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Od czwartku od godz.
popołudniowych jest przejezdna droga wojewódzka
nr 381. Ruch jest pełny,
choć nadal będą trwać prace porządkowe, skarpowanie i wykonywanie rowów
u podnóża nasypu.
Opóźnienie wystąpiło z powodu dodatkowego łatania
ubytków prowadzonych przez
zarządcę drogi – DZDW.

Burmistrz Tomasz Kiliński, zastępca Marzena
Wolińska oraz Roman Stefunko dyrektor ds.
inwestycji DZDW tuż przed otwarciem drogi 381.

Prawie 21 milionów złotych na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
5 czerwca nastąpi otwarcie ofert uczestniczących w ogłoszonych przetargach na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowa Ruda - Zadanie 1” w ramach
zamierzenia inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich
przez budowę infrastruktury technicznej na terenie miasta Nowa
Ruda” oraz „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na
terenie miasta Nowa Ruda - Zadanie 2” w ramach zamierzenia

inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę
infrastruktury technicznej na terenie miasta Nowa Ruda”
· Projekty będą współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt projektu wynosi 20 mln 928 tys. 210,11
w tym 15 mln 029 tys. 733,75 otrzymamy ze ZPORR.
cd. na str. 2
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SKATE PARK. Rozbudowywany jest „skate park” , który znajduje się na terenie Centrum
Turystyczno-Sportowego w dzielnicy Słupiec. Dostawiane są nowe elementy wyposażenia oraz
zostały zamontowane nowe specyficzne ławki, które „wpadły w gusta” młodzieży korzystającej
ze skate parku.
Place zabaw. Przy ul. Krańcowej w dzielnicy Centrum powstaje nowy plac zabawowy
dla dzieci. Wyposażony będzie w estetyczne, kolorowe, wykonane z drewna elementy oraz
ławki. Place zabaw dla dzieci juz istniejące, które licznie powstały w ubiegłym roku są odświeżane, uzupełniane o nowe zabawowe elementy , trwa naprawianie zniszczonych przez wandali
ławek. Poza tym wszystkie tereny zielone – parki, skwery są grabione z liści, rozpoczęły się
także pierwsze koszenia trawy.
Remonty cząstkowe dróg miejskich. Rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg znajdujących sie na terenie miasta. Wyłoniony w przetargu wykonawca – Zakład Inżynierii Sanitarnej
WINSAN s.j. - rozpoczął już prace na ul. Bohaterów Getta. Najbliższy harmonogram robót
remontowych przewiduje prace na ul. : Sportowej, os. Piastowskim, dojazdowej do szpitala,
Kościuszki, Szpitalnej, Krańcowej, Jeziornej, Teatralnej, Zaułku, Nadrzecznej, Fabrycznej, Nowej
Osadzie i Górze Św. Anny. O dalszej kolejności robót będziemy informować Państwa na bieżąco.
Za wszelkie utrudnienia komunikacyjne przepraszamy.
Mury oporowe. Zakończył sie remont muru oporowego ul. Kościelnej zatem ul. Martwa
jest już otwarta dla ruchu kołowego. Trwa natomiast remont muru oporowego przy ul. Kolejowej
przy Placu ks. Białowąsa – tam również w imieniu wykonawcy przepraszamy za utrudnienia
komunikacyjne.
w związku z rozpoczętą budową obwodnicy oraz prowadzonymi robotami ziemnymi
na podstawie danych od głównego wykonawcy robót: firmy HEILIT + WOERNER Budowlana
Sp. z o.o. HEILIT + WOERNER BAU GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informujemy, że od 19
maja br. nie będzie możliwości przejazdu ul. Stara Kolonia od strony ul. Niepodległości. Dojazd
do ul. Stara Kolonia dla mieszkańców będzie możliwy
od strony Słupca (Dzikowiec Kolonia).
w związku z bardzo złym stanem technicznym ul. Żeromskiego w Nowej Rudzie oraz
po wystosowaniu licznych monitów do Zarządu Dróg
Powiatowych i brak reakcji zarządcy tej drogi Urząd
Miejski, w celu poinformowania użytkowników w/w
drogi podjął decyzję o umieszczeniu nad drogą baneru informującego o treści: ul. Żeromskiego stanowi
własność Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Skargi
i wnioski: tel. 074 865 75 23
(monp)










INFO o przetargu nieograniczonym Z/2.02/I/214/04/ZP/02 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowa Ruda - Zadanie 1” w ramach zamierzenia inwestycyjnego „Ochrona
Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej na terenie miasta Nowa Ruda”
· Projekt będzie współfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska,
· zadanie będzie realizowane zgodnie z procedurą wybuduj,
· Zamierzenie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowa Ruda – Zadanie
1”” będzie polegało na budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Nowa Ruda w
podziale na następujące inwestycje:
- Inwestycja 1A: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej z rur PE Dy 160mm – 830 m- realizacja
od węzła W42 do węzła W56, Dy 110 mm – 283m – realizacja na odcinkach do W25 do W26, od W42 do
W43, od W51 do W53, Dy 63 mm – 74m – realizacja od W40a i od W44,
- Inwestycja 2A: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Drogosław I: kolektory z rur GRP Dy 400 mm
– 1230m, z rur GRP Dy 315 mm – 382m, z rur PVC Dy 250 mm – 2649m, z rur PVC Dy 200 – 6562 m, z
rur PVC 160 mm – 1273m,
- Inwestycja 2B: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Drogosław II: kolektory sanitarne z rur PVC
Dy 250 mm – 1843 m, z rur PVC Dy 200 mm – 454 m, z rur PVC Dy 160 mm – 319 m, - realizacja od studni
nr S34 do studni nr S93 i do S34.19
- Inwestycja 2C: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zacisze: kolektory sanitarne z rur PVC Dy 200
mm – 1254 m, - realizacja w zakresie: ks1 od studni A35 do studni A37; ks1.1; ks1.2; ks1.3; ks1.4; ks1.5;
ks1.5.1, ks1.5.2; ks1.5.3; ks2; ks2.1
- Inwestycja 2D: Budowa kolektora na trasie Słupiec – Ścinawka: kolektor sanitarny z rur GRP Dy 500
mm – 3300 m.
INFO o przetargu nieograniczonym Z/2.02/I/214/04/ZP/03 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowa Ruda - Zadanie 2” w ramach zamierzenia inwestycyjnego „Ochrona
Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej na terenie miasta Nowa Ruda”
· Projekt będzie współfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska,
· zadanie będzie realizowane zgodnie z procedurą zaprojektuj-wybuduj,
· Zamierzenie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowa Ruda – Zadanie 2”
będzie polegało na budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Nowa Ruda w podziale
na następujące inwestycje:
- Inwestycja 1B: Budowa sieci wodociągowej w ulicach Pionierów – Góra Anny rur PE Dy 160mm – 1950 m-,
- Inwestycja 2A: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Drogosław I: kolektory z z rur PVC Dy 250
mm i 200 mm o łącznej długości 3110m,
- Inwestycja 2C: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zacisze: kolektory sanitarne z rur PVC Dy
300 mm, Dy 200 mm, Dy 160 mm o łącznej długości 1877m,
- Inwestycja 2E: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry: kolektor sanitarny z rur GRP Dy 600 mm
oraz z rur PVC o łącznej długości 900m.

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.
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Urząd Miejski w Nowej Rudzie
ogłasza nabór kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze
podinspektor
w Referacie Wniosków Pomocowych

Wymagane kwalifikacje:
1. niezbędne – wykształcenie wyższe techniczne budowlane oraz
kierunki pokrewne (architektura, inżynieria środowiska itp.), wyższe
prawnicze lub administracyjne, biegła obsluga komputera w środowisku
Windows oraz programów biurowych pakietów MS Office i Open Office
2. dodatkowe – znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym, obsługa komputera w środowisku Linux
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1 Przygotowywanie wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych
związanych z realizacją procesu inwestycyjnego;
2 Przygotowanie wniosków i realizacja projektów (głównie inwestycyjnych) współfinansowanych z tzw. funduszy strukturalnych UE lub
innych zewnętrznych żródeł finansowania;
3 Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej zwiazanych z
przygotowaniem i realizacją projektow wymienionych w pkt 2;
4 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów
wymienionych w pkt 2;
5 Przygotowanie i publikacja w BIP informacji związanych z bieżącą
pracą Referatu.
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej
pracy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenie
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym
stanowisku, oświadczenie (złożone pod odpowiedzialnością karną), że
kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne.
Do składanych dokumentów prosimy dołączyć oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w złożonej przeze mnie ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz.926)".
Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 (pokój nr 3) tel. (074) 872 23 75.
Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na
stanowisku oraz kwestionariusz osobowy.
Dokumenty należy składać na adres:
Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
(pokój Nr 13 – Sekretariat), w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta
zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Referacie Wniosków Pomocowych” w terminie do dnia 25 maja 2006r.



SCM

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców dotyczące
kontaktu do Specjalistycznego Centrum Medycznego w
Polanicy – Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej publikujemy informacje dotyczące tamtejszej jednostki.
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – tel. 074 8621134
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – tel. 074 8621145
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY – tel. 074 8621238
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
– tel. 074 8621234
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ
– tel. 074 8621194
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY – 074 8621204
ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ – tel. 074 8621159
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
– tel. 074 8621224
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY – tel. 074 8621209
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY – tel. 074 8621254
ODDZIAŁ RATUNKOWY – tel. 074 86211162
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY – 074 8621214
STACJA DIALIZ – tel. 074 8621147
oraz poradnie specjalistyczne:
NEUROLOGICZNA – tel. 074 8621174
GINEKOLOGICZNA – tel. 074 8621176
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
– tel. 074 862 1171
OKULISTYCZNA – 074 8621177
OTOLARYNGOLOGICZNA – tel. 074 8621178
NEFROLOGICZNA – 074 8621173
LECZENIA BÓLU – 074 8621175
CHIRURGII PLASTYCZNEJ – tel. 074 8621172
FONIATRYCZNA – tel. 074 8621189
LOGOPEDYCZNA – tel. 074 8621186
ORTODONTYCZNA – tel. 074 8621175
Do poradni specjalistycznych obowiązuje rejestracja,
którą prosimy dokonywać w godz. od 8.00 do 12.00
Rejestracja Poradni : tel. 074 8621180 lub 074 8621181
Recepcja: tel. 074 8621111 lub 074 8621110

Autorytet w sprawach bibliotekarstwa
–

19 maja 2006 r.

Witolda Walosczyk

W środę 10 maja 2006 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy dobyła się uroczystość z
okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek na Dolnym Śląsku.
Spotkanie miało podkreślić, że praca bibliotekarzy też ma swoich
bohaterów. Zasłużeni dla rozwoju bibliotek i bibliotekarstwa otrzymali
odznaczenia państwowe. Aktu dekoracji dokonał Roman Kulczycki
wicewojewoda dolnośląski.
Wśród wyróżnionych znalazła się również
Pani Witolda Walosczyk dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.
Działalność Pani Witoldy Walosczyk, przekładająca się na funkcjonowanie kierowanej przez
nią biblioteki, zyskała uznanie i szacunek. Pani
W. Walosczyk stała się autorytetem w sprawach
bibliotekarstwa, szeroko pojętej kultury, zarządzania oraz działalności społecznej.
Prezydent RP odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jest pierwszym bibliotekarzem na Dolnym
Śląsku wyróżniona tak wysokim odznaczeniem.
Mbp
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PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603.
z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkaniowo - gospodarczejj, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW
2.
Nowa Ruda,
ul. Stara Droga
nr 23 a
KW 13241

Numer
ewid.
działki

Pow.
w m kw.
działki

udział

budynków

3.
obr.2
AM 24
557/1

4.

Opis nieruchomości

3381
Budynek użytkowo-mieszkalny – 144,50
budynek garazowo- warsztatowy
– 33,40
budynek magazynowy 186,40

Przeznaczenie w
planie zagospodarowania przestrzennego

5.
6.
działka zabu- brak planu
dowana budynkami o funkcji
mieszkaniowogospodarczej

Cena wywoławcza
nieruchomości

7.
85.000,00 zł
(21.250 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 maja 2006 r. do dnia 14 czerwca 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. II przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 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 14 czerwca 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 2004r. Dz.U.Nr 261,
poz.2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
mkw.

2.
Nowa Ruda,
ul. Debry
KW 20076

3.
obr 8
AM 8
8

4.
7733

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza

5.
działka nie zabudowana

6.
brak planu

7.
70.500,00 zł
(17.625 EURO)

działki

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 9 maja 2006 r. do dnia 9 czerwca 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 „tereny rezerwy pod zabudowę mieszkaniową” jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora budowy nastąpi po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności ustalonych warunków
zabudowy zgodnie z prawem. Działka nie zabudowana,położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
użytków rolnych. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Działka nie posiada uzbrojenia. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest
dobra – jezdnia asfaltowa. 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 14 czerwca 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 9 czerwca 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 przetargu składa do
Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
– Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.
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PRZETARGU

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

Położenie
nieruchomości

1.
1.

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m2
działki

Udział

lokalu

3.
obr. 4
AM 11
395

2.
Nowa Ruda,
ul. Stara Kolonia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomość

4.

5.

6.

8.

1991

Nieruchomość
nie zabudowana

brak planu

21.000,00 zł + 22% VAT
(5.250 Euro)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 15 maja 2006 r. do dnia 15 czerwca 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.
II przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 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 czerwca 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

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 nie ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu nieruchomości
położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewid.
działki

Pow.
działki
w
m kw.

udział

lokalu

1.

2.

3.

4.

1.

Nowa Ruda
ul. Zaułek nr
22 /7

obr. 3
AM 16
150

286
29,1

KW 7567

571/10000

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Użytkowanie wieczyste
Cena wywoławcza
udziału
w gruncie

lokalu

Wysokość stawki %
I opłaty i opłaty
rocznej z tytułu
użytkowania
wieczystego

5.

6.

7.

8.

9.

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

brak planu

459,00+
22% VAT
(114,75
EURO)

13.741,00
( 3.435,25
EURO)

15%

Terminy
wnoszenia
opłat

31 marca

1%

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 11 maja 2006 r. do dnia 11 czerwca 2006r.
OPIS nieruchomości: Lokal położony jest na poddaszu budynku. Składa się z pokoju i kuchni. WC do wspólnego użytku
mieszkańców usytuowane jest w podpiwniczeniu budynku. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest niekorzystny – przechodnia
kuchnia. Standard wykończenia jest poniżej poziomu. Na ścianach w pomieszczeniach stare tynki cementowo-wapienne, malowane
farbą emulsyjną i olejną. Tynki i powłoki malarskie w złym stanie technicznym- liczne odpryski i zabrudzenia. Podłogi wykończone
są płytą pilśniową i wykładziną z tworzywa sztucznego. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa – wejściowe drzwi drewniane na
drewnianych ościeżnicach, malowane farbą olejną. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane, skrzynkowe, wyeksploatowane. W kuchni zamontowany jest świetlik. Lokal wyposażony jest w instalacją wod-kan z zimną wodą – bez osprzętu
instalacji, instalację elektryczną. Ogrzewanie piecowe.



19 maja 2006 r.

OG Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z DNIA 25 KWIETNIA 2006 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z
późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 uchwały Nr310/XXXVII/05 Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października2005 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi
w 2006 roku Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego pn:
ORGANIZACJA REHABILITACJIFIZYCZNEJ
I PSYCHICZNEJ KOBIET PO ZABIEGU MASTEKTOMII
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 powyższej ustawy.
2. Forma realizacji zadania – wsparcie.
3. Celem realizacji zadania jest promocja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii w ramach promocji i ochrony zdrowia.
4. Termin realizacji zadania: 15 czerwiec - 31 grudzień 2006 r.
5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 1.500,-zł.
Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2005 r.
nie została przekazana dotacja.
6. Warunki realizacji zadania:
- udział w zajęciach minimum 5 mieszkanek miasta Nowa Ruda,
• organizacja zajęć gimnastycznych ogólno usprawniających,
• udział w zajęciach aerobicu i zajęciach relaksacyjnych,
• zapewnienie udziału kobiet w zajęciach basenowych,
• posiadanie uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania,
7. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji zajęć
ogólno usprawniających i relaksacyjnych na basenie i sali gimnastycznej
oraz drenażu limfatycznego.
Koszty,które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup wyposażenia i sprzętu, koszty promocji i reklamy, koszty wkładu własnego
rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy,wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).
8. Warunki składania ofert:
• oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
• ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, do oferty należy dołączyć:
• aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia),
• sprawozdania merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników
lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
• programy z zakresu terapii , które prowadzone będą w trakcie
realizacji zadania,
• oświadczenie:o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Nowa
Ruda, organów podatkowych i ZUS, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie, o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych
do realizacji zleconego zadania publicznego,
• ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty
np. referencje,listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.
9. Wymogi formalne:
• złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę
lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami
imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka
nagłówkowa oferenta,
• złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na wzorze
oferty miejscach,
• wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,
• prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,
• złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
10. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania na
które przyznawana jest dotacja.
11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:
• ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,
• wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania),
• ocena przedstawionego programu terapeutycznego,
• doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,
• budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie
kosztów,możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,
udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta,
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• liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na
jednego uczestnika.
Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez
Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz
Miasta Nowa Ruda.
10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
• kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 26 maja 2006
r. dogodziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,
• w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu do
Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
• oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. Organizacja rehabilitacji
fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii ” oraz podać
nazwę i adres oferenta,
• oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 2 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2006r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul.
Rynek 11 oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nowej Rudzie www.um.nowaruda.bip.info.pl
Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik
adres e-mail: wis@um.nowaruda.pl;tel. 074 872 03 26
Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
10. Oferent,którego oferta została przyjęta do realizacji:
• podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,
• przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, trzech egzemplarzy oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym
w dniu podpisania umowy, innych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu oraz o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech
egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji
zadania publicznego podpisane przez osoby upoważnione.
15. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i
rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda.
Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie
określonym w umowie.
Burmistrz Miasta – Tomasz Kiliński

Polskie i Czeskie
Przedszkolaki poznają las
Wiele wspaniałych wrażeń dostarczyły dzieciom z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie i Przedszkola Nr 6
z Broumova spotkania z pracownikami Nadleśnictwa Jugów
z zakresu edukacji przyrodniczej. Pierwsze wspólne spotkanie,
a raczej warsztaty pt: „Praca Leśnika” odbyły się 5 kwietnia br.
W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie na wycieczkę do
lasu przedszkolaki pojechały 26 kwietnia, a miejscem docelowym była szkółka
leśna w Nadleśnictwie Jugów. W
ramach ścieżki
edukacyjnej dzieci
poznawały i odkrywały tajemnice
lasu. Bogata twórczość plastyczna
jaka powstała w
czasie wspólnych
zajęć i zabaw dotyczyła właściwego
zachowania się
w lesie i została
umieszczona w „Księdze Lasu”.Można ją obejrzeć na wystawie
w Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie, na którą serdecznie
zapraszamy.
(Przedszkole Miejskie Nr 1)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska
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O G Ł O S Z E N I A Stuhr i Niemczyk
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 15 maja 2006
r. zostały wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej
przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr
57/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 maja 2006 r.:
– ul. Łużycka 1/4 pustostan
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 26 czerwca 2006 r. do Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 11 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 53/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
11 maja 2006 r.:
– ul. W. Broniewskiego dz. nr 2/61
– ul. Nowa dz. nr 23/2
– ul. Nowa dz. nr 23/3
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 23 czerwca 2006 r. do Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 9 maja 2006 r.
zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości lokalowych
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr
52/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 9 maja 2006 r.:
– ul. Zagórze 44 (stodoła)
– ul. Zagórze 44 (obora)
– ul. T. Kościuszki (trzy lokale użytkowe)
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 23 czerwca 2006 r. do Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 2 maja 2006 r.
zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości lokalowych
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr
51/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 maja 2006 r.:
– ul. Kombatantów RP nr 2/18
– ul. Niepodległości nr 17/2
– ul. Niepodległości dz. nr 359/3
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 13 czerwca 2006 r. do
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Nadzwyczajna Sesja
18 maja 2006r. o godz. 14.00 odbyła się nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. W proponowanym porządku
obrad znalazły się uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie Obwodnicy Nowej Rudy na odcinku ulicy Młyńskiej
oraz w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw uchwał i
wniosków odnośnie funkcjonowania Polsko-Czeskiej Wyższej
Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie.
O przebiegu sesji napiszemy w kolejnym wydaniu biuletynu
samorządowego Info Nowa Ruda.
(um)

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty

Znamy też już termin i temat kolejnego wykładu otwartego.
10 czerwca 2006 roku, o godzinie 16.00 w auli „Collegium
Glacense” odbędzie się prelekcja, którą wygłosi prof. dr Aldona
Dereń. Wykład poświęcony będzie ochronie własności intelektualnej i przemysłowej w krajach Unii Europejskiej.
Wstęp na prelekcję jest wolny.
RP

w MOK-u

Maj w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jak nigdy
dotąd obfituje w wizyty prawdziwych osobistości polskiego kina.
Dwa dni po spotkaniu z Leonem Niemczykiem dzięki odbywającym się właśnie I Spotkaniom Artystycznym 15 maja w restauracji
„Rycerska” noworudzianie
mieli okazję spotkać się
i porozmawiać z wybitnym aktorem prof. Jerzym
Stuhrem. Jego wizyta w
kontekście Spotkań Artystycznych czyli imprezy
próbującej nawiązywać
do tradycji „Białej lokomotywy” z lat siedemdziesiątych nie jest przypadkowa,
gdyż właśnie ta impreza
jak wynikało z opowiadania prof. Stuhra jest początkiem jego
drogi artystycznej. Spotkanie prowadził Karol Maliszewski,
który jako literat interesował się szczególnie rolą tekstu w pracy
aktora. Dyrektor MOK-u Wojciech Kołodziej pytał natomiast czy
obecnie jest możliwe do powtórzenia to, co stało się w Nowej
Rudzie w latach siedemdziesiątych. Według Jerzego Stuhra największy problem może tkwić w zmianach mentalności młodego
pokolenia, szczególnie
nieumiejętności pracy w
grupie, braku wzajemnego zaufania i dążeniu do
indywidualizacji. Zaletą
młodego pokolenia jest
na pewno bardziej zdeterminowane dążenie do
wiedzy i profesjonalizmu.
Aktor opowiadał także
o swoim spojrzeniu na
aktorstwo, które postrzega także jako służbę, dużo mówił o współpracy z Krzysztofem
Kieślowskim, który uformował Jerzego Stuhra jako reżysera. Po
spotkaniu aktor odbił swoją dłoń do Noworudzkiej Alei Gwiazd,
jest to już czwarta osoba, która w przeciągu krótkiego czasu
wzbogaci naszą aleję.
Sławomir Drogoś
Repertuar kina MOK w Nowej Rudzie maj 2006
19-21. V godz. 19.00 „Zejście” (99`) horror, prod. Wielka
Brytania, od 15 lat bilet 11 zł wyk. Alex Reid, Natalie Jackson
Mendoza
26.V - 04. VI godz 17.00 „Czerwony kapturek prawdziwa historia” (80`) - animowany/komedia, prod. USA od
lat b/o polska wersja językowa bilet: 12 zł
26 - 28. V godz 19.00 „Good Night, and Good Luck”
(93`) -Dramat, prod. USA, od 15 lat wyk. George Clooney,
David Strathairn, Paticia Clarkson bilet: 11 zł

ZOSTAŃ STUDENTEM MIĘDZYNARODOWEJ UCZELNI!

• ZARZĄDZANIE I MARKETING
• PIELĘGNIARSTWO
• WYCHOWANIE FIZYCZNE
Polsko-Czeska Wyższa Szkoła
Biznesu i Sportu
„Collegium Glacense"
ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda
tel. (74) 872 65 65
e-mail: dziekanat@cg.edu.pl
www.cg.edu.pl

Studia dzienne i zaoczne

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 złotych,
a czesne - już od 260 zł za miesiąc.
Przyjęcia na studia w naszej Uczelni
odbywają się bez egzaminów wstępnych.
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