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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGAŁA POŻAROM
04 marca 2006r na terenie jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straż
Pożarnej w Nowej Rudzie odbyły się
eliminacje miejsko-gminne VII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiegała pożarom”.
Organizatorami turnieju oraz sponsorami
nagród dla młodzieży byli: Urząd Miejski
w Nowej Rudzie, Urząd Gminy w Nowej
Rudzie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Państwowej Straży Pożarnej w Nowej
Rudzie oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Nowej Rudzie – Drogosławiu
Jako zaproszony gość eliminacje
zaszczycił swoją obecnością Burmistrz
Miasta Nowa Ruda Tomasz KILIŃSKI
Po dokonaniu oceny prac pisemnych
pisemnych wyników rozgrywek finałowych kolejność miejsc przedstawiała się
następująco:
Grupa I wiekowa (młodsza) – szkoły
podstawowe:
I miejsce zajął Bartosz WOLAŃSKI ze
Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowej Rudzie
II miejsce zajął Lucjan MADEJ
ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Nowej Rudzie
III miejsce zajął Michał JANEK
ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach
Grupa II wiekowa ( starsza) szkoły
ponadpodstawowe:
I miejsce zajął Radosław MADEJ
z Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie
II miejsce zajęła Aleksandra
ZACHARIASZ z Gimnazjum nr 3
w Nowej Rudzie
III miejsce zajął Konrad JAGIELSKI
JASIELSKI z Gimnazjum nr 1
w Nowej Rudzie
W/w laureaci konkursu automatycznie
awansowali do eliminacji powiatowych
turnieju wiedzy pożarniczej
Ponadto równolegle odbył się konkurs plastyczny pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, do którego przystąpiło 7
uczestników.
Po dokonaniu oceny prac kolejność
miejsc przedstawiała się następująco:
I miejsce zajęły Katarzyna KOT
i Patrycja PAŃSZCZYK ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie

Fot. Ewa Chmura

II miejsce zajęła Kamila KASPRZYK
ze Szkoły Podstawowej w Jugowie
III miejsce zajęła Milena SZCZOTKO
ze Szkoły Podstawowej nr 6
w Nowej Rudzie
Po podsumowaniu uzyskanych wyników przez poszczególne placówki
oświatowe przechodni Puchar Burmi-

strza Miasta Nowa Ruda za zajęcie
I miejsca w Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3
w Nowej Rudzie .
Laureaci i wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy
okolicznościowe.
(um)

de minimis
Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta
Nowa Ruda w ramach zasady DE MINIMIS

Beneficjentami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Miasta Nowa Ruda. Organem udzielającym pomocy jest Burmistrz.
Pomoc może być udzielona w formie: zwolnienia z podatku od nieruchomości; obniżenia stawki podatku od nieruchomości; innej, np.
sprzedaż gruntu z 50% bonifikatą, sprzedaż na raty lokalu użytkowego,
obniżki czynszu najmu o 50%,rozłożenie zadłużenia z tytułu czynszu na
raty, odroczenie płatności zadłużenia, zawieszenie płatności czynszu
modernizowanego lokalu na 3 miesiące, obniżka czynszu o 50% w przypadku wykonania remontu na własny koszt.
Więcej na str. 6
na 3 stronie INFO znajduje się kwestionariusz anonimowej ankiety
nt. dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w powiecie kłodzkim
w roku 2006, przygotowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Prosimy o wypełnienie ankiety.
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PTASIA GRYPA
Co należy wiedzieć?
GRYPA to ostra, bardzo zakaźna wirusowa choroba, o szczególnym powinowactwie do układu
oddechowego, szerząca się drogą kropelkową i powodująca cykliczne epidemie i pandemie.
Objawy pojawiają się nagle i należą do nich:
 Temperatura ciała pow.38oC (niekoniecznie u ludzi starszych )
 Kaszel ( charakterystyczny objaw występujący u ludzi starszych )
 Ból mięśni lub ból głowy
Wirus grypy może przez długi czas przebywać poza organizmami żywymi. Odporny
jest na zamrażanie, ginie w temperaturze powyżej 70oC, jest wrażliwy na detergenty,
alkohol, środki dezynfekujące.
Mięso drobiu i jaja nie stanowią zagrożenia, gdy zostaną zachowane ścisłe
warunki higieny przy przygotowaniu posiłków,
a mięso i jaja zostaną poddane obróbce termicznej.
Grypa u ptaków:
Pojawia się nagle i wiele ptaków pada bez żadnych uprzednich zwiastunów. Śmiertelność
może wynosić od 5% do 100%. Choroba w stadzie rozprzestrzenia się niezwykle szybko na drodze
kontaktu z odchodami chorych ptaków, z wydzieliną z ich oczu i nozdrzy i drogą kropelkową. Ze
stada do stada wirus przenosić się może poprzez kontakty między chorymi a zdrowymi ptakami
oraz przez zanieczyszczony sprzęt i środki transportu.
Do tej pory nie opracowano skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi „ptasiej grypy”. Zaleca się szczepienie istniejącymi szczepionkami przeciwgrypowymi gdyż może to częściowo
złagodzić objawy, a przez to obniżyć śmiertelność.
CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPIE ?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ
 SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I JAJA PODDANE
ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 70OC
 MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE
MIAŁY KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NOŻE, TALERZE); PAMIĘTAJ ŻE ZAMROŻENIE MIĘSA NIE ZNISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY
 NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA , MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH WRAŻENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEZDE
WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI
 ZADBAJ O TO,ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA,
FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA
 MYJ RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM
JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI
 PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI
PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI
 PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU PRZYWOZU Z ZAGRANICY ŻYWEGO LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU LUB WYROBÓW DROBIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR I CZĘŚCI, PIERZA, PUCHU ORAZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI
INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Praca w Czechach
Czeska firma budowlana (35 pracowników) szuka na rok 2006 jednej murarskiej grupy tj. 3
– 4 murarzy + jeden ceglarz. Wykształcenie murarzy - zawodowe.
Firma zapewnia zakwaterowanie w pełnym komforcie.
Kontakt: NOVOTNÝ stavební firma, Podměstí 136, 561 51 LETOHRAD
tel/fax: 00420 465 621 241, kom: +420 605 20 69 15, pan Ladislav Novotný
Szukamy partnerów (najlepiej z pogranicza) do współpracy w branży szycia konfekcyjnego,
najlepiej płatnik VAT, firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników, którzy będą w stanie sprostać
naszym wymaganiom (praca nakładcza, najczęściej produkty z bawełny).
Oferta dotyczy szycia pościeli i bielizny dla niemowląt.
Wymagane maszyny: 3 i 5 nitkowe owerloki i maszyny do szycia z wiązanym ściegiem.
Warunek: szycie 100% nićmi z bawełny lub nićmi rdzeniowymi, wysoka jakość i ładne opracowanie.
Jakość wyrobu będzie na bieżąco sprawdzana w firmie, dlatego poszukujemy firm z pogranicza, lecz nie jest to warunkiem koniecznym.
Kontakt:
Elmertex k.s., IČ 25299212, Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
Kontaktní osoba: slečna Jaroslava Čížková,
Tel.00420 491 419 735; Tom:+420 604 231 869
Fax: 00420 491 483 226.

Bożena Bejnarowicz – Prze
wodnicząca Rady Miejskiej
przyjmuje mieszkańców w Biu
rze Obsługi Samorządu (ratusz
– Rynek 1, II piętro, pok. nr 15)
w każdą środę w godz. 12.0015.00.
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
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Badanie dostĊpnoĞci i jakoĞci ĞwiadczeĔ zdrowotnych
w Powiecie Káodzkim w roku 2006
Szanowni Paĕstwo
Wydziaâ Zdrowia i Polityki Spoâecznej Starostwa Powiatowego w Kâodzku, zwraca siċ z uprzejmĆ proğbĆ o
poğwiċcenie 3 minut na wypeânienie tego kwestionariusza ankiety. Niniejsze badanie jest anonimowe, a jego wyniki
sâuīyý bċdĆ ocenie dostċpnoğci i jakoğci udzielanych ğwiadczeĕ medycznych w zakâadach opieki zdrowotnej na
terenie powiatu kâodzkiego.
Bardzo zaleĪy nam na poznaniu PaĔstwa opinii dotyczącej funkcjonowania i dostĊpnoĞci do opieki medycznej na terenie
powiatu káodzkiego. KaĪdy PaĔstwa gáos bĊdzie cenną wskazówką sáuĪącą ocenie dostĊpnoĞci i jakoĞci opieki medycznej.
Prosimy wiĊc o ocenĊ poziomu opieki medycznej w zakáadzie opieki zdrowotnej, z którego PaĔstwo korzystacie za pomocą
niniejszej ankiety. Przy kaĪdym pytaniu znajdują siĊ cyfry odpowiadające okreĞlonym poziomom oceny: niski, Ğredni i
wyskoki.
Prosimy zakreĞliü lub otoczyü kóákiem tĊ cyfrĊ, która najlepiej odpowiada Pana/Pani ocenie.
JeĞli jest to moĪliwe, prosimy o odpowiedĨ na wszystkie pytania. BĊdziemy wdziĊczni za uzupeánienie ankiety wáasnymi
opiniami i spostrzeĪeniami, nawet tymi najbardziej krytycznymi.
WypeânionĆ ankietċ moīna skâadaý do skrzynek wniosków znajdujĆcych siċ w szpitalach, w przychodniach
lekarskich lub przesâanie (przekazanie) do Wydziaâu Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kâodzku przy ul. Koğciuszki
2, tel. 074 865 83 19.

LP.

OCENIANY OBSZAR

1.1 SprawnoĞü dokonywania formalnoĞci związanych z
rejestracją w przychodni lub przyjĊciem do szpitala
1.2. Przekazanie do oddziaáu szpitalnego (informacja,
doprowadzenie lub w razie koniecznoĞci uĪycie
transportu wewnątrzszpitalnego)
1.3. UprzejmoĞü personelu rejestracji lub izby przyjĊü
1.4. Oznakowanie terenu szpitala lub przychodni
2.1. CzystoĞü w oddziale lub przychodni
2.2. Stan wyposaĪenia sal, gabinetów, poczekalni (poĞciel,
áóĪko, oĞwietlenie, telewizor, krzesáa, wieszaki, dostĊp do
toalety)
2.3. Stan higieniczny i techniczny áazienek i toalet
3.1. DostĊpnoĞü diet w szpitalu
3.2. Estetyka podawanych posiáków
3.3. Temperatura posiáków
3.4. Przestrzeganie czasu podawania
3.5. JakoĞü, róĪnorodnoĞü posiáków
4.1. SprawnoĞü wykonywania badaĔ (czas oczekiwania w
kolejce, pobieranie krwi – uczucie bólu, czystoĞü,
wydawanie wyników badaĔ)
4.2 SprawnoĞü wykonywania badaĔ w RTG, USG, EEG,
EKG i innych pracowniach
5.1. UprzejmoĞü i ĪyczliwoĞü
5.2. Reakcja na proĞby pacjentów
5.3. SzybkoĞü reagowania na dzwonki w oddziaáach
szpitalnych
5.4. TerminowoĞü wykonywania iniekcji i podawania leków
5.5. Ogólna ocena fachowoĞci opieki pielĊgniarskiej
5.6. DostĊpnoĞü opieki pielĊgniarskiej w godzinach
popoáudniowych i nocnych
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5.7. Wsparcie, wyjaĞnienia, zainteresowanie potrzebami
chorych
6.1. UprzejmoĞü i ĪyczliwoĞü lekarzy
6.2. Reakcja na proĞby pacjentów
6.3. Udzielanie informacji i wyjaĞnieĔ przy przyjĊciu do
szpitala i wypisie lub wizycie u lekarza
6.4. Zainteresowanie pacjentem i jego problemami
6.5. Ocena wykorzystania przez lekarza moĪliwoĞci
diagnostycznych tj, skierowania do specjalistów, badania,
porady
6.6. DostĊpnoĞü opieki lekarskiej w godzinach
popoáudniowych i nocnych
6.7. DáugoĞü oczekiwania na wizytĊ lekarską w szpitalu lub
wizytĊ domową
7.1. Salowe
7.2. Sanitariusze
7.3. Pracownicy pracowni diagnostycznych (laborantki,
technicy RTG, EKG, USG)
7.4. Rehabilitanci/fizykoterapeuci
7.5. Sekretarki medyczne
7.6. Pracownicy administracji szpitala lub przychodni
OCENA OGÓLNA SZPITALA LUB PRZYCHODNI
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CZY POLECIàABY/POLECIàBY PANI/PAN TEN SZPITAL LUB PRZYCHODNIĉ RODZINIE LUB
ZNAJOMYM? (proszĊ zakreĞliü kóákiem wáaĞciwą odpowiedĨ)
ŸTAK

źNIE

DLACZEGO?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................
JAKIE ZMIANY PANI/PAN PROPONUJE?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.........................................................
ANKIETA DOTYCZY SZPITALA LUB PRZYCHODNI
.................................................................................................................................................................
( nazwa szpitala lub przychodni , miejscowoğý)
BARDZO DZIĉKUJEMY ZA WYPE àNIENIE ANKIETY
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Zbliża się piętnasta rocznica
działalności Fundacji
EkoFundusz.

Geneza EkoFunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski,
zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o
redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Rząd Polski zaproponował, aby dalsze 10% długu
można było przeznaczyć na wsparcie najpilniejszych przedsięwzięć w
ochronie środowiska.
Była to pierwsza w skali światowej inicjatywa zamiany części długu
gwarantowanego przez państwo na cele ekologiczne (tzw. ekokonwersja
długu). Zgoda na tę propozycję ze strony wszystkich 16 państw wierzycielskich oznaczała możliwość przeznaczenia na ochronę środowiska w
Polsce kwoty ponad 3 miliardów dolarów. Stanowiłoby to bardzo istotne
wsparcie finansowe dla podejmowanych w kraju wysiłków w celu poprawy stanu środowiska, silnie zdegradowanego w wyniku wieloletnich
zaniedbań w poprzednim systemie politycznym i gospodarczym.
W latach 1992-2004 EkoFundusz wydatkował łącznie około 1 212
mln zł na dofinansowanie około 1 100 projektów w pięciu sektorach
priorytetowych. Są nimi: ograniczenie transgranicznego transportu
dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji,
ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów
wody pitnej, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu
Ziemi, ochrona różnorodności biologicznej oraz gospodarka odpadami
i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.Największe projekty otrzymały
kwoty 30-40mln zł (w sektorach ochrony wód i ochrony powietrza), podczas gdy najmniejsze 50-100 tys. zł (w dziedzinie ochronie przyrody).
Średnia dotacja dla projektu wyniosła 1,6mln zł. przy czym dla projektów
w ochronie przyrody było to 0,5mln zł, w ochronie klimatu 1,1mln zł, w
ochronie wód 2,5mln zł, a w ochronie powietrza - aż 7,5mln zł. Zakładając, że średnia dotacja stanowiła około 21% kosztów projektów można
przyjąć, że Fundacja brała udział w projektach o łącznym wolumenie
równym blisko ponad 6 miliardów złotych. Stanowiło to około 10-14%
rynku inwestycji w dziedzinie ochrony srodowiska w Polsce w latach
1992-2004.
Dotacja EkoFunduszu w bardzo wielu przypadkach umożliwia
wykonalność projektu, niezbędnego z ekologicznego punktu widzenia,
ale niemożliwego do zamknięcia finansowego bez takiego wsparcia
dotacyjnego. Często też instytucje finansowe udzielające pożyczek lub
kredytów czekają ze swoją decyzją na rozstrzygnięcie w EkoFunduszu.
Przyznanie dotacji przez Fundację otwiera drogę do uzyskania pozostałych, niezbędnych funduszy dla realizacji przedsięwzięcia.
Skorzystała na tym również gmina miejska Nowa Ruda realizując,
przy wsparciu środków z EkoFunduszu w wysokości 0,8 mln zł , w latach
1998-2002 „Program likwidacji niskiej emisji”. W tym czasie zlikwidowano
23 stare, nisko sprawne kotłownie węglowe, a w ich miejsce powstało
20 kotłowni gazowych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych o ogólnej mocy 4,6 MW. Podsumowując zamierzenia
oraz uzyskany efekt ekologiczny w roku 2005, można stwierdzić że
zastosowane rozwiązania pozwoliły na stałą redukcję zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych. Przykładem tego może być ilość emitowanego
dwutlenku siarki, który to przed realizacją projektu wynosił 18 ton,
a w roku 2005 0,5 tony.
A. Włodarczyk

„POMOC DLA KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH”
Departament Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż w roku 2006,
podobnie jak w latach ubiegłych, nie przewidziano środków na pomoc
społeczną dla kombatantów i osób uprawnionych realizowaną przez
Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej ze środków Państwowego
Funduszu Kombatantów.
Pragniemy wyrazić przekonanie, że mimo braku środków Państwowego Funduszu Kombatantów nie zostaną pominięte najistotniejsze
potrzeby socjalne kombatantów i innych osób uprawnionych.
Jednocześnie przypominamy, iż kombatantom – inwalidom wojennym pomocy finansowej udziela Związek Inwalidów Wojennych RP
i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP.
Pozostali kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc do Kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, którego
siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 (tel. 022 661
81 29; 022 661-87-03).
(monp)
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
znajdującego się pomiędzy ul. Spacerową i ul. Kłodzką.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Nowej Rudzie uchwały Nr 351/XLII/06 z dnia 22 lutego 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego
się pomiędzy ul. Spacerową i ul. Kłodzką.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 11
– BOK, w terminie do dnia 24 marca 2006r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Tomasz Kiliński
Burmistrz Miasta Nowa Ruda

„REKRUTACJA KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY W POLICJI”
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE
NOWEJ PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNEGOŚLĄSKA
Planowane przyjęcia do służby
60 osób w dniu 9 maja 2006 r.
160 osób w dniu 28 sierpnia 2006 r.
160 osób w dniu 21 listopada 2006 r.
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
– nie karany i korzystający z pełni praw publicznych
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie słuzbowej,
której gotów jest się podporządkować
Ponadto mężczyźni powinni posiadać y stosunek do służby
wojskowej.
OSOBY ZAINTERESOWANE PODJĘCIEM SŁUŻBY
W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE w terminie od
1 lutego do 31 lipca 2006 r. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu adres- 50-035 Wrocław pl.Muzealny 2/4,wejście od ul.
Podwale 31/33 w punkcie obsługi interesantów w holu głównym,
numer telefonu 071-340-3447 (nr wew. 13447), lub siedzibach
wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji
województwa dolnoślaskiego, właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata w dni powszednie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 15.30
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
– pisemne podanie o przyjecie do służby w Policji
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A)
– odręcznie napisany życiorys
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie-oryginały dokumentów do wgladu),
w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych-ich
tłumaczenie
– zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego)
– kserokopie książeczki wojskowej (mężczyźni) oraz prawa jazdy
(w przypadku jego posiadania)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŻĆ na stronie internetowej Komendy Głównej
Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl) oraz
w „Informatorze dla kandydatów do służby w Policji” dostępnym
w każdej jednostce Policji.
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Beneficjentami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący działalność na
terenie Miasta Nowa Ruda. Organem
udzielającym pomocy jest Burmistrz.
Pomoc może być udzielona w
formie: zwolnienia z podatku od nieruchomości; obniżenia stawki podatku
od nieruchomości; innej, np. sprzedaż
gruntu z 50% bonifikatą, sprzedaż na
raty lokalu użytkowego, obniżki czynszu
najmu o 50%,rozłożenie zadłużenia
z tytułu czynszu na raty, odroczenie
płatności zadłużenia, zawieszenie
płatności czynszu modernizowanego
lokalu na 3 miesiące, obniżka czynszu
o 50% w przypadku wykonania remontu
na własny koszt.
I. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, budynki lub ich
części oraz grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym
albo posiadaniu zależnym przedsiębiorców:
1.zajęte na ośrodki kultury,
2.zajęte na potrzeby publicznych
i niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz ośrodków pomocy
społecznej;
3.administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
i będące własnością lub udziałem we
współwłasności łącznej, należące do
Miasta Nowa Ruda a przekazane do korzystania przedsiębiorcy na podstawie
umowy najmu lub umowy o podobnym
charakterze;
4.budynki stacji uzdatniania wody
wraz z zajętymi pod nie gruntami;
5.zajęte na prowadzenie statutowej działalności na rzecz restrukturyzacji regionu - zwolnienie nie
przysługuje w przypadku, przekazania
do korzystania z nieruchomości lub z
jej części na prowadzenie działalności
gospodarczej na podstawie umowy
najmu lub umowy o podobnym charakterze zawartej z tym samym podmiotem, jeżeli łączny okres trwania
umów przekracza trzy lata.
6.będące w posiadaniu spółek, w
których Miasto Nowa Ruda posiada
więcej niż 50% udziałów;
7.położone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
“INVEST-PARK” - podstrefa Nowa
Ruda, które służą do prowadzenia,
na podstawie zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie strefy, z
wyjątkiem terenów, których właściciel
lub użytkownik wieczysty zezwolenie
takie utracił.
8. zajęte na biblioteki publiczne;
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Zwolnienie wymienione w pkt 1,
2, 6, 8 nie przysługuje w przypadku
przekazania do korzystania nieruchomości lub jej części na prowadzenie
działalności gospodarczej na podstawie
umowy najmu lub umowy o podobnym
charakterze zawartej z tym samym
podmiotem, jeżeli łączny okres trwania
umów przekracza jeden rok.
II. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, budynki lub ich
części oraz grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym,
zajęte na rozpoczęcie działalności
gospodarczej przez osoby, które
były bezrobotnymi w okresie 12
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Zwolnienia przysługują
przez okres nie dłuższy niż rok od daty
złożenia wniosku.
III. Zwalnia się na okres obowiązywania niniejszego programu z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części położone
na terenie Noworudzkiego Parku
Przemysłowego i będące własnością
lub w użytkowaniu wieczystym albo
posiadaniu zależnym przedsiębiorców, pod warunkiem utworzenia
stałych miejsc pracy lub wykonania
inwestycji na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej.
IV. Obniża się stawki podatku od
nieruchomości dla gruntów, budowli,
budynków lub ich części związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niż rolnicza lub leśna,
będących własnością przedsiębiorcy lub w użytkowaniu wieczystym
przedsiębiorcy, który w okresie
sześciu miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku, zatrudniał
średnio w przedsiębiorstwie położonym na terenie Miasta Nowa Ruda
w przeliczeniu na jeden etat:
1.od 1 do 10 pracowników: o 20%
jeżeli zwiększył zatrudnienie od 1 do 3
pracowników; o 50% jeżeli zwiększył
zatrudnienie od 4 do 5 pracowników i za
każdego następnego pracownika 5%
2. powyżej 10 pracowników i zwiększył zatrudnienie o dowolną ilość
pracowników — o 5% za każdy nowy
etat.
Obniżenie stawek podatku przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy
na okres obowiązywania niniejszego
programu, pod warunkiem utrzymania
zwiększonego, określonego w decyzji
zatrudnienia przez okres, na który
wydano decyzję określającą obniżkę
stawek. Zwiększone zatrudnienie w
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zakresie w/w przedziałów liczy się od
daty złożenia pierwszego wniosku.
Wzrost zatrudnienia nie może wynikać z przekształcenia formy prawnej,
łączenia się, przejęcia lub podziału
przedsiębiorstwa.
V. Obniża się stawki podatku od
nieruchomości dla gruntów, budowli,
budynków lub ich części związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niż rolnicza lub leśna,
będących własnością przedsiębiorcy lub w użytkowaniu wieczystym
przedsiębiorcy, który prowadzi
działalność w trybie ustawy z dnia
22 marca 1989 r. o rzemiośle o 15 %
dla rzemieślnika, który szkoli 1 ucznia;
o 30 % dla rzemieślnika, który szkoli 2
uczniów; o 50 % dla rzemieślnika, który
szkoli 3 i więcej uczniów.
Obniżki przyznaje się na wniosek
rzemieślnika na dany rok podatkowy
proporcjonalnie do okresu szkolenia uczniów. Wnioski o przyznanie
obniżki składa się w danym roku
podatkowym wraz z kopiami umów
na szkolenie uczniów i innymi dokumentami.
Burmistrz wydaje decyzję określającą w/w uprawnienia na okres zawarcia umów na szkolenie uczniów
w danym roku podatkowym.
VI. Obniża się o 30% stawki podatku od nieruchomości za grunty,
budowle, budynki lub ich części
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych w trybie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych na okres
od dnia złożenia wniosku do dnia
obowiązywania niniejszego programu, licząc od daty zakończenia
budowy lub adaptacji nieruchomości
na prowadzenie wyżej wymienionej
działalności. Obniżkę przyznaje się na
wniosek przedsiębiorcy, po spełnieniu
w/w warunków określonych od tej części nieruchomości, która jest wykorzystywana na prowadzenie działalności
turystycznej.
VII. Sprzedaż przedsiębiorcy
gruntów przyległych, dokonywana
na podstawie art. 209a ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r następuje
z 50 % bonifikatą. Obniżka ceny
sprzedaży lokali i budynków wpisanych do rejestru zabytków pozostaje
w wysokości określonej w art. 68
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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Przy sprzedaży na raty przedsiębiorcy lokalu użytkowego, którego jest
on najemcą, pierwsza wpłata wynosi
20 % ceny lokalu i płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego, jeżeli okres
najmu wynosi nie krócej niż trzy lata, z
zastrzeżeniem brzmienia ust 2. Pozostała należność może być na wniosek
nabywcy rozłożona na maksimum 9 rat
rocznych ze zmiennym oprocentowaniem rocznym w wysokości 0,5 stopy
redyskonta weksli uchwalanej przez
Radę Polityki Pieniężnej i publikowanej
w stosownym Obwieszczeniu Prezesa
Narodowego Banku Polskiego.
Przy sprzedaży przedsiębiorcy na
raty lokalu użytkowego, którego jest on
najemcą, przy wykupie równoczesnym,
pierwsza wpłata wynosi 10 % ceny lokalu i płatna jest przed zawarciem aktu
notarialnego, jeżeli okres najmu wynosi
nie krócej niż jeden rok. Pozostała należność może być na wniosek nabywcy
rozłożona na maksimum 9 rat rocznych
ze zmiennym oprocentowaniem rocznym w wysokości 0,5 stopy redyskonta
weksli uchwalanej przez Radę Polityki
Pieniężnej i publikowanej w stosownym
Obwieszczeniu Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.
Przez wykup równoczesny rozumie
się sytuację, w której wszyscy najemcy
lokali danego budynku złożyli wnioski o
wykup lokali i dokonali nabycia wszystkich udziałów gminy w jednym terminie.
VIII. Jeżeli przedmiotem najmu
na cele użytkowe jest cały budynek,
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czynsz najmu obniża się o 50%, gdy
najemca, będący przedsiębiorcą,
w drodze umowy zobowiąże się do
wykonania remontów bieżących i
kapitalnych.
W przypadku remontu lokalu użytkowego, uzgodnionego z wynajmującym,
na wniosek najemcy, będącego przedsiębiorcą, wynajmujący może:
1) powstałe zadłużenie z tytułu
czynszu rozłożyć na maksymalnie 6
miesięcznych rat;
2) spłatę powstałego zadłużenia
odroczyć maksymalnie na 4 miesiące;
3) jednocześnie rozłożyć zadłużenie
na raty i odroczyć jego płatność – w
takim przypadku ilość rat nie może być
większa niż 4, a zapłata pierwszej raty
nie może nastąpić później niż w przeciągu 2 miesięcy.
IX. Na czas modernizacji najmowanego lokalu nie przysługuje
najemcy, który jest przedsiębiorcą
ulga w czynszu, istnieje natomiast
możliwość zawieszenia płatności
czynszu na ten czas, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące w zależności
od wysokości ponoszonych nakładów. Płatność powyższa następuje
po okresie zawieszenia z możliwością
rozłożenia jej maksymalnie na 12 rat.
X. W przypadku, kiedy lokal wymaga remontu obciążającego wynajmującego, najemca będący przedsiębiorcą, od dnia podpisania umowy
przez okres wykonywania remontu
określony przez zarządcę budynku



na podstawie zakresu koniecznych
do wykonania prac i technologii robót nie dłuższy jednak niż 3 miesiące
opłaca czynsz w wysokości obniżonej o 50% stawki obowiązującej,
pod warunkiem że prace wykonuje
na własny koszt. Obniżenie czynszu,
o którym mowa nie dotyczy: sytuacji,
kiedy najemca przeprowadza modernizację lokalu lub wykonuje remonty
jego obciążające lub gdy konieczność
wykonania remontu spowodowana
została z winy najemcy.
Burmistrz może udzielić pomocy,
jeżeli: przedsiębiorca złoży kompletny
wniosek o przyznanie pomocy wraz
z wymaganymi dokumentami; przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie
pomocy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
nie otrzymał pomocy de minimis, której
wartość brutto, łącznie z pomocą,
o którą się ubiega, przekraczałaby
równowartość 100 tys. Euro.

Wnioski o przyznanie pomocy de minimis dostępne
są w Biurze Obsługi Klienta
(ul. Rynek 11, parter).
Bliższych informacji na temat wypełniania wniosków
i uzyskania pomocy udziela
pani Aneta Mrózek-Nowicka
– Ratusz pokój Nr 8
tel. 0 74 872 03 10
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Przetargi

OGŁOSZENIE
O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
ul. Ciemna – budynek magazynowy o pow. 85,7 mkw.
Opis nieruchomości:
Budynek położony w zabudowie półzwartej. Ilość kondygnacji dwie i jedna. Podpiwniczenia brak. System budownictwa
tradycyjny z okresu przedwojennego. Ściany murowane z cegły.
Strop ceramiczny odcinkowy. Stropodachy drewniane, pokryte
blachą oraz papą. Stan pokrycia jest zły – blacha skorodowana,
zniszczone rynny. Na elewacji parterowej przybudówki tynk gładki z wykwitami od wilgoci. Budynek główny nie otynkowany. W
pomieszczeniach parteru tynki na ścianach i sufitach. Stolarka
okienna i drzwiowa do wymiany. Z parteru na strych prowadzą
schody drewniane w złym stanie . Budynek wyposażony w
starą instalację wod-kan. i elektryczną. Brak ogrzewania. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Na przedmiotową nieruchomość zawarta jest
umowa najmu do czasu jej sprzedaży.
Przedmiotowa nieruchomość jest sprzedawana wraz z
udziałem 34/1000 w placu manewrowym, stanowiącym dojazd
i dojście do budynku. Wartość udziału w placu manewrowym:
1.837,00 zł Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom
- 22.210,00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:
– I przetarg - 18 listopada 2005 r.
– II przetarg - 17 lutego 2005 r.
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 8 marca 2006
r. do dnia 8 kwietnia 2006 r.
Rokowania odbędą się 14 kwietnia 2006 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału
w rokowaniach do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz. 15-tej w
Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok. nr 13.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"ROKOWANIA – ul. Ciemna – budynek magazynowy".
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty
(max. 10 rat rocznych);
– kopię dowodu wpłaty zaliczki.
UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40%
wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały
rozpatrzeniu.
Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej
rokowaniom w gotówce do dnia 10 kwietnia 2006 r. do godz.
14-tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A.
O/Nowa Ruda na konto 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka
ulega przepadkowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3
dni od nia odwołania lub zamknięcia rokowań.
Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności
związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta
Nowa Ruda.
Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872
03 25 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
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BURMISTRZ Miasta Nowa Ruda
ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko D Y R E K T O R A Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie
1. Do konkursu może przystąpić osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym która spełnia następujące wymagania:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, lub ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie
albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania
określone w ust 1. pkt 2 do 8
2) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego,
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole
lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli
stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia
w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę
dorobku zawodowego,
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr
118, poz.1112 z póź.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie
dyscyplinarne,
7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,poz.114)
2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem
która:
1)ukończyła studia wyższe magisterskie,
2)posiada ca najmniej pięcioletni staż pracy,
3)posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające
kierunkowi kształcenia w szkole i zakresowi zadań szkoły,
4)spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,7,8.
3. Do konkursu może przystąpić osoba która jest nauczycielem
mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
nauczycielem urlopowanym albo zwolnionym z obowiązku świadczenia
pracy na podstawie przepisów ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, spełniającym wymogi określone w ust. 1 z wyjątkiem
wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy.
4.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w
szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku
nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i
placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o
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której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118,poz.1112 z późń.zm.)
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z
2005r. Nr 14, poz.114),
11) oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 i Nr 153,poz.1271) w
celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
5.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs " z nazwą placówki której
konkurs dotyczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
ul. Rynek 1 w terminie do 3 kwietnia 2006r.
6.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zastępca Burmistrza
Marzena Wolińska

BURMISTRZ Miasta Nowa Ruda ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko
D Y R E K T O R A Gimnazjum Nr 2
w Nowej Rudzie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym która spełnia następujące wymagania:
1)ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole lub placówce, lub ukończyła studia wyższe zawodowe
i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania
określone w ust 1. pkt 2 do 8
2)ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3)posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego,
4)w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub
placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko
dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5)posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112
z póź.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
7)nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
8)nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,poz.114)
2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem która:
1)ukończyła studia wyższe magisterskie,
2)posiada ca najmniej pięcioletni staż pracy,
3)posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające
kierunkowi kształcenia w szkole i zakresowi zadań szkoły,
4)spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,7,8.
3. Do konkursu może przystąpić osoba która jest nauczycielem
mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
nauczycielem urlopowanym albo zwolnionym z obowiązku świadczenia
pracy na podstawie przepisów ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, spełniającym wymogi określone w pkt. 1 z wyjątkiem
wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy.
4.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
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2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela
lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania
zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o
której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118,poz.1112 z późń.zm.)
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z
2005r. Nr 14, poz.114),
11)oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 i Nr 153,poz.1271) w
celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
5.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs " z nazwą placówki której
konkurs dotyczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
ul. Rynek 1 w terminie do 3 kwietnia 2006r.
6.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zastępca Burmistrza
Marzena Wolińska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

(o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO)
I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki 57-402
Nowa Ruda , ul. Szkolna 3
II. Ogłasza przetarg nieograniczony: na sprzedaż opału z dostawą do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, ul. Szkolna 3
w m-cach: od kwietnia do sierpnia 2006 roku.
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w szkole Podstawowej nr 7,57-402 Nowa Ruda
ul. Szkolna 3. cena formularza 10,00zł.
IV. Opis przedmiotu zamówienia: ”Sprzedaż opału z dostawą do
szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Szkolnej 3, 57-402 Nowa Ruda,
obejmująca: - sprzedaż 67,3 ton węgla z dostawą do zamawiającego,
- sprzedaż 10,3 ton koksu z dostawą do zamawiającego.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia : od 01.04.2006r. do 31 sierpnia 2006r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Złożenie oferty zgodnej z wymogami specyfikacji.
2. Spełnianie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy:
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności,
- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
3. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. Art.24 ustawy.
4. Wpłacenie wymaganego wadium.
VII. Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł.
IX. Kryteria oceny i ich znaczenie:
1. Spełnia warunki określone w specyfikacji.
2. 100% cena oferty brutto.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Szkolna 3 , 57-402 Nowa Ruda
do dnia 31 marca 2006r.. do godz. 12.00 .
XI. Termin związania ofertą:
Oferent pozostaje związany oferta przez 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
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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 I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkaniowo - gospodarczejj, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.
1.

1.

Numer
ewid.
działki

Pow.

udział

budynków

2.

3.

4.

Nowa Ruda,

obr.2
AM 24
557/1

3381

Położenie
nieruchomości
Nr KW

ul. Stara Droga nr 23 a
KW 13241

Przeznaczenie
w planie zagoOpis nieruchomości spodarowania
przestrzennego

w m kw.
działki

5.

działka zabudowana
budynkami o funkcji
Budynek użytkowo-mieszkalny – 144,50 mieszkaniowo-gospodarczej
budynek garazowo- warsztatowy – 33,40
budynek magazynowy 186,40

Cena wywoławcza
nieruchomości

6.

7.

brak planu

99.500,00 zł
(24.875 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 marca 2006 r. do dnia 7 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalno-użytkowym, budynkiem garażowo-warsztatowym i budynkiem magazynowym. Dostępność do nieruchomości jest
dobra – jezdnia asfaltowa. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony siatką metalową i budowlaną. W sąsiedztwie przepływa rzeka Włodzica – istnieje
potencjale zagrożenie powodzią. Nieruchomość położona jest na terenie zagrożonym szkodami górniczymi. 1. Budynek użytkowo-mieszklany jest
piętrowy, z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły pełnej. Dach naczółkowy, dwuspadowy, pokryty
dachówką ceramiczną. Ściany działowe wzniesione zostały z cegły dziurawki. Parter budynku posiada funkcję użytkową. Na posadzkach terakota. Na
piętro prowadzą schody drewniane, zabiegowe. Piętro budynku i część poddasza posiada funkcję mieszkalną. Budynek zaopatrzony jest w instalację
elektryczną, wodociągową i kanaliacyjną (lokalną z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki). Ogrzewanie w budynku jest etażowe – piec na paliwo
stałe. 2. Budynek garażowo-warsztatowy – przylega do budynku mieszkalno-użytkowego. Budynek parterowy, wzniesiony w technologi tradycyjnej, z
dachem jednospadowym, o konstrukcji drewnianej, kryty papą. W podłodze umieszczony jest kanał rewizyjny. Wrota garażowe drewniane, dwudzielne.
3. Budynek magazynowy – również przylega do budynku mieszkalno-użytkowego . Budynek parterowy wzniesiony w technologi tradycyjnej. Dach o
konstrukcji drewnianej, krokwiowej, podparty słupami, pokryty papą. Na nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu zawarta jest umowa najmu
z dnia 1 grudnia 2005r. I przetarg odbędzie się dnia 13 kwietnia 2006 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 10 kwietnia 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

O

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 I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki
udział

1.
1.

2.

3.

Nowa Ruda,
ul. Stara Kolonia
KW 20209

obr. 4
AM 11
396

Pow. w
m kw.
działki
lokalu
4.

1142

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

5.

6.

8.

działka nie
zabudowana

brak planu

1.900,00 zł
(475 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 22 marca 2006 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 „ pozostałe tereny, w tym użytków rolnych i nieużytków”. Nieruchomość nie zabudowana , położona na obrzeżach miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren nieruchomości ze spadkiem
w kierunku południowym, porośnięty trawą. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości, przeciętna – droga asfaltowa i drogi utwardzone.
Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RV. Z uwagi na to, iż działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny, przeniesienie prawa własności
nieruchomości na rzecz Nabywcy, który nie spełni wymogów określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2006 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala
Ślubów Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 24 marca 2006 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 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.
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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 I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.

1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.

Nowa Ruda,
ul. Stara Kolonia
KW 4298

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

udział

lokalu

3.

obr. 4
AM 11
391

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

4.

5.

6.

8.

7098

działka nie
zabudowana

brak planu

9.100,00 zł
(2.275 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 22 marca 2006 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 „ pozostałe tereny w tym użytków i nieużytków” . Nieruchomość nie zabudowana , położona na obrzeżach miasta
w rejonie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Teren nieruchomości ze spadkiem
w kierunku południowym, porośnięty trawą. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości przeciętna. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RV.
Z uwagi na to, iż działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny, przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy, który nie spełni
wymogów określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. Na nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu zawarta jest
umowa dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2006 r. I przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2006 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz (Sala Ślubów) Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 24 marca 2006 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 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 2
lutego 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej oraz nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonych do
sprzedaży , będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 18/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 2 lutego 2006 r.:
– ul. Kościuszki nr 9/1
– ul. Kościuszki dz. Nr 207/2 – udział 18/100 w drodze
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 16 marca 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
27 stycznia 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych
nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży , będących
załącznikiem do Zarządzenia Nr 10/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 27 stycznia 2006 r.:
– Os. Piastowskie 9/2/9
– Os. Piastowskie 9/2/11
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 10 marca 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 2
lutego 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej oraz nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonych do
sprzedaży , będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 17/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 2 lutego 2006 r.:

– ul. Bohaterów Getta nr 1- lokal użytkowy, sprzedaż na rzecz najemcy.
– ul. Stara Kolonia dz. Nr 395 – sprzedaż w przetargu
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 16 marca 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
27 stycznia 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie
wieczyste, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 15/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2006 r.:
– ul. Lipowa dz. nr 206/1
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 10 marca 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
8 marca 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu będący załącznikiem
do Zarządzenia Nr 28/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 8 marca
2006 r.:
– ul. Zaułek nr 22/7 – sprzedaż w przetargu
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 20 kwietnia 2006 r. do
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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Liga Noworudzka – Tryumf No Name Ścinawka Średnia
13 marca zakończyła się V edycja Noworudzkiej Halowej Piłki Nożnej. Zwyciężyła drużyna No Name Ścinawka Średnia, która grała
w składzie: Bartosz Kęska (bramkarz), Marcin
Kocjan Piotr Woźniak, Maciej Trybus, Jarosław
Trybus, Marcin Majdak, Mateusz Majdak, Sebastian Biela, Igor Dymczak, Paweł Jasiński,
i Konrad Niemiro. Trenerem i kierownikiem
drużyny jest: Paweł Jasiński. Zwyciężyła drużyna najbardziej skuteczna (średnia 6,5.bramki
na mecz). W bezpośrednich pojedynkach z
najgroźniejszą drużyną NUK Orły Górnicza
wygrali dwukrotnie (3:0 i 2:1).
Ostatnie mecze odbyły się w poniedziałek i
to one decydowały o medalach. I tak, najpierw
Select Comfort Kłodzko zdecydowanie pokonał
Gońca Włodowice 7:3 (w składzie którego
zagrał senator RP Mieczysław Szyszka) zdobywając brązowy medal a następnie w ostatnim
meczu No Name pokonało minimalnie 2:1
NUK Orły Górnicza (do przerwy prowadził
NUK 1:0).

Złota drużyna - No Name Ścinawka Średnia
Ostatnie mecze prowadzili sędziowie: Andrzej Kaczmarek i Sebastian Skoneczny.
Uroczyste zakończenie odbyło się zaraz po
ostatnim meczu. Udział w nim wzięli senator
RP Mieczysław Szyszka, burmistrz Nowej
Rudy Tomasz Kiliński i prezes CTS Nowa Ruda
– Paweł Marciniak. Ceremonię zakończenia
poprowadził główny organizator Ligi – Eugeniusz Gruszka.
Oprócz medali, statuetek i dyplomów dla
drużyn uhonorowano najlepszego strzelca,
bramkarza i drużynę fire play.
Najlepszym strzelcem okazał się Piotr
Woźniak (No Name Ścinawka Średnia) – zdobywca 49.bramek. Otrzymał nagrodę (telefon
komórkowy) od Roberta Makarońskiego
– przedstawiciela ERY i Cyfry+. Najlepszym
bramkarzem został wybrany – Łukasz Ścigacz
(NUK Orły Górnicza) a nagrodę sędziów dla
drużyny grającej najbardziej fire play – otrzymała drużyna Policji.
A.Cyman

Konkursy w MOK-u

Miejski Ośrodek Kultury w Nowej
Rudzie ogłasza dwa konkursy.
Pierwszy na logo Noworudzkiego Filmowego Zawrotu Głowy. W
konkursie może wziąć udział każdy.
Prace konkursowe należy nadsyłać
do 28 kwietnia na dyskietkach lub
płytach CD (Miejski Ośrodek Kultury
ul. Strzelecka 2a 57-400 Nowa Ruda).
Prace można także przesyłać mailem
na adres slawek.dr@mok.nowaruda.
pl. Zwycięzca otrzyma 300 zł i nagrodę
rzeczową.
MOK zaprasza także na konkurs „Mała forma filmowa o Nowej
Rudzie”. W konkursie może wziąć
udział każdy posiadający kamerę i
dobry pomysł. Dla zwycięzcy nagroda
w postaci uroczystego odbicia dłoni
w Noworudzkiej Alei Gwiazd. Prace
konkursowe będą zaprezentowane
podczas IV Noworudzkiego Filmowego
Zawrotu Głowy. Filmy prosimy nadsyłać na płytach CD lub DVD na adres
MOK-u lub dostarczyć do sekretariatu.
Termin 28 kwietnia 2006.

