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„ Nauczyliście nas
- każdy po swojemu korzystać z róży wiatrów
i łapać wiatr w żagle.
Więc niesiemy Wam
Różę wdzięczności.”

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy całemu Gronu
Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkół serdeczne
podziękowania , za ofiarną pracę na rzecz noworudzkiej oświaty.
Dziękujemy Państwu za trud uczenia i wychowywania, życzymy
wytrwałości w dążeniu do coraz lepszego wykonywania swoich
powinności. Bądźcie Państwo dla swoich uczniów mistrzami,
autorytetami, wyrozumiałymi przewodnikami po świecie nauki,
kultury i sztuki, a także nowej geografii, która w Europie nie
przewiduje granic. Pomóżcie młodym ludziom zachować swoją
tożsamość, odrębność „małych ojczyzn” przy swobodnym i pozbawionym kompleksów korzystaniu z interesujących perspektyw,
jakie młodemu pokoleniu przynosi wstąpienie Polski do Unii
Europejskiej.
Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy , wdzięczności uczniów i wychowanków , uśmiechu i optymizmu na co
dzień , zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Władze Miasta Nowej Rudy

Mamy kolejne
dofinansowanie

Gmina Miejska otrzymała kolejne
dofinansowanie do złożonego wniosku
w Europejskim Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na zadanie pt. „Ochrona
Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej
Nowa Ruda” - Priorytet 1: Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów;
działanie 1.2: Infrastruktura ochrony
środowiska.
Otrzymaliśmy niebagatelną kwotę dofinansowania w wysokości 15.029.733,75
PLN przy udziale własnym w wysokości:
5.009.911,25 PLN;
Projekt składa się z 7 inwestycji:
1 - Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Kołowej
2 - Budowa sieci wodociągowej
w ulicach: Pionierów - Góra Anny
3 - Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Drogosław I
4 - Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Drogosław II
5 - Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Zacisze
6 - Budowa kolektora na trasie
Słupiec - Ścinawka Dolna
7 - Budowa kanalizacji w ulicy Fredry

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Miasta zaprosił wyróżniających się
w pracy dydaktycznej dyrektorów i nauczycieli. Listy gratulacyjne w ratuszu odebrali:
Barabara Fester – dyrektor SP Nr 7, Maria Huchrak – dyrektor Przedszkola
Nr 1, Dorota Komarnicka – Dyrektor Przedszkola Nr 2, Mirosław Wojciechowski
– Dyrektor Gimnazjum Nr 1, Maria Bracławska – Dyrektor SP Nr 3, Ryszard Bednarski – Dyrektor Gimnazjum Nr 2, Danuta Nowak-Saj – Dyrektor SP Nr 2 oraz
nauczyciele: Rysz Irena SP2, Sawicz Szal Mirosława SP3, Myszogląd Joanna SP7,
Rowińska Babiak Krystyna MZS1, Bazała Teresa MZS1, Szczurek Teresa MZS1,
Markuszewska Danuta G1, Kąfera Iwona G2.

3 października br. burmistrz Tomasz
Kiliński podpisał umowę o dofinansowanie
w/w zadań. Projekt będzie zrealizowany w
ciągu dwóch najbliższych lat. Ta dotacja
jest zwieńczeniem ponad półtorarocznej
pracy Urzędu Miejskiego. Wniosek został
złożony w lipcu 2004 roku i do tej pory
trwała jego weryfikacja i ocena.
Monika Podjacka
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DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE PASZPORTU:

Od dnia 1 października 2005 r. opłaty za wydanie paszportu muszą być bezpośrednio wnoszone
na konto: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Biuro Dyrektora Generalnego
42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

DLA WYMIENIAJĄCYCH PRAWO JAZDY :

Prawo jazdy wydane od dnia 1maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. podlegają wymianie
do dnia 30 czerwca 2006 r. Wszelkie formalności załatwia się w Wydziale Komunikacji przy
ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

DLA OSÓB WYMIENIAJĄCYCH DOWÓD OSOBISTY :

Od dnia 1 stycznia 2003 roku został wprowadzony obowiązek wymiany dowodów osobistych
wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w następujących terminach:
1. od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku – wydanych w latach 1981 – 1991
2. od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku – wydanych w latach 1992 – 1995
3. od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku – wydanych w latach 1996 – 2000
(monp)

DLA BEZDOMNYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie przygotowuje i organizuje Noclegownię,
która mieścić się będzie przy ul. Obozowej 4a/1. Noclegownia będzie funkcjonowała cały rok,
a nie tylko w okresie ochronnym ( listopad-marzec).
W noclegowni przewidzianych jest 8 miejsc noclegowych. Osoby bezdomne będą miały możliwość znalezienia schronienia w godzinach 18.00 - 9.00. W związku ze zwiększeniem liczby
miejsc noclegowych przewiduje się rozszerzenie działalności na gminy ościenne.
Obecnie trwają prace związane z przystosowaniem noclegowni do zamieszkania przez
osoby bezdomne, w związku z tym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Nowej Rudy
o przekazanie niepotrzebnych mebli oraz wszelkiego sprzętu AGD który będziemy mogli
wykorzystać w noclegowni.
Jeżeli dysponują Państwo takim sprzętem prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Nowej Rudzie – tel. 872 10 56 bądź 872 11 66 – po ustaleniu szczegółów, własnym
transportem odbierzemy meble oraz sprzęt AGD.
Mamy nadzieję, że nasz apel znajdzie pozytywny oddźwięk wśród Państwa.
Monika Podjacka

INFO z MOPS-u
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

w bieżącym roku realizuje Rządowy
program „Posiłek dla potrzebujących”. Na dzień 30.09.2005r. programem objęto 882 osoby,
przy czym liczba osób sukcesywnie wzrasta. Programem do tej pory zostały objęte: 363 osoby
dorosłe, 332 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, 69 dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych
oraz 118 dzieci w wieku do 7 lat. Wszystkie osoby otrzymują pomoc w postaci pełnych obiadów.
Ponadto rodziny otrzymują zasiłki na zakup żywności do sporządzania posiłków.
W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego 2005/2006 MOPS przyjmuje i realizuje wnioski na zakup opału. O szczegółach co do tej formy pomocy najbardziej potrzebującym można
dowiedzieć się w MOPS-ie przy ul. Kolejowej.
Trwa III edycja zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W związku z dużym zainteresowaniem klientów tą formą wsparcia, istniała konieczność prowadzenia zajęć reintegracyjnych
w dwóchgrupach. Obecnie na zajęcia klubu uczęszczają 34 osoby długotrwale bezrobotne.
(monp)

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

zatrudni pracownika na stanowisko spec. ds. usług informacyjno-doradczych:

Wymagania:
wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, prawnicze); znajomość
języka angielskiego, zagadnień gospodarczych w obszarze rozwoju regionalnego i wdrażania standardów UE, obsługa komputera; prawo jazdy kat.
B; dyspozycyjność.
Oferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres: ARR „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda.

Bożena Bejnarowicz - Przewodni
cząca Rady Miejskiej przyjmuje
mieszkańców w Biurze Obsługi
Samorządu (ratusz - Rynek 1, II
piętro, pok. nr 15) w każdą środę
w godz. 12-15.
Tomasz Kiliński - Burmistrz Mia
sta Nowa Ruda przyjmuje intere
santów w każdy poniedziałek, w
godz. 13-1530, ratusz, Rynek 1,
II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy komórek organizacyjnych (wydzia
łów i samodzielnych stanowisk)
przyjmują interesantów w każdy
wtorek w godz. 11-16.
Straż Miejska czeka na zgłosze
nia tel. 872 51 51 albo w swojej
siedzibie w Urzędzie Miasta
Nowa Ruda, Rynek 11, na par
terze.
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na par
terze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie
w godz. 730-1700.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
730-1530.
Gminne Centrum Informacji mie
ści się w Noworudzkim Inkubato
rze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 700-1500.
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WYBORY 2005
Jesteśmy przed II turą
wyborów prezydenckich.
Jak zagłosowała Nowa
Ruda (Miasto) ?
Za nami I tura wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak podaje Państwowa Komisja
Wyborcza w Nowej Rudzie spośród 20
714 uprawnionych do głosowania do urn
poszło 42,32%, zostało wydanych 8767
kart do głosowania , oddanych zostało
8765 kart a w efekcie ważnych okazało
się 8715 kart.
36,33 % czyli 3.532 głosy oddano
na Donalda Tuska, 33,10 % czyli 2,395
głosów oddano na Lecha Kaczyńskiego,
14,47 % czyli 1261 głosów otrzymał Marek Borowski a 13,80 % czyli 1203 głosy
zebrał Andrzej Lepper.

Duże tempo
Jak już pisaliśmy wcześniej remont byłego internatu, który jest adoptowany
na mieszkania socjalne
„idzie jak burza”. W roku
2006 nastąpi oddanie tego
budynku. Tymczasem trwają bardzo intensywne prace
remontowo-budowlane.
Generalnym wykonawcą jest ARR "AGROREG”
a podwykonawcami 5 firm
z terenu Nowej Rudy. Pracę
przy robotach budowlanych
znalazło także 18 bezrobotnych osób. Jak widać na
zdjęciu wstawione zostały
nowe okna, a obecnie wykonywana jest elewacja oraz prace wewnątrz budynku. Murowany jest szyb windowy, w trakcie remontu jest druga klatka schodowa, trwają prace
przy murowaniu ścianek działowych, instalacji sanitarnej i elektrycznej. Do budowy
powrócimy jeszcze w kolejnym wydaniu Info Nowa Ruda.
(monp)

Stawili się...
Rejestracja przedpoborowych jest obowiązkiem wszystkich mężczyzn kończących 18 lat. W tym dniu otrzymują potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji. Jest to
dokument, który należy zachować do dnia poboru, oraz okazywać na żądanie władz
wojskowych i administracyjnych. W tym roku na terenie naszej gminy obowiązkowi
poborowemu podlega 187 mężczyzn. Noworudzcy poborowi sumiennie wykonali
obowiązek stawiennictwa, w stosunku do tych nielicznych, którzy nie zgłosili się i ich
obecność jest nieusprawiedliwiona. Organ prowadzący, czyli Wydział Spraw Obywatelskich przy Urzędzie Miejskim w stosunku do tych ostatnich będzie prowadził
postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn nieobecności.
W myśl artykułu 224 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP przedpoborowi
i poborowi, którzy nie zgłosili się w określonym terminie do rejestracji lub poboru oraz
nie okażą żądanych dokumentów mogą być ukarani karą grzywny lub karą ograniczenia wolności.
(monp)

II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 23
października br., w związku z tym, raz
jeszcze podajemy Państwu ważne informacje.
Wyborcy zmieniający miejsce pobytu
przed dniem wyborów mogą otrzymać
zaświadczenie (do 21 października)
o prawie do głosowania , które tym
samym upoważni do wzięcia udziału
w głosowaniu w innym niż właściwy
obwód głosowania.
W dniu wyborów , w godzinach 10.0016.00 dyżurować będzie samochód
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawne osoby,
które chcą wziąć udział w głosowaniu
i potrzebują transportu, proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie w Urzędzie
Miejskim – telefon kontaktowy: 872 23 75
bądź do Przewodniczącego właściwej
Obwodowej Komisji Wyborczej.
(monp)

nowa www
Trwa przebudowa strony internetowej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie. Przepraszamy wszystkich internautów za brak
dostępu do zawartości dotychczasowej
strony. Za kilka dni ruszy nowa strona
o nowym adresie:
www.um.nowaruda.bip.info.pl

Po pierwsze:
jakość

21 września burmistrz Miasta Tomasz
Kiliński wydał Zarządzenie w sprawie
ustalenia Polityki Jakości dla Systemu
Zarządzania Jakością wdrożonego
w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie.
Więcej informacji o Polityce Jakości
w kolejnym numerze "Info"



14 października 2005 r.

Informacje

Nr 99

info Nowa Ruda

info Nowa Ruda

Nr 99

Przetargi

14 października 2005 r.



Z działalności Komisji Rady Miejskiej
Komisja Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu
29 września br. wydała pozytywną opinię nt. projektu uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, pozytywnie zaopiniowała propozycję zasad przyznawania środków z
MFPiRPA mając na uwadze, że środki budżetowe na zadania realizujące cele Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) mogą być wydatkowane
poprzez zlecenie zamówień zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Ze środków finansowych MPPiRPA mogą być również
udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
jednostkom organizacyjnym nie podległym Gminie Miejskiej
Nowa Ruda oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Środki finansowe przekazywane są w ramach kwot uchwalanych w budżecie miasta na dany rok budżetowy zgodnie
z MPPiRPA.
Procedura składania wniosków wygląda następująco:
Podmioty ubiegające się o zlecenie składają Ofertę realizacji
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowej
Rudzie, w terminie do 15 października roku poprzedzającego
rok, w którym środki finansowe mają być rozdysponowane.
Terminowo złożone oferty przekazywane są do Wydziału Infrastruktury Społecznej i wykorzystywane są przy opracowywaniu
MPPiRPA na rok przyszły. Dopuszczać się będzie przyjęcie
ofert złożonych po terminie jeżeli projekt przedstawiony
w ofercie służy realizacji ważnego celu MPPiRPA. Do rozpatrywania ofert przystępuje się po przyjęciu przez Radę Miejską w
Nowej Rudzie uchwały w sprawie MPPiRPA na dany rok. Oferty
rozpatrywane są w kolejności wynikającej z harmonogramu
realizacji MPPiRPA.
Kolejny krok to ocena oferty – dokonuje jej Koordynator
ds. Profilaktyki Alkoholowej i Innych Uzależnień przekazując
kserokopię oferty wraz ze swoją opinią do Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Komisja dokonuje
oceny oferty ( pozytywna opinia Komisji powinna zawierać co
najmniej: proponowaną kwotę, wskazanie punktu preliminarza
MPPiRPA z którego mają być przekazane środki i ewentualne
inne warunki realizacji projektu) po czym przedstawia swoją propozycję jej rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. Opinia
negatywna Komisji przedstawiana jest z jej uzasadnieniem.
W razie odłożenia rozpatrzenia oferty z powodu jej niekompletności, Komisja w swojej opinii wskazuje o jakie elementy oferta
powinna zostać uzupełniona. W przypadku gdy złożona oferta
jest niekompletna, zawiera braki które uniemożliwiają dokonanie
jej oceny, wzywa się podmiot składający ofertę do jej uzupełnienia w terminie 14 dni. Jeżeli w określonym terminie braki nie
zostaną uzupełnione ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Spraw Społecznych,
Burmistrz podejmuje decyzję o sposobie rozpatrzenia oferty.
W przypadku oferty, w której środki finansowe pochodzące
z MPPiRPA nie przekraczają kwoty 1.000,-zł, Burmistrz może
podjąć decyzję bez uprzedniego zasięgania opinii Komisji Spraw
Społecznych. Jeżeli w terminie 30 dni od daty przedłożenia oferty
do zaopiniowania Komisji Spraw Społecznych, opinia ta nie
zostanie przedstawiona, Burmistrz może podjąć decyzję bez tej
opinii. W każdym wypadku Burmistrz informuje Komisję Spraw
Społecznych o ostatecznym sposobie rozpatrzenia oferty.
Przekazanie środków na realizację projektu wskazanego
w ofercie następuje przez zlecenie zamówienia na dostawę

lub usługę, albo poprzez podpisanie umowy z bezpośrednim
realizatorem projektu.
Zamówienie lub umowa powinny określać w szczególności:
wysokość środków przyznanych na realizację projektu, termin
jego realizacji, zakres rzeczowy realizacji, warunki wypłaty środków finansowych. Po wykonaniu zadania sporządza się Protokół
odbioru realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. W przypadku zamówień, których
wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
6.000 euro, przekazanie środków następuje w trybie określonym
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Przekazanie środków finansowych z MPPiRPA poprzez
udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie Programu Współpracy
Miasta Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi.
12 października br. odbyło się posiedzenie komisji Porządku
Publicznego i Komunikacji, podczas którego radni zapoznali się z wnioskiem Komisariatu Policji w Nowej Rudzie
o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb
sekcji kryminalnej. Gościem komisji był Andrzej Czerniatowicz
– zastępca komendanta Komisariatu Policji w Nowej Rudzie,
który zapoznał obecnych ze stanem bezpieczeństwa w naszym
mieście. Ponadto Komisja zajmowała się opiniowaniem czasu
pracy lokali gastronomicznych w Nowej Rudzie, przy okazji
tego tematu wystąpiła z wnioskiem do Straży Miejskiej o przeprowadzanie częstszych kontroli lokali, ponieważ nie wszyscy
ich właściciele przestrzegają wyznaczonych godzin otwarcia.
Komisja, na kolejne swoje posiedzenie zaprosiła przedstawiciela z Komendy Policji w Kłodzku z Naczelnika Sekcji Ruchu
Drogowego. Spotkanie będzie okazją do przeprowadzenia
wizji lokalnej na terenie Nowej Rudy w zakresie właściwego
oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz przeprowadzenia rozmów na temat zasadności montażu atrap fotoradarów
w naszym mieście.
Monika Podjacka

OGŁOSZENIE
Przypominamy, że do dnia 15 października 2005
roku należy składać oferty realizacji zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2006.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego na nowym formularzu, który dostępny jest w BOK
i pokoju 304 oraz na stronie www.um.nowaruda.bip.info.pl
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi po uchwaleniu
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 w kolejności wynikającej
z harmonogramu realizacji Programu.
Podstawowym kryterium oceny ofert będzie ich zgodność
z zadaniami przyjętymi do realizacji w MPPiRPA na rok
2006, ponadto znaczenie realizowanego zadania w
osiągnięciu przyjętych celów, kompetencje i możliwości
realizowania zadania, wkład własny i ewentualna dotychczasowa współpraca oferenta z gminą.
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Okrągła rocznica
10 lat temu władze samorządowe Nowej Rudy
podpisały umowę partnerską z francuskim
miastem Wallers-Arenberg.
Z tej okazji do Nowej Rudy, na zaproszenie burmistrza
Tomasza Kilińskiego przyjechała 11 osobowa delegacja z naszego partnerskiego miasta. Wśród odwiedzających był Claude
Larconché – mer Wallers-Arenberg, który 10 lat temu podpisał
z Nową Rudą porozumienie o współpracy.
Oficjalne uroczystości, w których udział wzięły władze
Nowej Rudy, władze gminy Nowa Ruda oraz oczywiście nasi
Goście miały miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury, który zaprezentował swój dorobek. Uroczystość uświetniła Orkiestra
Górnicza, zaśpiewały „Woliborzanki”. Na scenie zaprezentowały
się również: zespół „Kubuś” z Przedszkola Sióstr Salezjanek,
klasy francuskojęzyczne z Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie,
uczennice Gimnazjum nr 2 w etiudzie poetyckiej, Zespół Tańca
Nowoczesnego, pary taneczne z zespołu „RUDAN” w tańcach
latynoamerykańskich oraz Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”.
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Goście z Francji mieli okazję spotkać się z repatriantami z Nowej
Rudy i ze Słupca oraz z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej z Jugowa. „Przyjaźń między naszymi miastami zaczęła się
od prywatnych kontaktów między mieszkańcami Nowej Rudy i
Wallers-Arenberg. Zaczynaliśmy od współpracy na płaszczyźnie
sportowej i kulturalnej – zaznaczył w swoim przemówieniu Claude Larconché. - Jeśli 10 lat temu zdecydowaliśmy się na podpisanie porozumienia o zawarciu partnerstwa to tylko dlatego, że
z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość wierząc, że spotkamy się
ponownie w tym samym miejscu, aby móc wspólnie cieszyć się
z osiągniętych sukcesów i planować dalsze działania” – dodał.

Delegacja, podczas swojego kilkudniowego pobytu zwiedziła
Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu, Nadleśnictwo Jugów-Bożków, Polanicę Zdrój oraz siedzibę polskich
królów – Kraków. Pan Mer oraz Pani Wicemer – Léa d’Addario
złożyli również wizytę w Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, gdzie
mieli okazję porozmawiać z uczniami z klasy I, którzy w tym roku
rozpoczęli naukę języka francuskiego. Odwiedziny zakończyły
się w siedzibie władz Nowej Rudy, gdzie delegacja podjęta
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Bożenę Bejnarowicz
oraz burmistrza Tomasza Kilińskiego mogła podzielić się swoimi
wrażeniami z pobytu w Polsce.
Obszerniejszą relację z obchodów 10-lecia partnerstwa
i z wizyty delegacji z Nowej Rudy w Wallers-Arenberg będziecie
mieli Państwo okazję przeczytać w numerze specjalnym „INFO”,
który ukaże się w następnym tygodniu.
Monika Podjacka
Fot. MOK, Monika Podjacka

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004
roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/
lp.

1.
1.

Położenie

Powierzchnia

nieruchomości

Numer
ewidencyjny
działki

2.
Nowa Ruda

3.
Obr. 2

4.
0,3381 ha

ul. Stara Droga nr 23a

AM 24
dz. nr 557/1

m²

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza

5.
działka

6.
Budynek mieszkalno
- uż ytkow y

7.
1 672,50 zł

zabudowana

/dotychczas warsztat
samochodowy/

czynsz miesięczny

+ 22 % VAT

Opis nieruchomości:
1. nieruchomości gruntowe: o ogólnej powierzchni
0,3381 ha.
2. budynki i budowle /obiekt jednokubaturowy/:
a/ budynek mieszkalno – użytkowy			
144,50 m2
b/ garaż					
33,40 m2
c/ magazyn parterowy
186,40 m2
I przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2005 roku o godz. 12°° w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie Ratusz – sala uroczystości
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 200 zł do dnia 28 października 2005 roku do godz. 14°° w kasie
Urzędu Miasta Nowa Ruda. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom przetarg wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Dodatkowych informacji na temat przetargu Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta - Rynek nr 11, pok. 205 tel. 872 0333.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004r.
Dz.U.Nr 261, poz.2603 z póź zm./ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

6.

7.

8.

brak planu

4.400,00 zł
+ 22% VAT
(1.100EURO)

działki

1.
1.

2.
Nowa Ruda,
Oś. XXX-lecia
KW

3.
obr.7
AM 6
50/20

4.

5.

53

działka
zabudowana
pawilonem
handlowym

8.100,00 zł

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 3 października 2005 r. do dnia 3 listopada 2005 r.
OPIS nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
stanowiącego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomość ta stanowi „tereny zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności”. Działka zabudowana nietrwałym pawilonem handlowym, wybudowanym na podstawie Pozwolenia na budowę
Nr 345/III/94 z dnia 27 października 1994 r.. Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia od ulicy sieci energetycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej. (Uwaga, informacja o mediach nie stanowi warunków zasilania i przyłączy.) Dojazd do nieruchomości korzystny: od ulicy
Os. XXX-lecia. Warunki do zagospodarowania przeciętne, W sąsiedztwie znajdują się pawilony handlowo-usługowe oraz zaplecze gospodarcze
starej zabudowy mieszkaniowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 22 grudnia 2005 r.
I przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2005 r. o godz.1100 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 3 listopada 2005 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do
Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
– Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 22 wrzesnia 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych i nie zabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 114/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
22 września 2005 r.:
– ul. Kościelna – działka nr 635pod budowę garażu
– ul. Kościelna – działka nr 638 pod budowę garażu
– ul. Kościelna – działka nr 294/11 pod budowę garażu
– ul. Kościelna – działka nr 636 pod budowę garażu
– ul. Kościelna – działka nr 637 pod budowę garażu
– ul. Cmentarna nr 11
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 4 listopada 2005 r. do Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 23 września 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 115/05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 23 września 2005 r.:
– ul. Teatralna nr 7/4		
– ul. Łączna nr 3/4
– ul. Górnicza nr 17/2		
– ul. Radkowska nr 25/3
– ul. Akacjowa nr 17/4		
– ul. Kombatantów 3/14
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603

z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w
terminie do dnia 3 listopada 2005 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 5 października 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 122//05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 5 października2005 r.:
– ul. A. Fredry nr 57/1/8
– ul. Akacjowa nr 16/2
– ul. Łużycka nr 7/1		
– ul. Wąska nr 7/2
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w
terminie do dnia 15 listopada 2005 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 28 września 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 117//05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 28 września 2005 r.:
– ul. Obozowa dz. nr 98/18, 105/8, 105/9, 105/12, 98/26
– zabudowane obiektami muzeum górnictwa.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 9 listopada 2005 r. do Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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Dzieciaki ze Słupca mają plac zabaw
Przy ul. Radkowskiej w „starym parku”
przy pomocy środków z robót publicznych
powstał nowy plac zabaw. Dzięki tym
środkom udało się odbudować boiska do
piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej.
Wybudowano nowe ciągi komunikacyjne,
swoje miejsce znalazły też ławki. Boiska
oraz nowe urządzenia zabawowe od kilku
dni przyciągają rzesze słupieckich dzieci, co
można zobaczyć w materiale zdjęciowym.
Koszt zadania wyniósł ok. 35 tysięcy złotych, w ramach tych środków zamontowane
jeszcze zostaną dwie huśtawki.
Do końca października powstanie kolejne miejsce rekreacyjne, tym razem przy
ul. Cichej. Wszelkie prace, które już teraz
są wykonywane również trwają dzięki
środkom z robót publicznych.
fot. Monika Podjacka

Skyte Park

Z funduszy robót publicznych
(17 tysięcy złotych) zamontowany
został skyte park, który znajduje się na terenie Centrum
Tu r y s t y c z n o - S p o r t o w e g o
w Słupcu. Na zlecenie Urzędu
Miasta urządzenia montuje producent; gospodarstwo pomocnicze przy Zakładzie Karnym
w Kłodzku.
Wszystkich miłośniku
tej formy rekreacji z terenu
naszego miasta już dzisiaj
zapraszamy do korzystania
z przygotowanego parku.
(monp)
fot. Jarosław Żółty

Pażdziernik 2005

14 – 16. X
Godz.17.00 “ Sposób na teściową” ( 102`)
- komedia romantyczna, USA., od 12 lat,
bilet:11 zł
Wyk. Jennifer Lopez, Jane Fonda
Godz.19.00
„ Dom latających
sztyletów” ( 119`)
- akcja, przygodowy, prod. Chiny,
od 15 lat, bilet: 11 zł
Wyk. Ziyi Zhang
21- 23. X
Godz.17.00
„ Sahara” (127`)
- akcja, przygodowy prod. USA, od 12 lat,
bilet: 11 zł
Wyk. Matthew McConaughey,
Penélope Cruz
21- 26. X
Godz.17.00 „ Szeregowiec dolot” ( 109`)
- animowany, komedia, prod. Wlk. Bryt.,
b/o, 11 zł
26- 30. X
Godz.19.00
„ Genesis” (81`)
- dokumentalny prod. Francja/Włochy, b/o,
bilet: 11 zł
28- 30. X
Godz.17.00
„ Siła strachu” (101`)
- thriller/horror prod. USA,
od 18 lat, bilet: 11 zł
Wyk. Robert De Niro

