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Szanowni Państwo, bieżący numer biuletynu samorządowego
„Info Nowa Ruda” poświęcony jest przedstawieniu małych,
średnich i wielkich inwestycji, które są i będą realizowane
na terenie naszego miasta.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem

OBWODNICA
Trwają intensywne prace nad budową obwodnicy Nowej
Rudy. Roboty wykonywane są przez HEILIT +WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Projekt obwodnicy zakłada powstanie ponad 6
– kilometrowego odcinka drogi omijającej centrum Nowej Rudy.
Budowa I etapu – odcinka ok. 700 m rozpoczęła sie w okolicy
stawów rybnych przy ul. Niepodległości budową ronda i zakończy
się za ul. Jasną. Ulica Jasna będzie drogą bez przejazdu. Jest to
trudny odcinek z uwagi na ukształtowanie terenu oraz potrzeby
wybudowania mostu nad potokiem Woliborka. Prace potrwają
ok. 7 miesięcy. W
tym roku odbędzie
się przetarg na realizację II etapu .
W przyszłym roku
nastąpi kontynuacja prac, w wyniku których do ok.
połowy 2008 roku
powstanie kolejny
odcinek obwodnicy
do ul. Sokola.
Projekt pt. „Budowa obwodnicy
Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 Etap I” jest
współﬁnansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Modernizacja regionalnego układu transportowego”, poddziałanie
1.1.1. Infrastruktura drogowa.
Wartość projektu: 15.494.879,99 zł. (roboty budowlane),
w tym 11.358.659,99 zł. ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Rozpoczęcie prac przewidzianych w I etapie zbiegło się z
podpisaniem umowy przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich z Wojewodą Dolnośląskim o współﬁnansowaniu projektu pt.
„Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr
381 Etap II”. Wysokość tego zadania określono na 31.226.359,19
zł., z czego 16.355.376,47 zł. zostanie zrealizowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Fot. Andrzej Włodarczyk

Z okazji Jubileuszu 35 - lecia
Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”
składamy serdeczne gratulacje
oraz podziękowania
za
zaangażowanie już trzech pokoleń
mieszkańców Nowej Rudy
w pielęgnowanie i propagowanie
polskiej kultury ludowej.
Władze Samorządowe Nowej Rudy
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NOWORUDZKI PARK PRZEMYSŁOWY
ok. 77 ha do zagospodarowania
10 czerwca 2003 r., podpisano Porozumienie nr NPP
2/06/03 w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności
Noworudzkiego Parku Przemysłowego (NPP).
Stronami Porozumienia są:
• Gmina Miejska Nowa Ruda,
• Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w
Nowej Rudzie oraz
• Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
NPP funkcjonuje na terenach byłej Kopalni Węgla
Kamiennego Nowa Ruda, stanowiących własność Skarbu
Państwa i będących we władaniu Spółki Restrukturyzacji
Kopalń S.A. w Katowicach (SRK S.A.). Pozostałe tereny
NPP należą do Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Agencji
Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, CTS Sp. z o.o. (Centrum Turystyczno-Sportowe
-spółka należąca do Gminy Miejskiej Nowa Ruda) oraz do
prywatnych przedsiębiorców. Tereny częściowo będące
własnością Miasta i przedsiębiorców innych niż SRK S.A.
obejmują łącznie ok. 22 ha.
Głównym celem realizacji inwestycji „NOWORUDZKI
PARK PRZEMYSŁOWY” jest wykorzystanie i unowo-

cześnienie infrastruktury, jaka pozostała po zlikwidowanej
noworudzkiej kopalni węgla kamiennego. NPP jest obszarem złożonym z kilkudziesięciu działek, na których była
bądź wciąż jest prowadzona działalność gospodarczoprzemysłowa, a działania które są obecnie prowadzone
pozwolą na takie przekształcenie poprzemysłowego
terenu, by zainteresowani NPP przedsiębiorcy krajowi
i zagraniczni mogli prowadzić tutaj w nowoczesnych
warunkach swoje ﬁrmy. Na prace w ramach realizacji I
etapu NPP, ARR AGROREG S.A. zabezpieczyła środkami
ﬁnansowymi w wysokości ponad 44 mln złotych. 12,5%
tej kwoty pochodzi z budżetu miasta Nowa Ruda.
W przeciągu najbliższych 3 lat, tyle samo wyłoży
Budżet Państwa, a większość tj. 75% zostanie zrefundowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie.
Noworudzki Park Przemysłowy to wolne grunty wraz
z magazynami i halami, z pełną infrastrukturą, czekające
na inwestorów.
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NPP 2-1 i 1-1
Trwają prace przy budowie drogi NPP 2-1 i 1-1 (od ul.
Kłodzkiej wzdłuż budynku dyrekcyjnego i łaźni górniczych
do byłego placu drzewnego. Przy tym zadaniu realizowana będzie także budowa sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, wykonana zostanie kanalizacja
teletechniczna oraz nowe oświetlenie uliczne. W hali byłego traka docelowo ma się rozpocząć montaż i produkcja
wiązek kablowych przez niemiecką ﬁrmę EIFELWERK.
Docelowo ﬁrma EIFELWERK ma zatrudnić ok. 60 osób.
W obrębie tego terenu trwają roboty rozbiórkowe
istniejących tam fundamentów. Zakończone zostały już
prace porządkowe placu drzewnego. Wykonywana jest
makroniwelacja terenu oraz wykonywana jest rozbiórka
części estakady.

NPP – 3 Hala przemysłowa o powierzchni 10.000 m2
przy ul. Spacerowej
Zakończone zostały prace porządkowe i roboty rozbiórkowe pod budowę hali
przemysłowej wraz z całą
infrastrukturą techniczną (sieć
wodociągowa, kanalizacyjna,
gazowa, parkingi oraz place
manewrowe) w strefie NPP
3-1.
Hala w 100% jest wynajęta
ﬁrmie ZPAS – w tym miejscu
docelowo zatrudnienie znajdzie 80 osób.
Uzyskane zostało już pozwolenie na budowę w/w hali
przemysłowej.
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Budynek byłej księgowości.
Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy
oraz dokumentacji technicznej adaptacji budynku księgowości.
Oprócz tego opracowywana jest koncepcja na zagospodarowanie terenu przyległego do budynku dyrekcji
i łaźni górniczych pod kątem możliwości wykorzystania
ich do celów produkcyjnych oraz opracowana została
wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna,
która wskazuje sposób zagospodarowania całego terenu
NPP.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA
Za kilka tygodni rozpoczną się prace w ramach 5
zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych
na terenie miasta Nowa Ruda” w ramach zamierzenia
inwestycyjnego :”Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez
budowę infrastruktury technicznej na terenie miasta Nowa
Ruda”. Oba 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 EFRR w ramach ZPORR.
22 czerwca br. w sali uroczystości noworudzkiego ratusza odbyło się uroczyste podpisanie umowy
o świadczenia usług Inżyniera Kontraktu. Zostało
nim Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
WUDIMEX Sp. z o.o. Z Częstochowy, który jest liderem
konsorcjum. Partnerem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. z Opola. Wartość
zadania wynosi 658.301,98 zł .
Do zadań inżyniera kontraktu przede wszystkim
należy raportowanie postępu robót w całym projekcie,
prowadzenie promocji projektu, sprawdzanie kompletności i jakości dokumentacji powykonawczej pod kątem
wymagań stawianych Wykonawcom co do jej zawartości
oraz nadzór inżynierski.
Inżynier Kontraktu m.in. będzie także oceniał kwaliﬁkacje i zatwierdzał umowy z Podwykonawcami, Selekcjonował i wnioskował do Zamawiającego o zatwierdzenie
podwykonawców, nadzorował przygotowania Terenu

Budowy, w tym
zapewnienie med i ó w, p r z e p r o wadzał badania
techniczne materiałów, urządzeń,
sprzętu i wykonawstwa, opracowywał i wdrażał
procedury Zmian.
Zajmie się Wykrywaniem, notyﬁkacją, rejestracją, kontrolą i koordynacją
usuwania wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie
gwarancyjnym. Przygotuje także wniosek, który zakończy
się uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Burmistrz Tomasz Kiliński podpisał także umowy
z Zakładem Inżynierii Sanitarnej WINSAN s.j. ze Ścinawki Średniej na realizację 2 zadań : budowa kanalizacji
sanitarnej na trasie Słupiec – Ścinawka oraz budowa
sieci wodociągowej w ulicy Kołowej oraz z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i ekologicznych EKO-WOD
Sp. z o.o. na realizację również 2 zadań: budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zacisze oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Drogosław I.
Całość zadania została podzielona na niżej wymienione projekty inwestycyjne:
• Inwestycja 1A: Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Kołowej,
• Inwestycja 1B: Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów – Góra Anny,
• Inwestycja 2A: Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Drogosław I,
• Inwestycja 2B: Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Drogosław II,
• Inwestycja 2C: Budowa kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Zacisze,
• Inwestycja 2D: Budowa kanalizacji sanitarnej na
trasie Słupiec – Ścinawka Dolna,
• Inwestycja 2E: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Fredry.
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Poza tymi dużymi projektami inwestycyjnymi Nową Rudę czeka jeszcze wiele
innych mniejszych projektów. O kilku z nich informacje znajdą Państwo poniżej.

UL. SPACEROWA
W DZIELNICY
SŁUPIEC
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa na
odcinku ok. 300 mb nowej nawierzchni jezdni.

UL. SŁUPIECKA
OS. XXX–LECIA
W DZIELNICY SŁUPIEC
Przebudowa kanalizacji deszczowej
oraz przebudowa na odcinku (od ul.
Słupieckiej do os. XXX-lecia) nowej nawierzchni jezdni.

OS. WOJSKA
POLSKIEGO
W DZIELNICY SŁUPIEC
Budowa kanalizacji
deszczowej
ul. Połoniny
w dzielnicy
Słupiec
Remont ul. Połoniny - będzie położona ok.600 m nowa
nawierzchnia asfaltowa.
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Budynki
użyteczności
publicznej
Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu w budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Strzeleckiej. Prace stanowią
część projektu, który będzie wykonany w
ramach złożonego wniosku do Europejskiego obszaru Gospodarczego Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, mającego na celu
termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej. W ramach złożonego wniosku po
pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji realizowane będą zadania w Miejskim Ośrodku Kultury
przy ul. Słupieckiej, obiektach hali sportowej i
basenu przy ul. Kłodzkiej oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Słupieckiej.

os. Piastowskie
w dzielnicy
Centrum
Budowa kanalizacji deszczowej
i przebudowa nawierzchni na os.
Piastowskim – od ul. Sportowej.

Parking przy
ul. Kwiatkowskiego
w dzielnicy Słupiec
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
oraz odwodnienia parkingu.
Przygotowane jest również Porozumienie w sprawie przebudowy skrzyżowania
w dzielnicy Słupiec – realizacja inwestycji
przewidziana jest w 2008 roku.

Rynek – Centrum Nowej Rudy
Wykonywany jest projekt przebudowy płyty noworudzkiego rynku
wraz z dokumentacją niezbędna do
pozyskania unijnych środków . Wniosek do regionalnego Programu Operacyjnego będzie gotowy do złożenia
w I połowie 2007 roku.
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ul. Piastów
ul.Przechodnia
w dzielnicy Centrum
Obecnie trwa przygotowanie projektu na
kompleksową przebudowę ul Piastów i ul.
Przechodniej. W 2006 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz wybór
wykonawcy. Realizacja inwestycji ma rozpocząć się wiosną 2007 roku. Nowy wizerunek
handlowej części dzielnicy Centrum będzie
się wiązał z przeprowadzeniem budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przebudową sieci wodociągowej, budową sieci
gazowej (zakres robót: Zakład Gazowniczy),
przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową nawierzchni jezdni i chodników przy ul.
Piastów na nawierzchnię z kostki kamiennej,
przebudową nawierzchni jezdni z masy asfaltowej oraz chodników z kostki betonowej przy
ul. Przechodniej.
Zakres robót, które będzie ﬁnansował UM
wyniesie ok. 1.900,000 zł – środki pochodzą
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za wycinkę drzew związaną z budową obwodnicy.

ul. Kołowa
w dzielnicy Centrum
Trwają prace projektowe dotyczące budowy drogi dojazdowej na Górę Wszystkich Świętych i Górę Świętej Anny oraz
drogi alternatywnej łączącej dzielnice
Słupiec i Centrum

ul. Stara Droga
w dzielnicy Drogosław
Gmina Miejska wygrała proces sądowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń o odwodnienie ul. Stara Droga. SRK
zostało zobowiązane do wykonania odwodnienia na koszt
własny.

Chodniki
UM dąży do podpisania porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Dróg w efekcie którego mają zostać
wykonane nowe chodniki wzdłuż ulic: od wjazdu na
ul. Mickiewicza do wjazdu na ul. Słupiecką (ok. 610
mb) oraz przy ul Kłodzkiej od wjazdu na ul. Kombatantów do wjazdu na parking (ok. 550 mb.)
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Remont kamieniczek
Kamieniczki: Rynek 25, Rynek 26, Rynek 27, Jeziorna 19
i Kłodzka 2. Budynki te przewidziane są w bieżącym roku do przeprowadzenia remontu elewacji.

Podpisanie umowy z EKO-WOD Sp. z o.o.

Podpisanie umowy
z WINSANEM Sp. j.

Bożena Bejnarowicz – Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje 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 poniedziałek, w godz. 13.00-15.30, ratusz,
Rynek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych
(wy dzia łów i sa mo dziel nych
stanowisk) przyjmują interesantów w każ dy wtorek w godz.
11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia 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 parterze 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 mieści się w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00.
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Samorządowy
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Dwutygodnik, nakład: 1000 egz.

Burmistrz Tomasz Kiliński podpisał umowy z Zakładem Inżynierii
Sanitarnej WINSAN s.j. ze Ścinawki Średniej na realizację 2 zadań :
budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Słupiec – Ścinawka oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej oraz z Przedsiębiorstwem
Robót Wodnych i ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. na realizację
również 2 zadań: budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zacisze
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Drogosław I

wydawca:
Urząd Miasta
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

