFP w wysokoci do 120
tys. z³otych, przy oprocentowaniu 6,24% w skali

z preferencyjnym
oprocentowaniem

roku. Po¿yczkê mo¿na sp³acaæ przez okres
3 lat, z mo¿liwoci¹ 6-miesiêcznej karencji.
Mimo tego, ¿e wymagane jest pe³ne zabezpieczenie po¿yczki jest to oferta korzystniejsza ni¿ kredyty bankowe i bardziej przyjazna
dla mikro- i ma³ych przedsiêbiorców.
Jak pokazuj¹ statystyki ze wsparcia DRFP
najczêciej korzystaj¹ przedsiêbiorcy z bran¿y handlowej, chocia¿ ju¿ niemal 20 % grupê
stanowi¹ firmy produkcyjne. rednia wielkoæ
udzielanej po¿yczki to 40-50 tys. z³. Po¿yczki
przeznaczone winny byæ na rozwój inwestycji,
zakup rodków obrotowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej (za
wyj¹tkiem zakupów o charakterze konsumpcyjnym) oraz dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska przyczyniaj¹ce siê do uzyskania efektu ekologicznego.
(lwi)
Szczegó³owe informacje na temat po¿yczek
mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 872 70 46 albo
osobicie w siedzibie Agencji w Nowej Rudzie - S³upcu, ul. K³odzka 27 (V piêtro).

budynek internatu zmienia swoje oblicze

Id¹ jak burza

Boisko przed budynkiem by³ego internatu zamieni³o siê tymczasowo
w sk³adowisko materia³ów na potrzeby przebudowy, która potrwa do
koñca bie¿¹cego roku.
fot. Krzysztof Jasiñski

Widaæ ju¿ pierwsze efekty
remontu by³ego internatu,
adaptowanego w szybkim
tempie na mieszkania socjalne. Oddanie budynku do
u¿ytku zapowiedziano na
pocz¹tek 2006 roku.
Przetarg na remont budynku przy ul. Zau³ek 7 wygra³
noworudzki AGROREG, który
nadzoruje adaptacjê budynku
prowadzon¹ przez firmy budowlane z terenu Nowej
Rudy. Przy remoncie tego piêciopiêtrowego gmachu zatrudnionych jest ok. 60 ludzi,
przewa¿nie mieszkañców,
którzy pozostawali bez pracy.
W nastêpnym wydaniu
INFO Nowa Ruda przedstawimy szersz¹ relacjê z budowy na ul. Zau³ek oraz prac remontowych w innych czêciach Nowej Rudy. (lwi)

info Nowa Ruda
Kto,gdzie,kiedy
w urzêdzie
do dyspozycji
mieszkañców?
Tomasz Kiliñski, burmistrz
Nowej Rudy przyjmuje interesantów w ka¿dy poniedzia³ek,
w godz. 13 - 15.30 (Ratusz - Rynek 1, II piêtro, pok. nr 13).
Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie 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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Sprawa ZOZ

przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej przy ZOZ Nowa Ruda
utajni³ obrady

Wyprosi³ samorz¹dowców
z posiedzenia Rady
Jan Podgórski, przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej przy ZOZ w Nowej Rudzie, na
wstêpie posiedzenia Rady w dniu 29 wrzenia br. wyprosi³ z sali obrad przedstawicieli w³adz samorz¹dowych Nowej Rudy oraz lokalne media, powo³uj¹c siê na
opiniê prawn¹ starostwa powiatowego w K³odzku o prawie do takowych dzia³añ.
Tym samym posiedzenie Rady Spo³ecznej w sprawie zaopiniowania decyzji o rozwi¹zaniu umowy o pracê z dyrektorem ZOZ w Nowej Rudzie, Romanem Buczkowskim zosta³o - po raz pierwszy - utajnione.

Jan Podgórski (z lewej) powo³uj¹c sie na opiniê radcy starostwa powiatowego, wyprosi³ z posiedzenia Rady Spo³ecznej przy SP ZOZ w Nowej Rudzie w³adze samorz¹dowe miasta.Salê
obrad musieli opuciæ: wiceburmistrz Marzena Woliñska, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Bo¿ena Bejnarowicz i radny Krzysztof Wcis³o oraz lokalne media.
fot. W. Grzybowski

Zarówno zachowanie Jana Podgórskiego (przypomnijmy równie¿ cz³onka
Zarz¹du Powiatu K³odzkiego), jak i interpretacja takiego postêpowania nie znajduj¹ wyt³umaczenia. Przewodnicz¹cy
spo³ecznego organu przy noworudzkim
SP ZOZ-ie wyprasza samorz¹dowców
Nowej Rudy z posiedzenia, podczas którego cz³onkowie Spo³ecznej Rady maj¹
wyraziæ opiniê nt. wypowiedzenia pracy
dyrektorowi noworudzkiego ZOZ-u.
- Uwa¿am, i¿ decyzja przewodnicz¹cego
Podgórskiego opiera siê na chwiejnych
podstawach prawnych, a taki sposób
za³atwiania sprawy jest nieelegancki, tym
bardziej, ¿e w³adze samorz¹dowe maj¹
prawo wys³uchaæ opinii cz³onków rady
w sprawie, która podzieli³a spoo³ecznoæ
Nowej Rudy i za³ogê ZOZ - powiedzia³a
po spotkaniu Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej
poprosi³ tak¿e media lokalne o opuszczenie sali, uniemo¿liwiaj¹c tym samym
szybkie przekazanie informacji mieszkañcom Nowej Rudy o przebiegu tak
wa¿nego posiedzenia. A istnia³a przecie¿

mo¿liwoæ poproszenia samorz¹dowców i media o wyjcie z sali tylko na czas
tajnego g³osowania w sprawie dyrektora ZOZ. Niestety, takiej woli nie by³o.
Z nieoficjalnych, ale potwierdzonych
informacji (protokó³ z posiedzenia bêdzie
dostêpny za kilka dni) wiemy jednak, ¿e
Rada Spo³eczna przy ZOZ - 3 g³osami
opinuj¹cymi negatywnie, przy 2 pozytywnych i 2 wstrzymujacych siê negatywnie zaopiniowa³a uchwa³ê. Wiemy
równie¿, ¿e Zarz¹d Powiatu K³odzkiego
nie ma obowi¹zku (jak to ju¿ mia³o miejsce w przesz³oci) liczyæ siê z opini¹
Rady. Zwa¿ywszy na to, i¿ 16 wrzenia br.
wspomniany Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê
w sprawie powierzenia dr. Andrzejowi
Zaj¹cowi pe³nienia obowi¹zków dyrektora ZOZ w Nowej Rudzie, sprawa odwo³ania Romana Buczkowskiego jest
przes¹dzona. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje na dzi (czyli 30 wrzenia) wrêczenie
wypowiedzenia dyrektorowi ZOZ.
Jak siê dowiedzielimy, niebawem
ma byæ og³oszony przez starostwo konkurs na nowego dyrektora noworudzkiego ZOZ-u.
Wojciech Grzybowski
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UZASADNIENIE do Uchwa³y Zarz¹du
Powiatu K³odzkiego z dnia 16 wrzenia
2005 r. w sprawie rozwi¹zania umowy
o pracê z Panem Romanem Buczkowskim, Dyrektorem samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej
w Nowej Rudzie.
Przyczyn¹ wypowiedzenia umowy o
pracê Dyrektorowi samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie jest
przekroczenie uprawnieñ dyrektora w zakresie wypowiadania umów o pracê pracownikom SP ZOZ w Nowej Rudzie.
Podana przez dyrektora przyczyna wypowiedzenia pracownikom umowy o pracê
jest bezpodstawna, poniewa¿ Rada Powiatu K³odzkiego jako organ za³o¿ycielski dla SP
ZOZ w Nowej Rudzie nie podjê³a czynnoci
prawnych, dotycz¹cych likwidacji komórek
organizacyjnych zak³adu. Podjêcie takiej
uchwa³y da³oby mo¿liwoæ ewentualnego
wypowiadania umów o pracê, poniewa¿
zgodnie z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej od daty podjêcia uchwa³y likwidacyjnej komórki organizacyjne winny funkcjonowaæ przez okres nie krótszy ni¿ trzy miesi¹ce. Ten okres jest równie¿ zarezerwowany na takie czynnoci jak regulacje stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami.
Natomiast pozytywne zaopiniowanie
przez Radê Powiatu K³odzkiego Projektu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie jest
jedynie wytyczeniem kierunku planowanych
zmian, a nie ich zatwierdzeniem. Mo¿liwoæ
podjêcia czynnoci przez dyrektora w zakresie wypowiadania umów o pracê by³aby
wiêc zasadna w momencie podjêcia uchwa³y przez Radê Powiatu K³odzkiego o likwidacji
komórek organizacyjnych SP ZOZ Nowa
Ruda.
Przytoczone dzia³anie sta³o siê jedn¹ z
przyczyn ogromnego protestu mieszkañców
miasta i gminy Nowa Ruda oraz lokalnych
w³adz samorz¹dowych, jak te¿ zachwiania
zaufania spo³ecznego do instytucji publicznej
jak¹ jest SP ZOZ w Nowej Rudzie.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê uzasadnionym jest podjêcie przez Zarz¹d Powiatu
K³odzkiego uchwa³y w sprawie rozwi¹zania
umowy o pracê z Panem Romanem Buczkowskim, Dyrektorem samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie.
Rozwi¹zanie umowy z dyrektorem Buczkowskim nast¹pi z dniem 1 padziernika 2005
roku ze skutkiem na dzieñ 31 grudnia 2005
roku z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia bez obowi¹zku wiadczenia pracy w tym okresie.

Relacja w internecie
Na stronach www.nowa-ruda.com
znajdziecie Pañstwo relacjê filmow¹
z wyproszenia w³adz samorz¹dowych
Nowej Rudy i mediów lokalnych
z posiedzenia Rady Spo³ecznej.

4

30 wrzenia 2005 r.

Przetargi

OG£OSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
(o wartoci nieprzekraczaj¹cej 60 000 EURO)
Szko³a Podstawowa nr 7 im. T. Kociuszki 57-402 Nowa
Ruda, ul. Szkolna 3 og³asza przetarg nieograniczony na
sprzeda¿ opa³u z dostaw¹ do Szko³y Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, ul. Szkolna 3 w sezonie grzewczym 2005/ 2006.
Formularz zawieraj¹cy specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na pobraæ w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej
Rudzie, ul. Szkolna 3. Cena formularza 10,- z³.
Opis przedmiotu zamówienia:
Sprzeda¿ opa³u z dostaw¹ do szko³y Podstawowej nr 7 przy
ul. Szkolnej 3, 57-402 Nowa Ruda, obejmuj¹ca:
- sprzeda¿ 105 ton wêgla z dostaw¹ do zamawiaj¹cego
- sprzeda¿ 30 ton koksu z dostaw¹ do zamawiaj¹cego.
Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêciowych i
wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
od 15 padziernika 2005 r. do 30 kwietnia 2006 r.
Opis warunków udzia³u w postêpowaniu:
1. Z³o¿enie oferty zgodnej z wymogami specyfikacji.
2. Spe³nianie warunków okrelonych w art.22 ust.1 ustawy tj.:
posiadanie uprawnieñ do wykonywania okrelonej dzia³alnoci; posiadanie niezbêdnej wiedzy i dowiadczenia oraz potencja³u technicznego; znajdowanie siê w sytuacji ekonomicznej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia,
3. Nie podleganie wykluczeniu z postêpowania na podst. Art.
24 ustawy.
4. Wp³acenie wymaganego wadium.Warunkiem udzia³u w
postêpowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokoci 2 000,- z³.
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Spe³nia warunki okrelone w specyfikacji.
100% cena oferty brutto.
Miejsce i termin sk³adania ofert:
Oferty nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Zamawiaj¹cego tj. w sekretariacie Szko³y Podstawowej nr 7, ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa
Ruda do dnia 6 padziernika 2005 r. do godz. 12.
Termin zwi¹zania ofert¹: Oferent pozostaje zwi¹zany ofert¹
przez 30 dni od daty up³ywu terminu sk³adania ofert.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie - Rynek 1 dnia 23 wrzenia
2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 115/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 23 wrzenia 2005 r.:
ul. Teatralna nr 7/ 4, ul. £¹czna nr 1, ul. Górnicza nr 17/ 2, ul. Radkowska nr 25/ 3, ul. Akacjowa nr 17/ 4, ul. Kombatantów 3/ 14.
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 listopada 2005
r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 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
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Nowa Ruda
og³asza przetarg nieograniczony
na Sporz¹dzenie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru
w rejonie Góry wiêtej Anny
Wykonawca zobowi¹zany jest sporz¹dziæ:
a) opracowanie ekofizjograficzne - zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie opracowañ ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298)
b) dokumentacjê planistyczn¹, o której mowa w § 12 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1587). Nale¿y wykonaæ: a) czêæ graficzn¹ w technice barwnej
w skali 1:1000 - 5 egz., w tym 1 egz. zabezpieczony przed zniszczeniem (np. zalaminowany),
b) czêæ opisow¹ - 5 egz. c) czêæ graficzn¹ i opisow¹ wykonan¹ na noniku CD-ROM (tekst - w pliku o rozszerzeniu .doc,
czêæ graficzna w pliku o rozszerzeniu .dgn). Us³uga winna
uwzglêdniaæ aktualny stan wiedzy i stan prawny, w szczególnoci przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717) wraz z aktami wykonawczymi oraz s³u¿yæ celowi, dla którego zostanie wykonana.
Teren objêty opracowaniem po³o¿ony jest w Nowej Rudzie
(26,6 tys. mieszkañców) i okrelony jest uchwa³¹ Nr 191/XXIV/
04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 wrzenia 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry
wiêtej Anny (stanowi¹c¹ dodatek Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ). Powierzchnia obszaru
wynosi ok. 227 ha. Zamawiaj¹cy posiada do wgl¹du w swojej
siedzibie opracowan¹ w listopadzie 2004 r. Koncepcjê zagospodarowania przestrzennego Masywu Góry wiêtej Anny
w Nowej Rudzie, która stanowiæ powinna podstawê do prac
planistycznych. Wykonawca jest zobowi¹zany do rozpoznania
stopnia dostêpnoci materia³ów koniecznych do realizacji zamówienia w urzêdach i instytucjach dysponuj¹cych tymi materia³ami.
Zamawiaj¹cy okrela poni¿sze warunki udzia³u w postêpowaniu, które musz¹ spe³niæ wykonawcy ubiegaj¹cy siê
o udzielenie zamówienia:
1) posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okrelonej dzia³alnoci lub czynnoci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ [art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy];
2) posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i dowiadczenie oraz potencja³ techniczny, a tak¿e dysponuj¹ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia [art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy];
3) znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia [art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy];
4) nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia [art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy].
Szczegó³owe informacje nt. przetargu oraz Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 11, pok. 308, Wies³aw Sójka - tel.
(74) 872 0 331 oraz na stronie internetowej Urzêdu Miasta:
www.umnowaruda.bip.doc.pl.
Termin sk³adania ofert o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu - 17 padziernika 2005 r. do godz. 10.
Miejsce otwarcia ofert: Urz¹d Miasta w Nowej Rudzie, Rynek
11, pok. 308, 57-400 Nowa Ruda - 17 padziernika 2005 r. do
godz. 10.30. Termin zwi¹zania ofert¹ - 60 dni.
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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 Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 25 wrzenia 2005 r. oraz

w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 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

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

12

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

*

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych

W dniu g³osowania lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz. 6.00 do godz. 20.00.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz. 2603. z pón. zmianami) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 roku 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 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz. 2603. z pón. zmianami) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 roku 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 budynkowej,
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

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

ul. Jasna nr 12 c - budynek u¿ytkowy o pow. 138, 7 m2,
Cena wywo³awcza: 53 000,- z³

ul. Zagórze: obr. 8, AM 21, dz. nr 20 o powierzchni 4011 m2.
Cena wywo³awcza: 36 603,- z³

Opis nieruchomoci: Budynek wolno stoj¹cy, parterowy bez
podpiwniczenia wykonany w systemie tradycyjnym. ciany
murowane z ceg³y w czêci parterowej s¹ silnie zawilgocone i
miejscowo zarysowane. Strop ognioodporny. Dwuspadowy
dach drewniany pokryty jest dachówk¹ ceramiczn¹ - kwalifikuje siê do remontu. Dostêp na strych po stalowych klamrach
umocowanych do ciany. Na elewacji tynk nakrapiany. W pomieszczeniach budynku posadzki betonowe i lastrykowe oraz
stare ok³adziny z glazury. Stolarka okienna i drzwiowa oraz lusarka jest wyeksploatowana. Wszystkie pow³oki malarskie
emulsyjne i olejne wymagaj¹ odnowienia. Dostêpnoæ komunikacyjna do nieruchomoci jest dobra - droga dojazdowa
jest utwardzona, brak ci¹gów pieszych. Teren przy budynku
jest utwardzony trylink¹ betonow¹. Przed budynkiem znajduje
siê ¿elbetonowy najazd rewizyjny dla samochodów. Nieruchomoæ posiada dostêp do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, CO i telefonicznej (do wymiany). Wejcia do budynku znajduj¹ siê tu¿ przy granicy z nieruchomoci¹ s¹siedni¹. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Stopieñ zu¿ycia oszacowano na 55%.
Na nieruchomoæ stanowi¹c¹ przedmiot przetargu zawarta jest umowa najmu z dnia 21 grudnia 2001 r.

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi teren
zabudowy letniskowej, jednak wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez
inwestora budowy nastêpuje po stwierdzeniu przez wojewodê
zgodnoci ustalonych warunków zabudowy zgodnie z prawem.
Nieruchomoæ niezabudowana, po³o¿ona na obrze¿ach miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej. Dzia³ka posiada dostêp do drogi asfaltowej. Teren
nieruchomoci ze spadkiem w kierunku po³udniowym, poroniêty traw¹. Dzia³ka po³o¿ona jest w rejonie uzbrojonym w
instalacjê elektryczn¹ i wodoci¹gow¹. Nieruchomoæ sklasyfikowana jest jako RIVa, natomiast dzia³ka jako u¿ytek rolny,
przeniesienie prawa w³asnoci nieruchomoci na rzecz Nabywcy, który nie spe³ni wymogów okrelonych w ustawie z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, nast¹pi
pod warunkiem, ¿e Agencja Nieruchomoci Rolnych Skarbu
Pañstwa nie skorzysta z przys³uguj¹cego prawa pierwokupu.
Na nieruchomoæ stanowi¹c¹ przedmiot przetargu zawarta jest umowa dzier¿awy do dnia 31 sierpnia 2006 r.

I przetarg odbêdzie siê dnia 18 padziernika 2005 r.
o godz. 11.15 w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek - Ratusz (Sala uroczystoci).

I przetarg odbêdzie siê dnia 18 padziernika 2005 r.
o godz. 11.30 w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek - Ratusz (Sala uroczystoci).

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 14 padziernika 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 14 padziernika 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.

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

Zajrzyj na stronê internetow¹ Miejskiej Bibioteki
Publicznej w Nowej Rudzie: www.biblioteka.one.pl
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Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
konkurs na stanowisko dyrektora
Miejskiego Orodka Kultury
w Nowej Rudzie

Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzêdnicze, podinspektora w Wydziale
Infrastruktury i Inwestycji

Niezbêdne kwalifikacje
Wykszta³cenie: wy¿sze specjalistyczne o kierunku: kulturoznawstwa, pedagogiki kulturalno-owiatowej lub animacji kultury,
artystycznym, pedagogicznym, socjologicznym, filologicznym,
historycznym, filozoficznym i etnograficznym lub inne uzupe³nione ukoñczeniem podyplomowych studiów odpowiadaj¹cych
wykonywanej specjalnoci.

Wymagane kwalifikacje
1. Niezbêdne: wykszta³cenie wy¿sze techniczne, sta¿ pracy co
najmniej 6 miesiêcy w jednostce samorz¹du terytorialnego
na stanowisku pokrewnym, obs³uga edytora tekstów i arkusza
kalkulacyjnego
2. Dodatkowe: sporz¹dzanie kalkulacji budowlanych
Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
- zapewnienie funkcjonowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a w szczególnoci kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie spraw zwi¹zanych z melioracj¹ oraz ciekami
wodnymi,
- realizacja zadañ gminy w zakresie cmentarzy komunalnych,
- ograniczanie poboru wody w wypadku jej niedoboru,
- tworzenie bazy danych i planowanie nowych inwestycji,
- wspó³dzia³anie z innymi wydzia³ami w sprawie realizacji inwestycji,
- bie¿¹ce dostosowanie harmonogramu realizacji inwestycji
do mo¿liwoci finansowych gminy,
- przygotowywanie informacji na stronê internetow¹ Biuletynu
Informacji Publicznej,
- prowadzenie i rozliczanie inwestycji komunalnych.
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy, wiadectwa pracy z poprzednich
miejsc pracy, orzeczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy na oferowanym stanowisku, owiadczenie (z³o¿one pod odpowiedzialnoci¹ karn¹), ¿e kandydat nie
by³ karany za przestêpstwo umylne.
Do sk³adanych dokumentów prosimy do³¹czyæ owiadczenie
o treci: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w z³o¿onej przeze mnie ofercie, dla potrzeb
niezbêdnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
Szczegó³owe informacje
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Organizacyjny i Kadr
Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 (pokój nr 3)
tel. (074) 872 23 75.
Pod wskazanym wy¿ej adresem otrzymaj¹ Pañstwo pakiet
informacyjny zawieraj¹cy opis stanowiska pracy, charakterystykê wymagañ na stanowisku oraz kwestionariusz osobowy.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ na adres:
Urz¹d Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,
w zaklejonych kopertach z opisem Oferta zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji
w terminie do 10 padziernika 2005 r.

Sta¿ pracy.
Co najmniej 3 lata na stanowiskach w instytucjach kultury,
urzêdach administracji pañstwowej lub samorz¹dowej na stanowiskach ds. dzia³alnoci kulturalnej lub w innych instytucjach prowadz¹cych dzia³alnoæ kulturaln¹
Kwalifikacje dodatkowe
Dowiadczenie w zarz¹dzaniu zak³adem pracy
Zakres wykonywanych zadañ:
- zarz¹dzanie instytucj¹
- realizacja zadañ statutowych, a w szczególnoci ustalanie
g³ównych kierunków dzia³alnoci, zarz¹dzanie maj¹tkiem i prowadzenie gospodarki finansowej, zatrudnianie i zwalnianie
pracowników
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kwestionariusz
osobowy, dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe
i sta¿ pracy wymagane do wykonywania oferowanej pracy, orzeczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do pracy
na oferowanym stanowisku, owiadczenie (z³o¿one pod grob¹
odpowiedzialnoci karnej), ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo umylne, opracowany przez kandydata program dzia³ania MOK.
UWAGA! Do sk³adanych dokumentów do³¹czyæ nale¿y owiadczenie o treci: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w z³o¿onej przeze mnie ofercie,
dla potrzeb niezbêdnych w procesie naboru, zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
Szczegó³owe informacje
Szczegó³owych informacji udziela Leszek Wójcik, naczelnik
Wydzia³u Infrastruktury Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie - Rynek 11 (pok. nr 302) tel. 872 03 26.
Pod wskazanym adresem kandydat otrzyma warunki organizacyjno-finansowe dzia³alnoci Miejskiego Orodka Kultury.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ na adres:
Urz¹d Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,
w zaklejonych kopertach z opisem Oferta zatrudnienia na stanowisku dyrektora MOK w Nowej Rudzie w terminie do dnia
17 padziernika 2005 r.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie - Rynek 1, dnia 5 wrzenia
2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 105/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z 5
wrzenia 2005 r.: ul. Józefa Pi³sudskiego nr 25b/ 7, Osiedle Piastowskie nr 13/ III/ 4, ul. Parkowa nr 1/ 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 16 padziernika
2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

DO WYNAJÊCIA
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowe j Rudzie wynajmie od
zaraz powierzchniê na dzia³alnoæ us³ugow¹ b¹d produkcyjn¹ - 2 x 100 m2.
Wolna powierzchnia znajduje siê na III piêtrze Noworudzkiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci w dzielnicy S³upiec.
Wyposa¿ona jest we wszystkie nowoczesne media.
Zainteresowanych ofert¹ zapraszamy do siedziby spó³ki.
S³upiec, ul. K³odzka 27, w godz. 7-15, tel. (74) 872 50 25.
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Rozmaitoci

Nr 98

Jeli kszta³ci³e m³odocianego otrzymasz pieni¹dze

Refundacja dla pracodawców
Na podstawie Ustawy o systemie owiaty (Art. 70 b. 1.) pracodawcom, którzy zawarli z m³odocianymi pracownikami
umowê o pracê w celu przygotowania zawodowego, przys³uguje dofinansowanie kosztów kszta³cenia.
Jeli pracodawcy chc¹
otrzymaæ dofinansowanie
(zwrot) kosztów kszta³cenia
m³odocianego pracownika
winni o fakcie zawarcia umowy z uczniem zawiadomiæ
burmistrza miasta w³aciwego ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania m³odocianego,
a w przypadku pracodawcy
bêd¹cego rzemielnikiem
równie¿ izbê rzemielnicz¹
w³aciw¹ ze wzglêdu na siedzibê rzemielnika.
Dofinansowanie kosztów
kszta³cenia przys³uguje je¿eli:

1) pracodawca lub osoba
prowadz¹ca zak³ad w jego
imieniu albo zatrudniony
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego m³odocianych,
okrelone w przepisach;
2) m³odociany pracownik
ukoñczy³ naukê zawodu lub
przyuczenie do wykonywania
okrelonej pracy i zda³ egzamin, zgodnie z odrêbnymi
przepisami.
Wysokoæ kwoty dofinansowania kosztów kszta³cenia

Rockowa uczta

Sporo krwi pobrano w przed
tygodniem od 39 noworudzian, którzy odpowiedzieli
na akcjê zorganizowan¹
przez MOK w Nowej Rudzie.

Wszystkich wielbicieli
mocnego brzmienia zapraszamy na prawdziw¹ rockow¹ ucztê, która odbêdzie siê 30 wrzenia w filii
MOK w S³upcu. Pocz¹tek
o godz. 18. Wstêp 3 z³. (sd)

Kino MOK
30 wrzenia -2 padziernika
godz.17. Zakochany anio³
(107`) - komedia, prod. Polska, od 12 lat, wyk. Krzysztof
Globisz, Anna Radwan.
godz.19. Batman (130`) akcja/ fantasy, prod. USA, od
12 lat, wyk. Bruce Wayne, Alfred Pennyworth.
7-9 padziernika
godz.17. Garbi - Super bryka (92`) - przygodowy/ komedia romantyczna, prod. USA,
od 7 lat, wyk. Lindsay Lohan,
Justin Long.
godz.19. Amityville (90`) horror, prod. USA, od 18 lat,
wyk. Ryan Reynolds, Melissa
George
14-16 padziernika
godz.17. Sposób na teciow¹ (102`) - komedia romantyczna, USA, od 12 lat,
wyk. Jennifer Lopez, Jane
Fonda.
Bilety na wszystkie seanse
w cenie 11 z³.

Krew pobierano przez ca³y
pi¹tek, 23 wrzenia w sali
miedzianej MOK-u. Na apel
pracowników, odpowiedzia³o
43 ochotników, ale 4 ze wzglêdu na przeciwwskazania nie
mog³o wzi¹æ udzia³u w akcji,
a wiêc 39 osób odda³o honorowo 17,550 litra krwi.
- By³a to pierwsza tego typu
akcja, zorganizowana przez
MOK - mówi Wojciech Ko³odziej, inicjator przedsiêwziêcia. - Du¿y odzew spo³eczny
spowodowa³, ¿e wa³brzyscy
pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
pojawi¹ siê u nas po raz drugi i jeszcze w tym roku.

jednego m³odocianego zale¿y od okresu kszta³cenia wynikaj¹cego z umowy o pracê
w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu: 4587 z³ - przy okresie
kszta³cenia 24 miesi¹ce,
7645 z³ - przy okresie kszta³cenia 36 miesiêcy;
2) W przypadku przyuczenia
do wykonywania okrelonej
pracy - 240 z³ za ka¿dy pe³ny
miesi¹c kszta³cenia.
Dofinansowanie przyznaje burmistrz miasta w³aciwy
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania m³odocianego
pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu, ¿e spe³nione s¹ wszystkie warunki

info Nowa Ruda
okrelone w ustawie i pod
warunkiem, ¿e pracodawca
wczeniej dokona³ wymaganych zg³oszeñ (opisanych na
wstêpie). Dofinansowanie
jest przyznawane na wniosek
pracodawcy z³o¿ony w terminie 3 miesiêcy od ukoñczenia przez m³odocianego pracownika nauki zawodu lub
przyuczenia do wykonywania
okrelonej pracy.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie
warunku, o którym mowa
w art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy
o systemie owiaty.
2) kopiê umowy o pracê
z m³odocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego;
3) kopiê dyplomu, wiadectwa lub zawiadczenia o
ukoñczeniu przygotowania
i zdaniu egzaminu. (lwi)

Oddali honorowo i poszli na wesele

17 i pó³ litra krwi

Tego samego dnia w namiocie przy MOK-u mia³ miejsce I Noworudzki Przegl¹d
Kapel Weselnych, który zgromadzi³ wielu noworudzian.
Zaprezentowa³o siê kilka zespo³ów biesiadnych, których
zadaniem by³o stworzenie jak
najlepszego weselnego nastoju. Przy okazji odby³a siê
loteria fantowa, nie zabrak³o
te¿ ræ¿nych typowo weselnych
konkursów. By³y a'la oczepiny, wybór pary m³odej i quizy
organizowane przez wystêpuj¹ce zespo³y. (lwi)

