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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2006 Roku
w imieniu Władz Miasta, Rady Miejskiej
oraz
pracowników Urzędu Miejskiego
w Nowej Rudzie
składamy serdeczne życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności,
sukcesów w pracy zawodowej
i w życiu osobistym.
Życzymy, by Święta upłynęły
w atmosferze spokoju,
rodzinnego ciepła i miłości,
a nadchodzący Nowy 2006 Rok
przyniósł wszystko, co najlepsze,
bogatych i wartościowych doświadczeń,
wiary w realizację wytyczonych celów
oraz trafnych wyborów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bożena Bejnarowicz

Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński

Z mieszkańcami Nowej Rudy opłatkiem i życzeniami dzielili się pracownicy MOK-u
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KonKuRS ŚWiĄTeCZny
Burmistrz Miasta nowa Ruda ogłasza
konkurs „na najbardziej efektowny wystrój
świąteczny sklepów, instytucji, lokali użyteczności publicznej i budynków prywatnych w
mieście nowa Ruda”.
Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta , w okresie od 23 grudnia 2005 roku
do 10 stycznia 2006 roku dokonywać będzie oceny świątecznych dekoracji i wyłoni „zwycięzców”
w trzech następujących kategoriach:
– najpiękniejsza witryna świąteczna,
– najpiękniej udekorowana posesja prywatna
– najpiękniej udekorowana posesja firmy.
Przy ocenie wystrojów świątecznych brać
będziemy pod uwagę: atrakcyjność dekoracji w
kontekście świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, estetykę wystroju wnętrz, wystaw sklepowych, terenów wokół budynków i posesji, a także
pomysłowość.
Laureaci otrzymają Nagrody Burmistrza Miasta Tomasza Kilińskiego.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Monika Podjacka

Finał WOŚP już
wkr—
tce
Zbliża się 14 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wszystkich wolontariuszy informujemy, iż
spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 stycznia o
godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej
Rudzie. Natomiast 8 stycznia na noworudzkim
Rynku pojawi się scena na której występy rozpoczną się o godz. 15.00. W programie przewidziano
występ zespołów rockowych, hip-hopowych, sekcji
MOK-owskich, a także licytacje. Więcej szczegółów
na temat programu już wkrótce na plakatach i oczywiście w "
".
XIV Finał to zbiórka pieniędzy DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI POSZKODOWANYCH
W WYPADKACH, W TYM NA NAUKĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. XIV Finał będzie
także ogromną okazją, aby bardzo głośno mówić
o nauce udzielania pierwszej pomocy, czyli o tym,
czym Fundacja od kilku lat bardzo aktywnie się
zajmuje.
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Informacje w skrócie...
Informacja dla osób wymieniających dowód osobisty.

Od dnia 1 stycznia 2003 roku został wprowadzony obowiązek wymiany dowodów osobistych
wydanych przed 1 stycznia 2001 roku 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

Akcja zima w Nowej Rudzie.

Koordynatorem „akcji zimowej” z ramienia NUK Spółki z o.o. jest pan Robert Widurek
(tel. 872 23 88). Przypomnijmy, że w Nowej Rudzie znajdują się ulice utrzymywane przez zarządcę innego niż miasto. Dotyczy to dróg; wojewódzkich i powiatowych.
Drogi wojewódzkie: (Fredry, Piastów, Pl. Grunwaldzki, Przechodnia, Niepodległości, Jasna,
Świdnicka, Słupiecka, Kłodzka, część ulic: Piłsudskiego i Kopernika)
KONTAKT: Lucyna Raczek – tel. 871 53 95
Drogi powiatowe: (Zatorze, Kopalniana, Płk.Sokola, Nowa Osada, Pionierów, Żeromskiego,
Radkowska, Kwiatkowskiego, część ul. Sybiraków i Kopernika)
KONTAKT: Włodzimierz Nowosławski tel. 872 78 12
Monika Podjacka

Biuro Obsługi Klienta w Słupcu
czeka już na klientów

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Słupcu przy ul. Słupieckiej 2 w budynku MOK
na parterze , czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00
BOK zajmuje się w szczególności:
- udzielaniem informacji o sprawach, jakie są załatwiane w Urzędzie lub wskazuje Klientowi
właściwy merytorycznie do ich załatwienia podmiot, łącznie z jego adresem i godzinami urzędowania;
- udzielaniem Klientowi informacji dotyczącej tego, na jakim etapie załatwiania jest wniesiona
przez niego sprawa i która komórka ja prowadzi;

Bożena Bejnarowicz - Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyj
muje mieszkańców w Biurze Ob
sługi Samorządu (ratusz - Rynek
1, II piętro, pok. nr 15) w każdą
środę w godz. 12.00-15.00.
Tomasz Kiliński - Burmistrz
Miasta Nowa Ruda przyjmuje
interesantów w każdy poniedzia
łek, w godz. 13.00-15.30, ratusz,
Rynek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych
(wydziałów i samodzielnych
stanowisk) przyjmują interesan
tów w każdy wtorek w godz.
11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłosze
nia tel. 872 03 17 albo w swojej
siedzibie w Urzędzie Miasta Nowa
Ruda, Rynek 11, na parterze.
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na par
terze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie
w godz. 7.30-17.00.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
7.30-15.30.
Gminne Centrum Informacji mie
ści się w Noworudzkim Inkubato
rze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00.
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- udzielaniem informacji o ogłoszonych przetargach na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- udzielaniem informacji o ogłoszonych przetargach, rokowaniach, itp. zgodnie z przepisami
ustawy o zamówieniach publicznych, w tym udostępnianie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
- udzielaniem pomocy w napisaniu lub wypełnianiu przez Klientów wniosków, w tym udostępnianiem niezbędnych druków i formularzy;
- udzielaniem informacji o trybie załatwiania spraw, w tym, terminach, opłatach, podstawie
prawnej, niezbędnych załącznikach, uzgodnieniach, itp.;
- udzielaniem informacji o tym, czy dany teren jest mieniem komunalnym, czy własnością
innego podmiotu, o jego oznaczeniu geodezyjnym, przewidzianym dla niego w zapisie w planie
zagospodarowania lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania;
BOK będzie kompetentny we wszystkich sprawach załatwianych przez Urząd Miasta.

wydawca:
Urząd Miasta i Rada Miejska
w Nowej Rudzie, Rynek 1
tel. centrala (74) 872 0 300,
fax (74) 872 22 68
adres redakcji:
57-400 Nowa Ruda, Rynek 11,
pok. nr 306, III piętro
redaktor naczelny:
Monika Podjacka
rp@um.nowaruda.pl
tel. 872 0 339
druk:
Usługi Poligraficzne
Bogdan Kokot vel Kokociński
57-400 Nowa Ruda,
ul. Armii Krajowej 15
drukarnia@kokocinski.pl
Zajrzyj na stronę internetową
Urzędu Miasta Nowa Ruda:
www.um.nowaruda.bip.info.pl
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Nowa Ruda, dn. 12 grudnia 2005 roku

O Ś W IA D C Z ENIE
W związku z tym, że Starosta oraz Zarząd Powiatu Kłodzkiego odrzucili wolę współpracy z Gminą
Miejską Nowa Ruda, Gminą Nowa Ruda oraz Stowarzyszeniem Obrony Szpitala w zakresie ratowania
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan dostępności do usług medycznych w szpitalu w Nowej Rudzie.
Za stan poziomu lecznictwa odpowiada starosta kłodzki Adam Łącki oraz jego Zarząd : Jarosław
Zachariasz, Jan Podgórski, Marek Zwoliński oraz Marek Szpanier.
Oczywiście sprawa ratowania szpitala jest dla nas niezmiernie ważna dlatego nadal jesteśmy
gotowi do współpracy z zarządem powiatu.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński
Szanowni noworudzianie!
Sprawa noworudzkiego szpitala od wielu miesięcy budziła i
nadal budzi duże zainteresowanie mieszkańców miasta i gminy.
A to dlatego, że próbowano zlikwidować jego znaczną część w
postaci oddziałów chirurgii i ginekologii.
W dniu dzisiejszym, kiedy to Zarząd Powiatu Kłodzkiego
przywrócił do świadczenia pracy byłego dyrektora Buczkowskiego, chcemy Państwu przedstawić najistotniejsze aspekty
tej sprawy.
1 kwietnia 2005
Dyrektor R. Buczkowski podjął próbę zawieszenia działalności
oddziałów chirurgii i ginekologii, tłumacząc to brakiem anestezjologa. Te działania, i brak chęci ze strony dyrektora na rozwiązanie tej
sytuacji zmusiły władze miasta do interwencji i wniosku do starosty
o zmianę dyrektora. Oddziały utrzymano, ale przez najbliższych
kilka miesięcy starosta i zarząd powiatu nie kwapiły się do zmiany
dyrektora, choć niejednokrotnie to deklarowały.
27 kwietnia
Rada Powiatu głosami koalicji (głównie SLD) przegłosowała
zamiar konsolidacji SP ZOZ-ów: kłodzkiego, dusznickiego i
oczywiście noworudzkiego w jeden.
22 czerwca
Rada Miejska w Nowej Rudzie negatywnie opiniuje zamiar
połączenia ZOZ-ów.
29 czerwca
Rada Powiatu odrzuca uzasadnioną (potwierdzoną przez
komisję rewizyjną) skargę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Region Dolny Śląsk we Wrocławiu
na dyrektora R. Buczkowskiego dotyczącą naruszeń prawa
pracy. Rada czyni to m.in. głosami noworudzian (J. Grysiewicz,
R. Pomykała, H. Wnętrzak, J. Podgórski, J. Łopaciuch). Jej
uznanie przez Radę mogłoby stanowić podstawę do odwołania
dyrektora przez starostę.
W tym czasie odbywa się wiele spotkań władz Miasta i Gminy
Nowa Ruda ze starostą, przedstawicielami związków zawodowych, na których to nie padły żadne konkretne, merytoryczne
argumenty starosty poparte analizami wskazujące na słuszność
proponowanych rozwiązań. Wielokrotne apele w stronę władz
powiatu o pozostawienie samodzielnego ZOZ-u, zmianę sposobu kierowania (zmiana dyrektora) nie przynosiły skutku.
Wciąż odwlekano decyzje.
Natomiast dyrektor R. Buczkowski nie zważając na nic i na
nikogo przygotował program restrukturyzacji szpitala zakładający likwidację chirurgii i ginekologii, a zarząd powiatu zamiast
spełnić deklaracje zmiany dyrektora pozytywnie zaopiniował jego
program a następnie przedstawił go Radzie Powiatu.
10 sierpnia 2005
Rada Powiatu pozytywnie opiniuje program restrukturyzacji
ZOZ-u w Nowej Rudzie przygotowany przez dyrektora Buczkowskiego (znowu za zgodą radnych z Nowej Rudy).

Wójt Gminy Nowa Ruda
Bogusław Rogiński
Program zakładał likwidację oddziałów chirurgii i ginekologii.
Rada nie podjęła jednak uchwały o likwidacji tych oddziałów. Nie
było więc podstaw prawnych na rozpoczęcie likwidacji. Pomimo
tego dyr. R. Buczkowski rozpoczął ich likwidacje wypowiadając
bezprawnie umowy o pracę niektórym pracownikom tych oddziałów. W sumie zwolnienia miały dotknąć ok. 45 pracowników.
7 września
Tego było za wiele dla społeczeństwa Nowej Rudy. Powstało
Stowarzyszenie Obrony Szpitala, które w ciągu kilku dni zebrało 8500 podpisów mieszkańców za utrzymaniem oddziałów
chirurgicznego i ginekologicznego oraz za odwołaniem dyr. R.
Buczkowskiego.
7 września kilkuset mieszkańców miasta protestowało przed
siedzibą starosty kłodzkiego.
Dalej.
Rada powiatu w tym dniu podjęła uchwałę wnioskując do
starosty o odwołanie dyr. Buczkowskiego.
3 października
Po odwołaniu przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego dyr.
R. Buczkowskiego - pracę rozpoczyna pełniący obowiązki
dyrektora dr A. Zając. Co zastał? Pustą kasę, pracowników na
urlopach.
Zorganizował w tym czasie personel medyczny, utrzymał
działalność wszystkich oddziałów, podpisał umowę kredytową
z BGK dotyczącą pomocy publicznej dla ZOZ-ów. Rozpoczął
przygotowanie nowego programu restrukturyzacji szpitala,
zakładającego utrzymanie wszystkich oddziałów.
W tym czasie dyrektor R. Buczkowski odwołuje się do sądu
a ten ze względu na błędy proceduralne starostwa przywraca
go do pracy. Dopiero po kilku dniach zarząd podejmuje uchwałę
zwalniając go ze świadczenia pracy.
W listopadzie starostwo powiatowe przeprowadza kontrole
działalności dyrektora Buczkowskiego, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w jego pracy. Jednak nie przyniosło to
żadnej reakcji zarządu powiatu.
W takich warunkach ZOZ noworudzki przygotowuje i składa
ofertę na kontraktowanie usług przez NFZ w roku 2006. Niestety
oferta zawiera błędy formalne, które uniemożliwiają podpisanie
kontraktu „w pierwszym terminie”.
9 grudnia
Zarząd Powiatu Kłodzkiego wykorzystuje to potknięcie ZOZu odwołując natychmiast dr A. Zająca i przywracając do pracy
R. Buczkowskiego przy jednoznacznym sprzeciwie burmistrza
Tomasza Kilińskiego i wójta Bogusława Rogińskiego. Władze
miasta i gminy nadal podkreślały konieczność przeprowadzenia odwlekanego konkursu na dyrektora szpitala, rozwiązanie
problemu R. Buczkowskiego, konieczność kontraktowania
czterech podstawowych oddziałów szpitala oraz przygotowanie
profesjonalnego programu restrukturyzacji ZOZ-u przez niezależną zewnętrzną firmę. To opracowanie wraz z kompletnymi
wnioskami na pozyskanie środków zewnętrznych (np. z UE)
na zakup sprzętu medycznego lub niezbędne remonty miało
cd. na nast. stronie



23 grudnia 2005 r.

Informacje

Nr 104

info Nowa Ruda

finansować Stowarzyszenie Obrony Szpitala. Podkreślali także
to, że zarząd powiatu nie może ignorować woli społeczeństwa
noworudzkiego i przywrócić do pracy R. Buczkowskiego, który
nadal deklaruje likwidacje dwóch oddziałów zabiegowych.
Zarząd powiatu przywracając R. Buczkowskiego odrzuca w
ten sposób deklarowaną przez dwie gminy noworudzkie oraz
stowarzyszenie wolę współpracy na rzecz utrzymania szpitala
w Nowej Rudzie włącznie ze wsparciem finansowym.
Przed tą decyzją zarządu powiatu możliwe były dwa scenariusze:
1. ZOZ noworudzki podpisuje kontrakt z NFZ w innym
terminie (taka sytuacja występuje również w innych ZOZ-ach i
miała miejsce w latach poprzednich) na wszystkie oddziały w
szpitalu włącznie z chirurgią i ginekologią czy to przez dyr. A.
Zająca czy też w końcu wybranego w drodze konkursu nowego
dyrektora lub,
2. Starosta przywraca do pracy R. Buczkowskiego, który
jeżeli kontakt podpisze to i tak bez chirurgii i ginekologii, bo ich
likwidację zakłada jego plan.
Zarząd powiatu wybrał drugi scenariusz lekceważąc władze
miasta i gminy Nowa Ruda oraz tysiące mieszkańców przeciwnych takiemu rozwiązaniu.

Odpowiedzialność za taką decyzję i jej skutki ponosi Zarząd
Powiatu Kłodzkiego ze starostą Adamem Łąckim na czele. Najgorsze jest to, że również członkowie zarządu – noworudzianie
Jarosław Zachariasz i Jan Podgórski.

Publikujemy list Posła na Sejm RP Zbigniewa
Chlebowskiego skierowany do Starosty Powiatu
Kłodzkiego Adama Łąckiego

Z nadzwyczajnej Sesji Rady
Powiatu Kłodzkiego

Adam Łącki
Starosta Powiatu Kłodzkiego
Uprzejmie informuję Pana Starostę, że na prośbę Pana
Tomasza Kilińskiego Burmistrza miasta Nowa Ruda, podjąłem się rozmów z Oddziałem Narodowego Funduszu
Zdrowia we Wrocławiu, dotyczących Szpitala w Nowej
Rudzie. Jestem mocno zaniepokojony zmianami kadrowymi w kierownictwie noworudzkiej placówki. Sytuacja ta
źle wpływa na funkcjonowanie szpitala, a także o mało
co nie doprowadziła do nie zakontraktowania świadczeń
medycznych na 2006 rok.
Trzykrotnie spotkałem się z Panem Andrzejem Woźnym
Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
w sprawie kontraktu na świadczenia medyczne w 2006
roku.
Przez błędy popełnione przez pracowników noworudzkiego szpitala w I i II postępowaniu konkursowym oferta
szpitala została odrzucona, dlatego wartość kontraktu w
2006 roku będzie mniejsza niż w bieżącym roku. Po moich licznych interwencjach na wniosek pana Burmistrza
szpital otrzyma kontrakt na 2006 rok. Piszę do Pana
jako organu założycielskiego tego szpitala wyrażając
swoją troskę i niepokój o przyszłość tej placówki. Mam
nadzieję, że szpital, który spełnia tak ważną rolę nie tylko
dla mieszkańców z Nowej Rudy będzie w najbliższych
latach się rozwijał, a Pan Starosta w sposób ostateczny
uporządkuje kwestie personalne dotyczące zarządzania
w tej placówce.
Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Chlebowski

Szanowni Mieszkańcy!
w wyniku takich decyzji prawdopodobnie stracimy oddziały
chirurgiczny i ginekologiczny, kilkadziesiąt osób straci pracę,
a jeszcze dziś cały czas istnieje szansa na uratowanie tej
sytuacji.
Ponadto studenci uruchamianego przez noworudzką
uczelnie kierunku pielęgniarskiego stracą możliwość odbywania praktyk studenckich na oddziałach zabiegowych.
Podkreślamy jeszcze raz, że szpital noworudzki miał szansę
przy jego reorganizacji, obniżeniu kosztów funkcjonowania,
wsparciu społeczności noworudzkiej na utrzymanie wszystkich oddziałów!
Od kwietnia tego roku Zarząd Powiatu Kłodzkiego zwlekał
z decyzjami mogącymi rozwiązać problemy naszego szpitala
i doprowadziło to w efekcie do bardzo złej sytuacji w chwili
obecnej.
M.Podjacka

W związku z tym, że po ogłoszeniu wyników konkursów
ani jeden z trzech szpitali, które są pod pieczą starostwa
nie jest zadowolony z kontraktów, jakie proponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, na wniosek radnych opozycyjnych
została zwołana nadzyczajna sesja Rady Powiatu.
Przyjętą uchwałą Rada Powiatu Kłodzkiego wyraziła
stanowczy protest wobec protekcyjnych działań dolnośląskiego oddziału NFZ na rzecz Specjalistycznego
Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju w zakresie kontraktowania usług medycznych ze środków publicznych
na 2006 rok.
Tym samym Rada Powiatu Kłodzkiego stoi na stanowisku, iż odrzucenie przez DO NFZ oferty kontraktowania
usług medycznych na 2006 rok dla szpitala w Nowej
Rudzie, propozycja zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej przez ogłoszenie postępowania konkursowego w
rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla rejonu
gmin noworudzkich oraz dla gmin z terenu szpitala w
Dusznikach, odrzucenie ofert szpitala w Kłodzku na szpitalne świadczenia specjalistyczne w zakresie kontraktu
wojewódzkiego, próba rozwiązania z dniem 16 grudnia
br. Umowy w zakresie funkcjonowania Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w szpitalu w Kłodzku stanowi
podstawę do uznania, iż działania Dyrekcji oddziału NFZ
we Wrocławiu doprowadzą do pozbawienia możliwości
realizacji ustawowych zadań samorządu powiatu kłodzkiego polegających na zapewnieniu równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej oraz spowodują zagrożenia
dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców całego
Powiatu Kłodzkiego.
Rada Powiatu wezwała Dolnośląski oddział NFZ do
odwołania dotychczasowych postępowań konkursowych
na terenie Powiatu Kłodzkiego!
Podjęła również uchwałę w sprawie wystąpienia do
Prezesa Rady Ministrów RP oraz Ministra Zdrowia w/s
przejęcia do prowadzenia przez Powiat Kłodzki SCM w
Polanicy Zdroju. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 11
radnych, 2 radnych było przeciw a 5 radnych wstrzymało
się od głosu.
(monp)
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RAPORT ZE SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO
PRACY W CZECHACH
16 grudnia 2005 r. w siedzibie Noworudzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
„AGROREG” S.A. odbyło się spotkanie
dotyczące pracy w Czeskiej Republice,
które poprowadził przedstawiciel firmy
Work Service Czech spol. s r.o.
Na spotkaniu, zostały także przedstawione informacje dotyczące możliwości
znalezienia pracy, które przedstawił
Prezes ARR „AGROREG” S. A. Jerzy
Dudzik.
Przedstawiciel Work Service Czech
spol. s r.o. przedstawił warunki zatrudnienia w:
1) firmie TPCA Kolin,
2) firmie Panasonic w Pilźnie.
W spotkaniu uczestniczyło ok.
160 osób, w czym ok. 60 % byli to bezrobotni z terenu Nowej Rudy, pozostali to
mieszkańcy powiatu kłodzkiego. Średnia
wieku osób, które wzięły udział w spotka-

niu wynosiła ok. 25-40 lat. Większość z
nich posiada wykształcenie podstawowe
i zawodowe.
Zgodnie z przeprowadzoną ankietą
większość przybyłych (ok. 53% osób) deklarowała chęć podjęcia każdej dostępnej
pracy. Podobnie ok. 96 osób nie sprecyzowało jakimi szkoleniami są zainteresowani. Największą popularnością cieszyły
się kursy: obsługi wózka widłowego (32
osoby) oraz spawacza (25 osób). Wśród
obecnych znalazły się również osoby
wyrażające chęć podjęcia szkolenia w
zawodzie mechanika samochodowego,
tokarza, frezera, operatora koparki, ślusarza, szwaczki, murarza, jak również w
zakresie obsługi systemów telekomunikacyjnych oraz komputera.
Nabór pracowników do firmy odbędzie
się w pierwszym kwartale 2006 r.
(agroreg), fot. M. Podjacka

50 rocznica
Ten rok jest dla Państwa:
Jadwigi i Franciszka Małek
Eugenii i Rudolfa Strachanowskich
Leonardy i Henryka Piotrowiczów
Teresy i Jana Grabas
Heleny i Jerzego Walkowskich
Zofii i Stanisława Skrzypczaków
Marianny i Stanisława Sąpór
Marii i Józefa Bonczek
Mirosławy i Kaziemierza Banach
Stanisławy i Napoleona Mann
Genowefy i Romana Sieńczak
Michaliny i Mariana Kamalskich
Anny i Stanisława Kapłon
Cecylii i Stanisława Makieła
Franciszki i Józefa Wajs
Emilii i Stanisława Zachacz
Teresy i Bronisława Kruczek
Eugenii i Edwarda Żyga



rokiem szczególnym, gdyż przypadła w nim pięćdziesiąta rocznica
zawarcia przez Nich związku małżeńskiego. Jest to okazja do wspomnień i
refleksji. Zapewne były w tym półwieczu chwile dobre i złe, były radości
i smutki, było wszystko to, co niesie
codzienność, co zawiera się w życiu
człowieka.
Jak powiedziała Przewodnicząca
Rady Bożena Bejnarowicz „Zawierając związek małżeński stworzyliście
Państwo rodzinę i zmagając się z
trudnościami dnia codziennego udało
się Wam ją utrzymać przez tak długie
lata. Jest to rzecz nie do przecenienia.
Rodzina w realiach tych lat jest nadal,
mimo wielu przeciwieństw, wartością
najwyższą, tak dla osób ją tworzących,
jak i dla społeczności, w której przyszło
jej żyć i funkcjonować.

Teraz, po tych wspólnie przeżytych
latach, jesteście Państwo wzorem dla
kręgu najbliższych i znajomych, możecie
dzielić się z młodszymi swoim bogatym
doświadczeniem życiowym”.
Z okazji tak pięknego jubileuszu, jakim
jest pięćdziesiąta rocznica zawarcia
związku małżeńskiego, w imieniu
Władz Samorządowych Miasta Nowa
Ruda oraz własnym składamy Państwu
serdeczne gratulacje i podziękowania
za Wasz wkład w tworzenie społeczności naszej małej ojczyzny, jaką jest
Nowa Ruda. Życzymy zdrowia, szacunku i miłości najbliższych, pogody ducha
i zachowania tych wszystkich, drogich
Państwu wartości, które towarzyszyły
Wam we wspólnej drodze przez życie.
Z wyrazami należnego szacunku
i poważania
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bożena Bejnarowicz
Burmistrz Miasta
Tomasz Kiliński
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PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603.
z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 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 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

1.

2.

1.

Nowa Ruda,
ul. Jasna nr 12 c
KW nr 9704

Numer
ewid.
działki

Pow.
w m kw.
działki

udział

budynku

3.
obr.4
AM 9
329/3

4.
520

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

5.
działka zabudowana budynkiem
użytkowym

6.
brak planu

Cena wywoławcza
nieruchomości
7.
47.700,00 zł
(11.925 EURO)

138,7

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 22 listopada 2005 r. do dnia 22 grudnia 2005 r.
OPIS nieruchomości: Budynek wolno stojący, parterowy bez podpiwniczenia wykonany w systemie tradycyjnym. Ściany murowane z cegły w
części parterowej są silnie zawilgocone i miejscowo zarysowane. Strop ognioodporny. Dwuspadowy dach drewniany pokryty jest dachówką ceramiczną – kwalifikuje się do remontu. Dostęp na strych po stalowych klamrach umocowanych do ściany. Na elewacji tynk nakrapiany. W pomieszczeniach budynku posadzki betonowe i lastrykowe oraz stare okładziny z glazury. Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka jest wyeksploatowana. Wszystkie powłoki malarskie emulsyjne i olejne wymagają odnowienia. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest dobra – droga dojazdowa jest utwardzona , brak ciągów pieszych. Teren przy budynku jest utwardzony trylinką betonową. Przed budynkiem znajduje się żelbetonowy najazd rewizyjny dla samochodów. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, c.o.
i telefonicznej (do wymiany). Wejścia do budynku znajdują się tuż przy granicy z nieruchomością sąsiednią. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Stopień zużycia oszacowano na 55%. Na nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu zawarta jest umowa najmu z dnia 21 grudnia 2001r. II przetarg odbędzie się dnia 6 stycznia 2006 r.o godz.1115 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 stycznia 2006 r. do godz.14 –tej
w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim 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 składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie. 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 17 listopada 2005 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 146/05 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 17 listopada 2005 r.:
 ul. E. Kwiatkowskiego 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 29 grudnia 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 21 listopada 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiacych własność
Gminy Miejskiej Nowa Ruda przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego i właściciela
budynków , będących załącznikami do Zarządzenia Nr 150/05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 21 listopada 2005 r.:
 ul. Armii Krajowej nr 6-8
 Osiedle Nowe A
 ul. Krańcowa nr 2-10
 Osiedle Piastowskie nr 16
 Osiedle Piastowskie 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 2 stycznia 2006 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 29 listopada 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 156//05 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 29 listopada 2005 r.:
 ul. Podjazdowa nr 8-10 - lokal mieszkalny,
 ul. ul. Akacjowa nr 14/9 - lokal mieszkalny,
 ul. E. Kwiatkowskiego nr 21/9 - lokal mieszkalny,
 Rynek nr 12/5 - lokal mieszkalny,
 ul. Kolejowa nr 1-7,
 ul. J. Piłsudskiego nr 25c/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 9 stycznia 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1
dnia 7 grudnia 2005 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości nie zaudowanych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 160//05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 7 grudnia 2005 r.:
 ul. Nowa dz. nr 23/3
 ul. Nowa dz. nr 23/2
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 18 stycznia 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.
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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/
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 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

L.p.

1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
województwo
opolskie,
powiat Nysa,
obręb Ścibórz
gmina Paczków
KW 23552

Numer
Pow. działki Opis nieruchoewidencyjny
w ha.
mości
działki
Budynków
w mkw
3.
AM 1
579

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Gruntu

Budynków
i budowli

7.

8.

115.602,00
(28.900,50 EURO)

591.820,50
(147,955.12
EURO)

4.

5.

6.

1,5900

działka zabudowana zespołem
obiektów
i budowli

Teren rekreacyjnowypoczynkowy

1517,33

Cena wywoławcza

OPIS nieruchomości :
Nieruchomość zabudowana położona jest w Ściborzu, gmina Paczków nad jeziorem Otmuchowskim przy drodze krajowej nr 46 Kłodzko- Nysa w otoczeniu
terenów rolnych i rekreacyjnych. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest dobra – betonowa droga dojazdowa, ciągi piesze. Jest to nieruchomość
o przeznaczeniu rekreacyjnym - ośrodek wypoczynkowy “Fregata” , przylegający do jeziora i otoczony molem. Ośrodek został wybudowany w latach 1967-1969. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektro-energetyczną i telefoniczną. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nysie prowadzona jest KW nr 23552 w której właścicielem gruntu wpisany jest Skarb Państwa a Gmina Miejska Nowa Ruda użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 oraz właścicielem wzniesionych
budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość . W skład nieruchomości wchodzą budynki i budowle wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ośrodka ( baza noclegowa : 17 domków campingowych, baza gastronomiczno-turysrtyczna : świetlica z barem, stołówka, pawilon sanitarny, budynek recepcji, budynek garażowy i i budynki gospodarcze ,parking, boiska ),
w tym: zlokalizowane na działce nr 579 tj. część budynku stołówki,część pawilonu sanitarnego oraz 9 domków campingowych, dwusegmentowych typuA
(po 4 miejsca noclegowe każdy)., dwa domki campingowe typu B ( 4 miejsca noclegowe w każdym)., 5 domków noclegowych typu C ( 6 miejsc noclegowych
w każdym), budynek recepcji, dwa budynki gospodarcze, parking i boiska betonowe, ogrodzenie,
oraz na części działki nr 1327, obręb
Otmuchów stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tj. budynek garażowy, część budynku stołówki, część pawilonu sanitarnego, budynek socjalno-dydaktyczny, domek campingowy dwusegmentowy ( 6 miejsc noclegowych), hangar sprzętu wodnego, pirs betonowy. Na mapie zasadniczej brak jest inwentaryzacji obiektu. Na
część działki nr 1327/1 Gmina posiada zawartą umowę dzierżawy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie mógł kontynuować dzierżawę z RZGW po spełnieniu następujących warunków: złożeniu wniosku określającego cel i okres dzierżawy, koncepcję zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym wyrazi wolę
dzierżawy całego terenu wraz z basenem portowym o łącznej powierzchni 25200 m kw. z opłatą czynszową roczną ustaloną dla celów
rekreacyjnych. II przetarg odbędzie się dnia 5 stycznia 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 stycznia 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
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Nowej
Rudy na lata od 2006 r do 2015 r.
Na podstawie art. 18. ust. 1, art. 21, ust.1, pkt.4 ustawy z
dnia 28 września 1991 roku o lasach (jednolity tekst Dz. U. z
2005 r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Nowej Rudy na lata od 2006 r
do 2015 r. w dniach od 15 grudnia 2005 r do 15 lutego 2006 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa
Ruda, ul. Rynek 11, pok. 102, w godz. od 8:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 4, pkt.5 w/w ustawy, w terminie 30 dni od daty
wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasów,
zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie
planu. W sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków decyzje wydaje starosta.
Zastrzeżenia lub wnioski należy składać na piśmie do burmistrza miasta Nowa Ruda z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 stycznia 2006 roku.

Podziękowania

Organizatorzy Akcji Paczka czyli Miejski Ośrodek Kultury i Pan
Stanisław Kołacki serdecznie dziękują wszystkim firmom i osobom
prywatnym, które sprawiły, iż przygotowano ponad 650 paczek. Oto
lista darczyńców: Firma Handlowa KENTUCKY s.c, Firma Handlowa – Dariusz Jałowiecki, Sklep Nasienno – Przemysłowy Zbigniew
Lemański, Lebda Robert, AGROREG S.A, salon TWOJA URODA
Lidia Łebska, Drink Bat „MAGDUSIA” Grażyna i Piotr Chrupczyk,
T.S.M TRANSEXPRES Tomasz Drozdowski, BUDMAR Mieczysław
Gazowski, F.H GRAF Sklep Odzieżowy, Monika Podjacka, Optyk
Czesław Biały, Optyk Wioletta Ciechanowicz, Mikołaj Puch, ZPAS
Przygórze, Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Kwiaciarnia Halina i Mieczysław Kowalec,
Krzysztof Richter, Czesław Kantorski, EKO GRAF drukarnia, Apteka
Halina Podlecka, Księgarnia Millenium, Apteka CENTRUM Chmara
–Lipianin, P.H.U ZODIAK, Szulc Bożena, Sklep Żabka Kazimiera
Michalik, Beata Szczepańska, Przeds., Dystrybucyjne Danuta Lisiak, GARDENIA Nowa Ruda, Restauracja RYCERSKA, Pizzeria
GREGORIO, Walkowski Andrzej, SUPERNOWA, Drozdowski
Tomasz, REFLEX Bilska-Kudła, Kalkowski Marcin, Wróbel Anna,
Szpakowski Miłosław i Krzysztof, P.H.U „Elbud” Janusz Śliwa, HurtDetal Bogumił Adasiewicz, Kłossowski Dariusz export-import, EV
– POL Ewa Markiewicz, PRO NATURA Drogeria Natura, Sklep ABC
Halina Kawalec, Gminna Samopomoc Chłopska, Delikatesy „Pani
Twardowska”, P.Buchman, BASKO sp. z o.o. delikatesy, MELISSA
Ewa Wyrodek, Sklep Obuwniczy ul. Podjazdowa 4.
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V Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Futsalu
Kupczyk Kraków został Mistrzem Polski
W sobotę 17 i 18 grudnia 2005
roku w Nowej Rudzie już po raz
trzeci odbyły się V Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w Futsalu. Do
Mistrzostw zakwalifikowanych
zostało 14.drużyn z całej Polski.
Po wprowadzeniu drużyn na halę,
odegraniu hymnu państwowego,
uroczystego otwarcia dokonał
Przewodniczący Komisji PZPN ds.
Futsalu - Kazimierz Greń. Obrońcą
tytułu był zespół Radanu Gliwice.
W pierwszym meczu zespół Centrum Nowa Ruda zremisował z Energy Ostrowiec Świętokrzyski 2:2.
W kolejnym meczu noworudzianie ponownie dominowali i najpierw prowadzili 1:0 po strzale z karnego Ziemowita
Cichackiego. Na 2:0 podwyższył Radosław Osiecki. Bramkę kontaktową dla Energy
zdobył Mateusz Żemka. Centrum podwyższyło na 3:1 po strzale z karnego przedłużonego Radosława Osieckiego ale kolejne bramki strzelili ponownie Mateusz Żemka i Artur
Ulanowski. Ten remis pozwolił gospodarzom na historyczny awans do ćwierćfinałów.
Noworudzianie przegrali w ćwierćfinale z Mistrzem Polski
Kupczykiem Kraków.
Finałowy mecz rozegrany pomiędzy Radan Gliwice a Kupczyk Kraków zakończył
się zwycięstwem Kupczyk Kraków – drużyna tym samym zdobyła mistrzostwo.
NTS Centrum Nowa Ruda występowało
w składzie: bramkarze - Marek Gnysiewicz,
Łukasz Ścigacz, zawodnicy w polu – Łukasz
Bełus, Filip Oleksy, Radosław Osiecki,
Michał Jarosz, Maciej Udod, Marcin Szafraniec, Łukasz Mrozek, Mateusz Majdak,
Ziemowit Cichacki, Krzysztof Czarnowski,
Marcin Bytomski, Łukasz Poproch i Krzysztof Stasiński (trener: Ryszard Rosiak, kier.
drużyny: Henryk Terlecki, kier. sekcji: Eugeniusz Gruszka.
Najlepszym strzelcem Mistrzostw został:
Michał Słupek (Kupczyk Kraków) – 11.bramek (strzelał bramki w każdym z sześciu
meczy).
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw
został Bartłomiej Płaza (Radan Gliwice).
Najlepszym bramkarzem wybrano Rafała Krzyśkę (Radan Gliwice). Najlepszym
zawodnikiem gospodarzy Mistrzostw (NTS
Centrum Nowa Ruda) wybrano Radosława
Osieckiego.
Organizatorom oraz uczestnikom udaNajlepszemu zawodnikowi Mistrzostw
nych Mistrzostw serdecznie gratulujemy!
B artłomiejowi Płaza puchar wręcza
(monp), Fot. A. Cyman
Senator RP Mieczysław Szyszka

NOWORUDZKI BIEG SYLWESTROWY 2006
31 grudnia 2005 roku, w Nowej Rudzie uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych
oraz uczniowie z gimnazjów wezmą udział w organizowanym przez Międzyszkolny
Związek Sportowy Noworudzkim Biegu Sylwestrowym.
Zawodnicy, którzy będą podzieleni na III kategorie z podziałem na dziewczynki
i chłopców, wystartują o godzinie 10.00 z przed budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Trasa, jaką będą mieli do pokonania uczestnicy biegnie przez
ul. Strzelecką, Łużycką, Anny oraz Park.
Noworudzki Bieg Sylwestrowy 2006 patronatem honorowym objęła RADA MIEJSKA w Nowej Rudzie.
Do udziału w Biegu zapraszamy wszystkie noworudzkie szkoły.
W każdej kategorii nagradzane nagrodami rzeczowymi będzie 6 – pierwszych
miejsc, a pierwsze 3 miejsca otrzymają także medale i dyplomy.
(monp)
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O zmianach
na pograniczu
- Pomimo istniejących dawniej
miedzy Polakami i Czechami animozji
dziś widać wyraźnie, że razem możemy
wiele zdziałać - przekonywał podczas
swojego wykładu otwartego prof. dr
hab. Bogusław Salanda.
Jego wygłoszony w sobotę, 17 grudnia, w auli Polsko-Czeskiej Wyższej
Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium
Glacense” w Nowej Rudzie odczyt,
poświęcony był socjopsychologicznym
czynnikom przemian społecznych i
gospodarczych na pograniczu polskoczeskim na przełomie XX i XXI wieku.

- Polakom i Czechom potrzebny
jest wspólny sukces, który dałby obu
narodom powód do dumy i pokazał,
że wspólny wysiłek się opłaca - mówił
Bogusław Salanda. - Takim przykładem na pozytywne wspólne działania
jest funkcjonowanie międzynarodowej
uczelni w Nowej Rudzie. Na tym jednak
nie powinniśmy zakończyć wspólnych
działań. Nasz region, region pogranicza
polsko-czeskiego, ma wiele do zaoferowania Unii Europejskiej: od pięknych
krajobrazów, wspaniałych zabytków
po mądrych, wykształconych ludzi. Te
atuty trzeba wypromować w Europie i
umiejętnie je wykorzystać.
Sobotni odczyt zainaugurował cykl
wykładów otwartych w Polsko-Czeskiej
Wyższej Szkole Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”. Spotkania na uczelni,
na które wstęp będzie darmowy, będą
dotyczyły tematów związanych z różnymi dziedzinami nauki, sprawami społecznymi, gospodarką, kulturą i sztuką.
Wykłady poprowadzą najwybitniejsi
specjaliści z Polski, Czech, Niemiec
i Austrii. Swój udział potwierdzili już
m.in. Jerzy Stuhr, Wiktor Modzelewski
i Janusz Trzciński.
(rqp) Fot. Rafał Palacz

