info Nowa Ruda

Nr 112
Bezpłatny
Biuletyn Samorządowy

Wydawca: Urząd Miasta i Rada Miejska w Nowej Rudzie

14 kwiecień 2006 r. Nr

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
- Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
życzy
Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Tomasz Kiliński
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NOWORUDZKI
SERWIS PRACY
Szanowni Państwo
Wspólne działanie Noworudzkiego Samorządu, Burmistrza Nowej
Rudy i Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. doprowadziły do momentu oferowania
w Noworudzkim Parku Przemysłowym realnych miejsc pracy. Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej
możliwości. Podania wraz z życiorysem prosimy składać w Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27,V
piętro – siedziba Młodzieżowej Agencji Rozwoju Regionalnego. (Uwaga:
na kopercie prosimy zaznaczyć
nr.oferty) Mając informacje o konkretnym miejscu pracy warto skorzystać
z dostępnych na rynku szkoleń.
Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego
AGROREG S.A

Dodatek informacyjny
dla mieszkańców Nowej Rudy
nr 1 kwiecień 2006
wewnątrz wydania

Zmiany w organizacji
ruchu kołowego
w Nowej Rudzie
spowodowane
zamknięciem drogi
wojewódzkiej nr 381
na str. 3
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W skrócie
 Z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji
-

NUK przystąpił do intensywnych porządków po okresie zimowym, sprzątane są drogi gminne.
Rozpoczęło się także mechaniczne sprzątanie wybranych odcinków ulic – dróg wojewódzkich.
Równolegle sprzątanie jest prowadzone na chodnikach dróg powiatowych i wojewódzkich.
Porządkowane są tereny zielone, pracownicy wydziału dokonali przeglądu placów zabaw,
skwerów i parków pod kątem remontów, konserwacji sprzętów oraz nowej instalacji urządzeń
zabawowych.
- Po Świętach Wielkanocnych na skate parku w Słupcu zostaną zainstalowane nowe urządzenia.

 Biuro CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

wspomaga promocję miasta i wspomoże turystów odwiedzających naszą ziemię. Można w
nim uzyskać wszelkie informacje dotyczące atrakcji turystycznych jakimi dysponuje Nowa Ruda
i jej okolice (noclegi, gastronomia, agroturystyka, szlaki turystyczne itd.), otrzymać podobne
informacje dotyczące całej Ziemi Kłodzkiej, kupić aktualne wydawnictwa z dziedziny turystyki,
pamiątki związane z Nową Rudą, a także otrzymać bezpłatne foldery.
Centrum Informacji Turystycznej mieści się przy ul. Strzeleckiej 2a;
tel. 074 872 44 85; Fax 074 872 22 53; e-mail: cit@mok.nowaruda.pl .
ZAPRASZAMY!

 BOK w Słupcu

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;
- 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.
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

Bożena Bejnarowicz – Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyjmu
je mieszkańców w Biurze Obsługi
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.

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy
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 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku – wydanych w latach 1992 – 1995
2. od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku – wydanych w latach 1996 – 2000

„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)

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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ZMIANY w ORGANIZACJI RUCHU
1 kwietnia br. została zamknięta droga wojewódzka nr 381
z uwagi na obsypanie skarpy. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich – zarządca drogi, podjął decyzję o zamknięciu drogi
w tym miejscu, ponieważ istniało niebezpieczeństwo powiększania się osuwiska.

Wolibórz, Dzikowiec oraz Włodowice i Ścinawkę.
W związku z awarią drogi wojewódzkiej nr 381 i zamknięciem
jej dla ruchu w miejscowości Nowa Ruda pomiędzy dzielnicami
„Centrum” i „Słupiec” większość ruchu samochodów osobowych
i dostawczych odbywał się ulicami: Starą Kolonią i Kołową. W
związku z tym , że Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do
remontu drogi ul. Nowa Osada., koniecznością było podjęcie
decyzji o zamknięciu ul. Kołowej. Zamknięta została także
ulica Stara Kolonia ponieważ nawierzchnia tej drogi nie jest
przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń związanych
ze znacznym natężeniem ruchu kołowego.
Przewidywany termin przywrócenia stanu pierwotnego to
30 czerwca 2006r.
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców informujemy, że ul. Martwa będzie zamknięta dla ruchu kołowego z
powodu konieczności odbudowy muru oporowego wzdłuż ulicy
Kościelnej. Przewidywany remont potrwa do 15 maja br.

03 kwietnia obsypało się 1/3 gruntu pod drogą na długości
ok.12-15m. penetrowanie wody pod skarpą nadal jest dość
intensywne.
Wobec zaistniałej sytuacji DZDW wystąpiło z prośbą do
Instytutu Inżynierii we Wrocławiu o ocenę przyczyn tego zjawiska i określenie sposobu naprawy. Przez ww. Instytut zostały
wykonane pomiary, pobrano próbki gruntu, stwierdzono, że
decyzja o zamknięciu drogi była słuszna - istnieje duże prawdopodobieństwo iż górotwór pracuje w dalszym ciągu. Przyczyn nie

Na wszystkich drogach na terenie miasta Nowa Ruda trwają
remonty cząstkowe dróg. Ponieważ ubytków na drogach jest
bardzo dużo przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznymi objazdami oraz trwającymi pracami remontowymi.

Informacje dla mieszkańców i użytkowników dróg:
Droga 381 (Kłodzko-Wałbrzych) i 385 (Nowa Ruda – Srebrna
Góra) – zarządca: Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we
Wrocławiu – tel. 074 664 2307 - kierownik: Tadeusz Sroka
Droga Wolibórz-Dzikowiec-Słupiec oraz ul.Żeromskiego - zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych – tel. 074 868 01 80 – dyrektor
Tadeusz Drozd
Monika Podjacka
fot. Andrzej Wodarczyk

OŚWIADCZENIE

określono. Może być ich kilka, które się na siebie nałożyły.
Obecnie ruch objazdowy jest zorganizowany tymczasowo.
Do 14 kwietnia br. będzie gotowy sposób naprawy tej awarii
oraz zostanie opisany przedmiot zamówienia i sporządzone
wszystkie dokumenty związane z możliwością ogłoszenia
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy a także
będzie ogłoszony przetargu.
W zależności od wartości szacunkowej zamówienia (kwota
60 tys EURO) będzie to przetarg albo w trybie skróconym 15
dniowym albo w pełnym trybie 52 dniowym bądź za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych bez przetargu.
Do 14 kwietnia zostanie wyłączony ruch ciężki na trasie
Wałbrzych-Kłodzko – pojazdy powyżej 8t będą korzystały z objazdów przez miejscowości: Świdnica , Dzierżoniów i Ząbkowice.
- zarządca drogi DZDW postawi stosowne znaki oraz umieści
ogłoszenia w mediach.
Ruch osobowy będzie odbywał się przez:miejscowości :

My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami prasowymi
dotyczącymi planów przeniesienia do Świdnicy działającej w Nowej Rudzie Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły
Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”.
Kierując się troską o należyte funkcjonowanie wyższej uczelni powołanej do życia przez CTS (spółkę z
o.o. ze 100 % udziałem miasta) wnosimy o zwołanie w
przewidzianym statutem Rady Miejskiej trybie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wnioskujemy ponadto o przedstawienie rzetelnej i
wyczerpującej informacji zarówno o dochodach uczelni,
jak i strukturze wydatków i zobowiązań oraz podaniu do
publicznej wiadomości zadłużenia PCWSBiS „Collegium
Glacense”.
Bożena Bejnarowicz
Krzysztof Wcisło
Zbigniew Grochowski
Dariusz Kupczyk
Krzysztof Morel
Mikołaj Puch

Elżbieta Fecko
Arkadiusz Michalski
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Centrum Rehabilitacji
wraz z grotą solną
W nie zagospodarowanych pomieszczeniach Centrum
Turystyczno-Sportowego w Słupcu ma powstać Centrum
Rehabilitacji oraz grota solna. Na zlecenie Urzędu Miejskie
go powstała koncepcja zagospodarowania pomieszczeń, a
obecnie wykonywana jest dokumentacja wykonawcza.
Jednym z elementów zagospodarowania Centrum Rehabilitacji będzie udostępnienie groty solnej. Ze względu na dużą
zachorowalność na naszych terenach na jodurię (niedoczynność
tarczycy) spowodowaną niedoborem jodu przebywanie w środowisku groty przynajmniej w części zrekompensuje jego braki.

Przebywanie wśród soli daje poza tym poczucie głębokiego
odprężenia i relaksu. Badania medyczne, dowodząc korzystnego
oraz skutecznego terapeutycznego oddziaływania klimatu groty
na organizm człowieka, stworzą podstawy subterraneoterapii,
czyli leczenia w komorach solnych .Polega ono na przebywaniu
w nich parę razy w tygodniu, po kilka godzin dziennie. Można
tam zarówno leżakować, jak też prowadzić zajęcia ruchowe.
Obserwacje kliniczne wykazały zdumiewającą skuteczność
subterraneoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłych
nieinfekcyjnych stanów zapalnych nosa i zatok, alergii pyłkowej
oraz alergicznych wyprysków skóry. Źródłem tworzenia się aerozolu są ściany solne. Charakteryzuje się on przede wszystkim
wysoką zawartością kryształków soli i mikroelementów, takich
jak wapń, magnez, mangan i8 inne. Już więc samo przebywanie w komorach solnych ma dobroczynny wpływ na organizm
ludzki. Potwierdziły to badania Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, wykazane w
sprawozdaniu z realizacji programu badawczego „Modelowe
studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców
balneologicznych Krakowa i okolicy”.
Grota solna wyposażona będzie w nowoczesne urządzenia
klimatyzacyjne, zapewniające stały poziom temperatury (16-18
st. Celsjusza) i wilgotność (60% - 75%), co zbliża panujący w
niej mikroklimat do autentycznego wnętrza kopalń soli.
Wysoki komfort przebywania we wnętrzu groty oraz związane z tym doznania estetyczne zapewnią również nastrojowe,
wielopunktowe oświetlenie oraz profesjonalny system nagłaśniający.
Wszystkie materiały zastosowane do budowy groty solnej
będą posiadały wymagane atesty higieniczne.
O pracach nad powstaniem Centrum Rehabilitacji będziemy
Państwa informować na bieżąco.
monp
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Noworudzki Projekt
– zaakceptowany!
11 kwietnia br. Burmistrz Miasta Nowa Ruda otrzymał
informację z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o akcep
tacji przez Komitet Sterujący dla Projektu Phare 2003/004379.01.08 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie
centralnym i regionalnym” projektu, zgłoszonego przez
Referat Wniosków Pomocowych Urzędu Miejskiego w Nowej
Rudzie, pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne Góry
Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap
I – trakty pielgrzymkowe”.
W ramach otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wsparcia zostaną nieodpłatnie wykonane na rzecz miasta
Nowa Ruda programy funkcjonalno-użytkowe (dokumenty
techniczne pozwalające zlecić wykonanie robót budowlanych w
ramach kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”) obejmujące:
1) modernizację nawierzchni drogi ul. Kołowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rowy, przepusty);
2) remont nawierzchni drogi ul. Św. Anny wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (rowy, przepusty, mury oporowe) – odcinek od
skrzyżowania z drogą ul. Nowa Osada do schroniska;
3) wykonanie gminnego odcinka ul. Nowa Osada;
4) budowa łącznika dróg ul. Połoniny i ul. Broniewskiego;
5) budowa łącznika dróg ul. Broniewskiego i ul. Słupiecka.
Wykonanie tych dokumentów jest podstawą do ubiegania
się przez miasto Nowa Ruda o środki na realizację w/w zadań
inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wraz z otrzymaniem wsparcia z Ministerstwa rozpoczęły
się już prace nad pełnym wnioskiem aplikacyjnym.
Jednocześnie w świetle zaistniałej w ostatnich dniach awarii
drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda - Słupiec, planuje się rozszerzenie zakresu wniosku, o pozyskanie środków na
realizację drogi alternatywnej dla drogi nr 381, której planowany
przebieg będzie wiódł od górnego odcinka ul Broniewskiego do
ul. Kołowej, co w znaczący sposób powinno poprawić skomunikowanie dzielnicy Słupiec z centrum miasta.
monp

Co nowego w prawie?
Przewoźnik musi sprawdzić naruszoną przesyłkę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 24.02.2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek
oraz postępowania reklamacyjnego, przewoźnik, który spostrzeże ślady naruszenia przesyłki lub pojemnika transportowego,
musi niezwłocznie sprawdzić tę przesyłkę i ocenić jej stan.
Ustalenia stanu przesyłki w razie jej naruszenia dokonuje
się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu.
Do oceny stanu przesyłki przewoźnik musi przystąpić zarówno
wtedy, gdy sam zauważy jakieś nieprawidłowości jak również
na wniosek uprawnionego do odbioru przesyłki.
Rozporządzenie to daje uprawnionemu albo podróżnemu
prawo złożenia pisemnej reklamacji z powodu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Reklamacja
przysługuje także w przypadku niesłusznego wezwania do
zapłaty, gdy wezwany posiadał ważny dokument przewozu lub
poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej
przyjęcia przez przewoźnika.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu
przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38,
poz. 266).
MG
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KLUB ODKRYWCÓW

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
„CZYTANIE POMAGA
ZROZUMIEĆ SIEBIE I ŚWIAT”
31 marca br. w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie
odbył się II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM zorganizowany pod patronatem Urzędu Miasta.
Wzięło w nim udział siedem szkół z terenu miasta i gminy Nowa
Ruda: Miejski Zespół Szkół nr 1, SP nr 3, SP nr 7 z Nowej Rudy,
SP z Woliborza, SP z Jugowa, SP z Ludwikowic oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny z Dzikowca.
Swoją obecnością zaszczyciła rywalizujące drużyny dyrekcja
SP nr 7.
Uczestnicy konkursu w zmaganiach z testem musieli
wykazać się wysoką umiejętnością czytania ze zrozumieniem
oraz doskonałą koncentracją. Po emocjonujących potyczkach
z zadaniami turniejowymi chwilą relaksu, przed ogłoszeniem
wyników przez komisję konkursową, było przedstawienie pt:
„KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”.

Laureatami II edycji konkursu zostali uczniowie:
I miejsce – Jacek Majchrowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzikowcu, II miejsce – Wojciech Zieliński z SP
nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie, III miejsce – Karolina
Staniocha z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie.
W klasyfikacji drużynowej najwyższą ilość punktów i puchar
przechodni zdobyła drużyna z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w
Nowej Rudzie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom
za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu, a sponsorom
- Urzędowi Miasta i Radzie Rodziców przy SP nr 7 w Nowej Rudzie
– za ufundowanie nagród dla zwycięzców i uczestników.

10 kwietnia Klub Odkrywców z Gimnazjum Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie, którym opiekuje się pan Stefan Czarnecki,
już po raz trzeci wziął udział w sprzątaniu os. Waryńskiego w
Słupcu. Akcja powstała z inicjatywy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odkrywcy Klubowicze są bardzo zaangażowani we wszelkie
działania, które są przed nimi stawiane. Akcja sprzątania nie
tylko polega na porządkowaniu terenu ale także na poszukiwaniu i znajdywaniu różnych ciekawych rzeczy porzuconych
przez mieszkańców.
W ubiegłym roku młodzież znalazła czaszkę koziołka, w
tym roku starą tarkę do prania. Eksponaty te służą do celów
edukacyjnych.
Spotkanie i cała akcja przebiegła bardzo sprawnie a na zakończenie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tradycyjnie już ufundował i przygotował uczestnikom rożno.
Młodzież zrzeszona w Klubie Odkrywców z Gimnazjum nr 2
zapowiedziała udział w kolejnych tego typu akcjach.
monp
fot. Andrzej Wodarczyk
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Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1
dnia 13 marca 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 31/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 13 marca 2006 r.:
– ul. Łużycka nr 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/9, 7/8
– ul. Kombatantów RP 4/2
– ul. Piastów nr 24-26/3
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 24 kwietnia 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.
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Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr
1 dnia 13 marca 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 32/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 13 marca 2006 r.:
– ul. Dworska nr 2/10
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 24 kwietnia 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 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. Młyńska
KW 20172

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Udział

lokalu

3.
obr. 4
AM 8
281

4.
149

Opis nieru
chomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

5.
działka
zabudowana

6.
brak planu

8.
2.800,00 zł
700EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości : Pow. działki nr 281......149 m2
Nieruchomość gruntowa, nie zabudowania, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
w odległości około 300 metrów od drogi Kłodzko-Wałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren nieruchomości płaski, stanowiący
podwórze domu wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega
do brzegu Potoku Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami nie związanymi trwale z gruntem- o charakterze tymczasowym.
I przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 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 dnia24kwietnia 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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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.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. Młyńska
KW 20172

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

Udział

lokalu

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 4
AM 8
280

200

działka
zabudowana

brak planu

6.350,00 zł
1.587,50EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r.
OPIS nieruchomości :
Pow. działki nr 280 – 200 m2
Nieruchomość gruntowa, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w odległości
około 300 metrów od drogi Kłodzko-Wałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren nieruchomości płaski, stanowiący podwórze domu
wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega do brzegu Potoku
Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami jednokondygnacyjnymi. Stan techniczny tego budynku jest bardzo zły- wymagana jest rozbiórka
tego budynku. Drugi budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Ściany osłonowe z cegły ceramicznej, dach jednospadowy o konstrukcji
drewnianej z pokryciem eternitem. Wrota drewniane, dwudzielne. Budynek posiada przeznaczenie garażowo- składowe.
I przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2006 r. o godz.11.15 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 kwietnia 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.
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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

2.
Nowa Ruda,
ul. Stara Kolonia

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m2
działki

Udział

lokalu

3.
obr. 4
AM 11
395

4.
1991

Opis nierucho
mości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowa
nia przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomość

5.
Nieruchomość nie
zabudowana

6.
brak planu

8.
24.300,00 zł + 22% VAT
(5.786 Euro)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 20 marca 2006 r. do dnia 20 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa,
położona na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest przeciętna- droga asfaltowa i drogi utwardzone. Dla
przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja numer 64/2005 z dnia 30 grudnia 2005 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Na
nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu zawarta jest umowa dzierżawy do dnia 31.08.2007r.
I przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 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 20 kwietnia 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

O
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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 lokalowej, położonej na terenie miasta
Nowa Ruda.
L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewid.
działki
udział

Pow.
w m kw.
działki
lokalu

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
lokalu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Nowa Ruda,

obr.3
AM 19
330/7

194

brak planu

18.000,00 zł
( 4.500 EURO )

393/1000

46,38

działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

ul. Kolejowa nr
22/1

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Lokal położony jest
na parterze i składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 8,39 m2. Rozkład
funkcjonalny pomieszczeń jest niekorzystny – przechodnie pokoje i kuchnia. Standard wykończenia jest poniżej poziomu. Na ścianach
w pomieszczeniach stare tynki i powłoki malarskie w bardzo złym stanie technicznym. W łazience na ścianach położona jest glazura. Podłogi
wykończone są deskami drewnianymi – podłoga uszkodzona. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa – drzwi drewniane na drewnianych ościeżnicach, malowane farbą olejną. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane, skrzynkowe, wyeksploatowane. Lokal wyposażony jest
w instalację wodno -kanalizacyjną z zimną wodą – bez osprzętu instalacji, instalację elektryczną. Ogrzewanie jest piecowe Stan techniczny lokalu
jest zły – wymagany jest remont . Nieruchomość lokalowa stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
II przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 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 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.
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Kwiecień 2006 w MOK-u
22.04
- Maraton Kinomaniaka!
Wieczór III Pił - Bilet:12 zł!
godz. 18.00
„Piła” (100`)
- Thriller, prod. USA, od 18 lat

wyk. Cary Elwes, Tobin Bel, Danny Glover

godz. 20.00
„Piła 2” (93`)
- Horror/Thriller, prod. USA, od 18 lat
wyk. Donnie Wahlberg, Shawnee Smith

godz. 22.00
„Teksańska masakra piłą
mechaniczną” (100`)
- Horror, prod. USA, od 18 lat

wyk. Jessica Biel, Jonathan Tucker

25.04
Przegląd Piosenki klas I-III
– sala widowiskowa godz. 10.00

Punkt Konsultacyjny
dla dzieci i młodzieży
Na terenie Nowej Rudy przy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej od 3
lat działa Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Punkt realizuje zadania
z zakresu profilaktyki uzależnień.
Dotychczas udzielał osobom zainteresowanym (młodzieży i rodzicom)
porad, konsultacji, kierował na leczenie
detoksykacyjne, szkolił pedagogów,
współpracował z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kłodzku. Przy punkcie
działa Telefon Zaufania.
Od lutego 2006 r. punkt kontynuuje
dotychczasowe działania w postaci
dyżurów rozszerza swoją działalność
o prowadzenie grupy edukacyjno
– terapeutycznej dla młodzieży i grupę
wsparcia dla rodziców.
Działanie grupy ma na celu wyposażenie młodzieży we właściwe umiejętności i mechanizmy pozwalające na bycie
wolnym od nałogów.

Punkt zaprasza:
W poniedziałki -14.30 – 16.30
We wtorki -14.30 -18.00
W środy - 15.00 – 17.00
Również w tych dniach i w tych godzinach można zasięgnąć porad telefonicznych pod numerem: 074 872 79 79

