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MILION DLA NASZEGO SZPITALA

Koniec czerwca przyniósł zdumiewającą informację dla
Władz Miasta, Rady Powiatu Kłodzkiego oraz pracowników
naszego ZOZ-u z Narodowego Funduszu Zdrowia z Wrocławia
o tym, że od 1 lipca br. nie zostanie przedłużony kontrakt dla
noworudzkiego szpitala. A co za tym idzie, nie przyjdzie ani
jedna złotówka na funkcjonowanie oddziałów: pediatrycznego
oraz wewnętrznego.
30 czerwca burmistrz Tomasz Kiliński zorganizował wyjazd
autokaru do siedziby NFZ we Wrocławiu, w którym znaleźli się
protestujący pracownicy szpitala, orkiestra górnicza i mieszkańcy
Nowej Rudy.
W proteście i negocjacjach udział wzięli burmistrz Tomasz
Kiliński, dyrektor ZOZ-u Roman Buczkowski, starosta Adam
Łącki i członkowie Zarządu powiatu kłodzkiego oraz radne
powiatu Monika Podjacka i Janina Grysiewicz.
Negocjacje i protest trwały kilka godzin, przez pierwsze trzy godziny słyszeliśmy „nie ma pieniędzy”, ale po burzliwych momentami
rozmowach dyrektor NFZ we Wrocławiu przydzielił noworudzkiemu
szpitalowi 1 milion złotych. Pozwoli to na dalsze funkcjonowanie
pediatrii i interny ok. 4 miesiące, jak powiedział dyr. Buczkowski.
Aneks do umowy kontaktowej został podpisany i szpital w Nowej
Rudzie będzie otrzymywał środki ﬁnansowe w transzach. Pozwoli to
na funkcjonowanie oddziałów, ale jest to kwota niewystarczająca do
utrzymania oddziałów do końca roku i szpital będzie się zadłużał.
Być może okaże się, że kolejny taki protest będzie potrzebny
za kilka miesięcy, zatem wykonane przez samorząd transparenty
protestacyjne zostały schowane, ponieważ znowu mogą okazać
się pomocne.
(info)
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Z sesji Rady Miejskiej...
Zwalnia się osoby ﬁzyczne po raz pierwszy rejestrujące działalność
gospodarczą za zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru ewidencji
gospodarczej - w tym temacie została podjęta uchwała przez Radę Miejską.
28 czerwca 2006 r. w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie podczas której zaproszonym Gościem był Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” z okazji 35
rocznicy jego powstania. List gratulacyjny od Władz Samorządowych otrzymała Ewa Miś, która od kilku lat
jest instruktorem Zespołu.
„Społeczeństwo to ludzie, a ludzie to kultura w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Kultura
i tradycje pozwalają na znalezienie tożsamości społeczności lokalnej, stanowią jednocześnie czynnik, ją
konsolidujący, a także to coś, co ją wyróżnia z innych wspólnot. Te nasze tradycje od 35. już lat kultywuje
i propaguje Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. To dzięki zaangażowaniu trzeciego już pokolenia
członków i sympatyków Zespołu możemy poznać kulturę i tradycje ludowe Dolnego Śląska i innych
regionów naszego kraju. To pozwala na ich trwanie w społecznej świadomości i chroni od zapomnienia.
Jubileusz trzydziestopięciolecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” jest okazją do tego, by
Pani, a na Pani ręce wszystkim obecnym i byłym członkom i sympatykom Zespołu, złożyć serdeczne
podziękowania i gratulacje. Zespół niejednokrotnie w swej historii promował Nową Rudę w kraju i
poza jego granicami, uświetniał uroczystości lokalne, stał się wizytówką Nowej Rudy. Za to wszystko
serdecznie dziękujemy i życzymy w imieniu władz samorządowych i własnym dalszych sukcesów
w działalności na niwie kultury oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”
Podczas sesji RM zajęła się następującymi uchwałami:
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006
zmieniająca Uchwałę Nr 234/XXVIII/05 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2005-2008 - Rada Miejska w Nowej Rudzie Uchwałą nr 234/
XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 r.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata
2005 – 2008 przyjęła ten plan na lata 2005 – 2008. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie
miasta Nowa Ruda: wynikającymi ze zmiany planu ﬁnansowego GFOŚiGW oraz wynikającymi
z zakończenia części postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu
pn.: „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa
Ruda”; wystąpiła konieczność dokonania korekty w przedmiotowej uchwale.
- w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na rok 2006 - Rada Miejska w Nowej Rudzie 15 głosami
„za”, przy 1 „przeciw” podjęła w/w uchwałę
- w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej - Rada Miejska w Nowej Rudzie 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” (1 radny nie
brał udziału w głosowaniu) podjęła powyższą uchwałę. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z póżń.zm.) reguluje wysokość opłat
pobieranych za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz za zgłoszenie zmiany
wpisu. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie
w wysokości 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty
stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Zgodnie art. 7a ust. 3 cytowanej ustawy
rada gminy może wprowadzić zwolnienie z opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej oraz za zgłoszenie zmiany wpisu. W związku z tym, że do kompetencji Rady
Gminy należy uchwalenie zwolnienia z opłat podjęcie uchwały jest uzasadnione.
- zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Nowej Rudzie” - Rada Miejska w Nowej Rudzie 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5
„wstrzymujących się od głosowania” podjęła w/w uchwałę. Rada Miejska w Nowej Rudzie 12 głosami „za”
przy 3 „wstrzymujących się od głosowania” (3 radnych nie brało udziału w głosowaniu) podjęła powyższą
uchwałę. Utworzenie jednostki organizacyjnej gminy, wymaga wykonania wielu działań organizacyjnych.
Polegają one między innymi na wyodrębnieniu majątku jednostki, stworzeniu ram organizacyjnych
podmiotu, aż do wyboru dyrektora. Mając na względzie strukturę budżetu miasta na 2006 rok nie ma
możliwości dokonania zmian, przesunięcia potrzebnych na realizację przedmiotowej uchwały środków
ﬁnansowych, z innych zadań w tym budżecie zapisanych. Ponadto Gmina Miejska Nowa Ruda jest 100%
właścicielem Centrum Turystyczno-Sportowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w chwili
obecnej sprawuje zarząd nad obiektami basenu i hali sportowej będąc równocześnie właścicielem części
majątku w ww. obiekcie. Funkcjonowanie dwóch podmiotów na kompleksie sportowym, przy ul. Kłodzkiej
16, jest ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i marketingowych nieuzasadnione.
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącego prowadzenia
klas integracyjnych - Rada Miejska w Nowej Rudzie 17 głosami „za” podjęła w/w uchwałę. Wójt Gminy
Nowa Ruda zwrócił się z prośbą o częściowe pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych oddziałów
integracyjnych kl. IV szkoły podstawowej oraz kl.I gimnazjum w Bożkowie. Powstanie dwóch klas,
spowodowane jest przyjęciem do szkoły od 1 września 2006 r. czterech uczniów mieszkańców Gminy
Miejskiej Nowa Ruda, posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kształceniu
dzieci w szkole ogólnodostępnej, specjalnej lub integracyjnej. O wyborze szkoły dla dziecka decydują
rodzice lub prawni opiekunowie. Przepisy oświatowe ustalają, że w oddziale integracyjnym w szkole
ogólnodostępnej liczba uczniów wynosi od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
Koszt zatrudnienia nauczycieli wspomagających to 0,75 etatu w gimnazjum kwota 6.425,89 zł, 0,5 etatu
w szkole podstawowej kwota 4.408,45 zł i zajęcia logopedyczno - rewalidacyjne 586,56 zł, razem
11.420,90 zł. Od 01.01.2007 r. Gmina Nowa Ruda otrzyma subwencję na dodatkowe oddziały klas
integracyjnych.

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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EKO NOWA RUDA

Referat Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Kłodzku ogłosił dwa konkursy dotyczace realizacji projektu pt. Budowa Parku Turystycznego „Miniatura Euroregionu Glacensis” w Kłodzku
– etap I Koncepcja i Dokumentacja współﬁnansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy – Polska.
KONKURS
na przygotowanie koncepcji logo lub maskotki Miniatury
Euroregionu Glacensis
KONKURS:
na wykonanie makiety
„Miniatura Euroregionu Glacesis”
Celem obu konkursów jest uzyskanie: koncepcji znaku
graﬁcznego miniatury lub projektu maskotki oraz atrakcyjnego wizualnie modelu kompozycji przestrzennej Euroregionu Glacensis przedstawiającego ukształtowanie terenu
z wybranymi, najciekawszymi atrakcjami turystycznymi po obu
stronach granicy.
Uczestnikami konkursów mogą być szkoły i placówki
szkolno – wychowawcze, organizacje pozarządowe, osoby
ﬁzyczne (pełnoletnie) itp.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Regulaminy obu konkursów (wraz ze szczegółowym
opisem zasad ) oraz wzór zgłoszeń konkursowych dostępne są
na stronie internetowej pod adresem: www.bip.powiat.klodzko.
pl oraz w siedzibie Referatu Rozwoju Lokalnego i Zamówień
Publicznych Starostwa Powiatowego przy ul. Okrzei 20.
Prace konkursowe należy składać (osobiście bądź drogą
pocztową) najpóźniej do dnia 10 października 2006 roku
do godziny 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.
Decyduje data wpływu zgłoszenia konkursowego.
Monika Podjacka

ODBLASKI z GFOŚiGW
1700 sztuk odblasków zakupił Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dla dzieci z noworudzkich
szkół podstawowych i przedszkoli.
Uczniowie z klas 1 – 3 podstawówek oraz przedszkolaki
otrzymają je w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
monp

Portal poświęcony jest gromadzeniu informacji o zasobach
przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy miejskiej
Nowa Ruda. Tworzony jest przez Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejski Zespół Szkół Nr
1 w Nowej Rudzie.
Celem portalu jest gromadzenie w postaci fotograﬁi,
walorów przyrody Nowej Rudy widzianej oczami uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Na portalu można znaleźć dokładny regulamin umieszczania
prac, kontakt z administratorami oraz już funkcjonującą
Galerię.
Portal ogłosił juz pierwszy konkurs „Pory roku w Nowej
Rudzie”, którego celem jest tworzenie zdjęć o tematyce
przyrodniczej z Nowej Rudy.
Konkurs rozpoczął się 30 maja br. i potrwa do 19 marca
2007 roku. Regulamin konkursu umieszczony jest na
www.ekonowaruda.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie
– dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
monp

Reemigranci polscy z Francji
W czerwcu w hali CTS odbyła się uroczystość z kazji 60
rocznicy powrotu reemigrantów polskich z Francji.
Zaszczycili nas swoją obecnością zarówno uczestnicy tamtych
wydarzeń, którzy w 1946 roku osiedlili się na ziemi noworudzkiej,
jak również ich potomkowie, wśród których wspomnienia
z tamtych wydarzeń są ciągle jeszcze bardzo żywe.
Uroczystość rozpoczęli Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Tomasz Kiliński oraz Wójt Gminy Nowa Ruda Bogusław
Rogiński a zorganizowało ją Towarzystwo Przyjaźni Polsko
– Francuskiej, władze Miasta i Gminy Nowa Ruda, Miejski
Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno
– Sportowe.
W części artystycznej wystąpili: Orkiestra Górnicza, Zespół
Pieśni i Tańca Nowa Ruda, Klub Tańca „RUDAN”, Szkoła
Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa z Jugowa.
MOK Nowa Ruda

4

14 lipiec 2006 r.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 31 maja 2006
roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej
przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 71/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 31 maja 2006 roku.:
– ul. A. Fredry nr 53/I/10 Obr. 3, AM18 dz. nr 267
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 11 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 31 maja 2006
roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej
przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 72/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 31 maja 2006 roku.:
– ul. marsz. J. Piłsudskiego nr 25 b/12 Obr. 4, AM 2 dz. nr 80/2
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 11 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 31 maja 2006
roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej
przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 78/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2006 roku.:
– ul. Spacerowa nr 9/1 Obr. 8, AM1 dz. nr 23/3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 17 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 8 czerwca 2006 roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 79/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 8 czerwca 2006 roku.:
– ul. Spacerowa nr 9/4 Obr. 8, AM 1 dz. nr 23/3
– ul. Podjazdowa nr 7 Obr. 3, AM 20 dz. nr 384/24 (lokal użytkowy)
– ul. Podjazdowa nr 7 Obr. 3, AM 20 dz. nr 384/24 (pomieszczenie magazynowe)
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 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 5 czerwca 2006 roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości nie zabudowanej
przeznaczonej do zamiany, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 75/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 5 czerwca 2006 roku.:
– ul. Broniewskiego Obr. 6, AM 6 dz. nr 5/3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 19 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia13 czerwca 2006
roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości nie zabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 80/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 13 czerwca 2006 roku.:
– oś. XXX-Lecia Obr. 7, AM 6 dz. nr 71/1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 25 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia16 czerwca
2006 roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
wraz z ułamkową częścią gruntu, będących załącznikiem do Zarządzenia
nr 82/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 16 czerwca 2006 roku.:
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– ul. Kolejowa nr 9/5 Obr. 3, AM 19 dz. nr 306/6
– ul. Akacjowa nr 10/I/6 Obr. 8, AM 1 dz. nr 72/34
– ul. Parkowa nr 1/8 Obr. 6, AM 4 dz. nr 32/2
– ul. Topolowa nr 2/II/1 Obr. 8, AM 1 dz. nr 56/11
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 28 lipca 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 29 czerwca
2006 roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości
lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu,
będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 89/06 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 29 czerwca 2006 roku.:
– ul. Żeromskiego nr 5/1 Obr. 5, AM 5 dz. nr 195/7
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 sierpnia 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 22 czerwca 2006 roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 83/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 22 czerwca 2006 roku.:
– ul. Rynek nr 26, Obr. 3, AM 20 dz. nr 403/8
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 3 sierpnia 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 4 lipca 2006 roku
zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 94/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 4 lipca 2006 roku.:
– ul. Świdnicka 99/5, Obr. 2, AM 20 dz. nr 435/1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 sierpnia 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 4 lipca 2006 roku
zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 94/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 4 lipca 2006 roku.:
– ul. Świdnicka 109/5, Obr. 1, AM 4 dz. nr 38
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej 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 2004r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 16 sierpnia 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 7 lipca 2006
roku zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr
95/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 7 lipca 2006 roku.:
– ul. Niepodległości , Obr. 4, AM 1 dz. nr 68/1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 18 sierpnia 2006 r.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 7 lipca 2006 roku
zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 96/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 7 lipca 2006 roku.:
– ul.Podjazdowa 9 , Obr. 3, AM 20 dz. nr 390/1 i 391/1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 18 sierpnia 2006 r.
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Święto Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie
14 czerwca br. dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, społeczność
uczniowska oraz licznie zaproszeni goście wzięli udział w obchodach
60-lecia Szkoły Podstwawowej Nr 2 w Nowej Rudzie.
Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 w Nowej Rudzie została powołana do życia w listopadzie 1945 roku. 14 stycznia 1946 roku odbyło
się poświęcenie budynku przy ul. Sportowej. W grudniu 1956 roku placówka otrzymała drugi budynek przy ul. Fredry. W 1994 roku rozpoczęto przygotowania związane z wyborem patrona szkoły. W wyniku
plebiscytu przeprowadzonego 19 czerwca 1995 roku uczniowie wybrali
Janusza Korczaka. 3 czerwca 1996 roku odbyło się uroczyste nadanie
imienia szkole. W 2000 roku odbyła sie uroczystość przekazania nowego sztandaru szkoły.
O tym mówią karty historii, a co działo się podczas uroczystości
związanych z obchodami 60-lecia szkoły?
Dzień rozpoczął się uroczystym Apelem, a potem odbyły się warsztaty dziennikarskie.
Z tej okazji odbyło się III Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich. Szkoła jest wydawcą “Uczniaka”.
W warsztatach dziennikarskich wzięła udział Monika Podjacka –
redaktor naczelna “Info Nowa Ruda”, która w grupie kierowanej przez
panią Beatę Eisfeld, zaprezentowała swoją osobę oraz pracę redaktora Info.
Goście wykonali zadanie plastyczne “Pocztówka Marzeń”, wspólnie z uczniami wykonali zadanie dziennikarskie polegające na przygotowaniu jednej strony gazety “Uczniak – wydanie specjalne”. Wszystkie grupy wzięły także udział w zajęciach integracyjnych polegających na grach,
zabawach i ćwiczeniu “Jestem królem, marzę o ...”
Po skończonych warsztatach wszyscy uczestnicy wzięli udział w zorganizowanym festynie szkolnym. Było dużo słońca, uśmiechu i dobrej zabawy.
(info)

Kolejny sukces Magdy Zamolskiej.
Trzy medale na Mistrzostwach Polski.
W dniach 21-25.czerwca 2006 w Kielcach odbywały się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym seniorów i orlików. Wśród startujących jechało kilka osób z noworudzkim rodowodem. Wśród seniorek
i orliczek Magdalena Zamolska (KK KROS Ziemia Darłowska) i Iwona
Pytel (ZPAS Winsan Piast Nowa Ruda), wśród orlików Jakub Oborski
(US Artisienne) oraz wśród seniorów Paweł Szaniawski (CCC Polsat)
i Grzegorz Rosoliński.
Największy sukces odniosła Magda Zamolska. Zdobyła w sumie
trzy medale: srebrny, złoty i brązowy. W środę w jeździe indywidualnej na czas przegrała złoto w seniorkach tylko z Majką Włoszczowską
(Lotto Warszawa) a Iwona Pytel zajęła 9.miejsce.
Wyniki jazdy na czas - kategoria open:
1. Maja Włoszczowska (Lotto) 28:26:45
2. Magdalena Zamolska (KK KROSS Ziemia Darłowska) 28:38:24
3. Paulina Brzeźna (MKS Start Lublin) 28:38:53
9. Iwona Pytel (ZPAS Winsan Piast Nowa Ruda) 29:43:73
Za to w kategorii orlik Magda obroniła tytuł Mistrzyni Polski wywalczony w zeszłym roku w Sobótce.
Wyniki jazdy na czas - kategoria orliczek:
1. Magdalena Zamolska (KK KROSS Ziemia Darłowska) 28:38:24
2. Martyna Ryńska (Orlęta Gorzów) 29:24:88
3. Aleksandra Zabrocka (Flota Gdynia) 29:25:45
W sobotę w wyścigu ze startu wspólnego wśród orlików Jakub Oborski reprezentujący francuski klub US Artisienne zajął 10.miejsce.
Wyniki start wspólny - kategoria orlik:
1. Michał Gołaś (TKK Paciﬁc Norda Atala) - 4.31.39
2. Piotr Zieliński (Bretagne Jean Floc’h) strata 1.43
3. Paweł Wachnik (GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne)
10. Jakub Oborski (US Artisienne)
W sobotę po południu, przy wysokiej temperaturze powietrza odbył
się także wyścig ze startu wspólnego kobiet w kategoriach open i orlik.
Konﬁguracja terenu nadawała się na rozegranie górskich mistrzostw Polski. Zawodniczki rywalizowały na 17.kilometrowj trasie, którą miały przejechać siedmiokrotnie. Na końcówce 4.rundy wyścig się rozstrzygnął.
Poszła ucieczka 3.zawodniczek Lotto (Włoszczowska, Szafraniec, Sadłecka) oraz Paulina Brzeźna (MKS Start Lublin) – broniąca tytułu zdobytego
w roku ubiegłym w Sobótce. Uzyskały prawie 3.minutową przewagę nad
następną 7.osobową grupką z Magdą Zamolską i Bogusławą Matusiak

(wielokrotną Mistrzynią Polski). Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne sędziowie skrócili wyścig o 1.rundę. Finisz rozegrał się pomiędzy Majką i Pauliną. Nieznacznie lepsza była Włoszczowska.
Wyniki start wspólny - kategoria open:
1. Maja Włoszczowska (Lotto) 3.09.40
2. Paulina Brzeźna (MKS Start Peugeot)
3. Anna Szafraniec (Lotto) 3.09.45
9. Magdalena Zamolska (Kross Ziemia Darłowska
19. Iwona Pytel (ZPAS Winsan Piast Nowa Ruda)
Równocześnie w klasyﬁkacji orliczek Magda znalazła się na podium, na trzecim miejscu zdobywając brązowy medal.
Wyniki start wspólny - kategoria orliczka:
1. Małgorzata Jasińska (LUKK Krokus Mazur Barczewo)
2. Monika Grzebinoga (MKS Start Peugeot)
3. Magdalena Zamolska (Kross Ziemia Darłowska)
11. Iwona Pytel (ZPAS Winsan Piast Nowa Ruda)
Satysfakcję z wyników Magdy miał będący na Mistrzostwach Polski
z Iwoną Pytel – były trener Magdy, Jakuba i Pawła – Stanisław Niekraś.
Wszyscy mamy nadzieję, że Iwona idzie dobrą drogą i w kolejnych
kategoriach wiekowych odnosi także sukcesy, do których wcześniej
przyzwyczaiła nas Magda. W szerokiej kadrze na Mistrzostwa Europy,
które odbędą się w dniach 13-16.lipca w holenderskim Valkenburgu są
Magda i Iwona. Życzymy im „połamania kół”.
A. Cyman
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Życzenia od Burmistrza

Nagrody Burmistrza

Na zaproszenie Burmistrza Tomasza
Kilińskiego w sali uroczystości noworudzkiego
Ratusza, tuż po zakończeniu roku szkolnego pojawili się najlepsi uczniowie wraz z rodzicami.
Burmistrz złożył Im serdeczne gratulacje w związku z uzyskaniem bardzo dobrych
wyników w nauce ze szczególnym uwzględnieniem konkursów matematycznych, językowych oraz osiągnięć sportowych.
Po wręczeniu róż, dyplomów oraz nagród książkowych Burmistrz życzył wszytkim
nagrodzonym Uczniom sukcesów w nauce i
osiągnięcia dalszych wysokich wyników sportowych, oraz wspaniałych wakacji.

Koniec roku szkolnego to doskonała okazja do podsumowania pracy dyrekcji szkół oraz
nauczycieli.
Wzorem lat ubiegłych burmistrz Tomasz Kiliński wręczył nagrody wszystkim dyrektorom miejkich
placówek oświatowych oraz poszczególnym nauczycielom.
Nagrody otrzymały:
pani Iwona Szuber
– nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 2
pani Joanna Drążek
– nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 3
pani Regina Wałęsa
– nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 7
pani Mirosława Briń
– nauczycielka z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1
pani Alicja Krywejko
– nauczycielka z Gimnazjum N r 1
pani Alicja Roch
– nauczycielka z Gimnazjum Nr 2

Wyróżnienie otrzymali:
Paulina Sabieraj - uczennica klasy VI e Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie
Joanna Korjat - uczennica klasy VI d Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie
Maranatha Zawadzka - uczennica klasy VI e
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie
Natalia Bogdańska - uczennica klasy IV
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie
Lucjan Madej - uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie
Patrycja Michalska - uczennica klasy Va
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie
Michał Gołek - uczeń klasy IIIc Gimnazjum
Nr 1 w Nowej Rudzie
Ilona Górna - uczennica klasy Iia Gimnazjum
Nr 1 w Nowej Rudzie
Magdalena Kantorska - uczennica klasy IIIb
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie
Karolina Radgowska - uczennica klasy Ic
Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie
Katarzyna Matusz - uczennica klasy II b
Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie
Justyna Baca - uczennica klasy IIIa Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie
Katarzyna Banach – uczennica klasy I a
Gimnazjum Nr 3
Agnieszka Koszałkowska – uczennica klasy
II b Gimnazjum Nr 3
Krzysztof Szostak – uczeń klasy III a Gimnazjum Nr 3
Oktawia Majchrzak – uczennica klasy IV b
Szkoły Podstawowej Nr 6
Milena Szczotka – uczennica klasy V b szkoły Podstawowej Nr 6
Justyna Kowalska – uczennica klasy VI a
Szkoły podstawowej Nr 6
Katarzyna Mróz – uczennica klasy IV a Szkoły Podstawowej Nr 2
Ngo–Si Magdalena – uczennica klasy V b
Szkoły Podstawowej Nr 2
Kacper Tyszka – uczeń klasy VI b Szkoły
Podstawowej Nr 2
Monika Podjacka

Sportowe rozgrywki Przedszkolaków
Przedszkolaki doczekały się w końcu upragnionych zawodów sportowych.
W czerwcu, w hali sportowej w Słupcu
odbyła się X Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, w której wzięło udział
5 drużyn reprezentujących przedszkola:
Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole
„MINI”, Przedszkole „KUBUŚ”, Przedszkole „BAJKA” oraz Przedszkole miejskie z Broumova.
Mali zawodnicy dzielnie pokonywali
wyznaczone zadania w różnych dyscyplinach sportowych. Zmęczeni, ale zadowoleni z siebie ukończyli zawody w miłej i przyjaznej atmosferze. Ne było wygranych ani przegranych, była wspaniała
zabawa i dużo wrażeń.
Za wzorową sportową postawę każda drużyna otrzymała dyplom i puchar,
a wszyscy zawodnicy oraz pozostałe dzieci, które do końca gorąco kibicowały swoim ulubieńcom, otrzymały nagrody w postaci słodkich niespodzianek. Pamiątkowe
koszulki i czapeczki z daszkiem długo będą przypominały radosne i wspólnie spędzone chwile.
(info)

Projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska

I N F O R M A C J A
Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie informuje o przystąpieniu
do realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych na terenie miasta Nowa Ruda. Planowane terminy rozpoczęcia robót
budowlanych to:
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej - II połowa lipca 2006 roku
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Drogosław I (ulice: Świdnicka, Stara Droga,
Andersa, Jana Pawła II, Jedności, Łączna, płk. Józefa Sokola, Zacisze, Dworska, Leśna)
- początek sierpnia 2006 roku
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Drogosław II (ulice: Kopalniana, Górnicza,
Zatorze) - początek sierpnia 2006 roku
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Zacisze (ulice: Srebrna – odcinek od skrzyżowania
z ul. Złotą w kierunku Centrum, Cicha, Mickiewicza, Demokratów, Ogrodowa, Górna) początek sierpnia 2006 roku
- Budowa kolektora na trasie Słupiec – Ścinawka - początek sierpnia 2006 roku
Więcej informacji udzielają:
Krzysztof Budzyna, ul. Rynek 11 pokój 209, tel. (0 74) 872 03 34
Kornelia Klinicka, ul. Rynek 11 pokój 210, tel. (0 74) 872 03 35
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OPRZETARGU

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 lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.
1.
1.

Położenie
nieruchomości
nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Powierzchnia
nieruchomości
w m2
pow. lokalu
udział

Dotychczasowy
sposób
zagospodarowania
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nowa Ruda,
ul. Górnicza
15/24
nr KW 13965

obr. 2
AM 26
640/8

1811
45,67
32/1000

Budynek mieszkalny

brak planu

38 800,00 zł
(9700 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 26 czerwca 2006 r. do dnia 26 lipca 2006 r.
OPIS nieruchomości:
Lokal położony jest w suterenie budynku. Posiada niezależne wejście z zewnątrz budynku. Składa się z dwóch pokoi, trzech przedpokoi,
kuchni, łazienki, wc i pomieszczenia gospodarczego. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest zadawalający- przechodnia ciemna kuchnia,
pomieszczenia połączone są przedpokojami. Standard wykończenia jest przeciętny. Ściany w pokojach wykończone są farbą emulsyjną, olejną i
tapetą. Łazienka wykończona jest terakotą i glazurą- pomieszczenie zdewastowane. Podłogi wykończone są wykładziną z tworzywa sztucznego,
a w wc występuje terakota. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa- drzwi płytowe. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane. Lokal
wyposażony jest w instalacje wod.- kan z zimną wodą, instalacje elektryczną, ogrzewanie lokalu jest etażowe- zasilane ze wspólnej kotłowni.
I przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2006 r. o godz.1145 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 28 lipca 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

OPRZETARGU

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

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

Udział

lokalu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

1.

Nowa Ruda,
ul. Broniewskiego
KW 11193

obr. 6
AM 6
2/61

1135

nieruchomość nie
zabudowana

brak planu

32.000,00 + 22%VAT

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 23 czerwca 2006 r. do dnia 23 lipca 2006 r.
OPIS nieruchomości: Pow. działki nr 2/61...............1135 m2 Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części
miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Działka
porośnięta trawą. W rejonie lokalizacji nieruchomości występuje instalacja elektryczna i wodno- kanalizacyjna. Dostępność komunikacyjna
do nieruchomości jest dobra- droga asfaltowa. Dla przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja o warunkach zabudowy nr 61/2005 z
dnia 10.12.2005r określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego z poddaszem
mieszkalnym lub użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolno stojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i przyłączami. I przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 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 28 lipca 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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Przetargi

14 lipiec 2006 r.

OGŁOSZENIE

info Nowa Ruda

Nr 118

OPRZETARGU

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.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow.
w m2
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

1.

Nowa Ruda,
ul. Nowa
KW 20262

obr. 1
AM 4
23/3

1288

nieruchomość
nie zabudowana

brak planu

25.000,00 + 22%VAT
( 6 250 EURO)

L.p.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 03 lipca 2006 r. do dnia 03 sierpnia 2006 r.
OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren nieruchomości z niewielkim spadkiem
w kierunku zachodnim. Dojazd do działki prowadzi drogą
utwardzoną. Działka porośnięta jest trawą, występują nieliczne drzewa owocowe Dla przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja o
warunkach zabudowy nr 66/2005 z dnia 30.12.2005 r określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego
domu mieszkalnego z garażem wbudowanym lub wolno stojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą
architekturą ogrodową. I przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2006 r. o godz.1130 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala
Ślubów) Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 11 sierpnia 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 OPRZETARGU
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 lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
Użytk. wieczyst

L.p.

1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow.
w m2
działki

Dotychczasowy
sposób
zagospodarowania
nieruchomości

Nowa Ruda,
ul. Łużycka 1/4
KW 7517

obr. 5
AM 3
87

260
22,07
3/100

Działka zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

brak planu

Cena wywoławcza
nieruchomości
w tym za grunt

I opłata
opłata
roczna
w%

Wysokość
opłat z zł.

12 000,00 zł.
(3 000 EURO)

15

36,45

243,00 zł.

1

2,43

Termin
wnoszenia
opłat

31
marca

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 03 lipca 2006 r. do dnia 03 sierpnia 2006 r.
OPIS nieruchomości: Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z jednego pokoju, przedpokoju i wc. Standard wykończenia jest zły.
Na ścianach stare tynki cementowo wapienne (liczne ślady spękań) malowane farbą emulsyjną – powłoki emulsyjne w zły stanie technicznym. Na
podłodze zniszczona wykładzina z tworzywa sztucznego. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa- drzwi drewniane na drewnianych ościeżnicach,
malowane farbą olejną. W otworach olejnych zamontowane są okna drewniane w dużym stopniu zniszczone, szyby wymagają wymiany. Lokal
wyposażony jest w instalacje wodno- kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie lokalu jest piecowe.
I przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 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 11 sierpnia 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.

info Nowa Ruda

Nr 118

Przetargi

OGŁOSZENIE

OPRZETARGU

14 lipiec 2006 r.

9

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

Pow.
w m2
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

1.

Nowa Ruda,
ul. Nowa
KW 20265

obr. 1
AM 4
23/2

2106

nieruchomość nie
zabudowana

brak planu

37.000,00 + 22%VAT
( 9 250 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 03 lipca 2006 r. do dnia 03 sierpnia 2006 r.
OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Teren nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dojazd do działki prowadzi drogą utwardzoną. Działka
porośnięta jest trawą, występują nieliczne drzewa owocowe Dla przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja o warunkach zabudowy
nr 65/2005 z dnia 30.12.2005 r określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego z
garażem wbudowanym lub wolno stojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą ogrodową.
I przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2006 r. o godz.1115 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 11 sierpnia 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.

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 13 lipca
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 74/06 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 5 czerwca 2006 roku:

Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając w trybie art. 53 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia o
wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 49545 Góra św.
Anny w Nowej Rudzie, przewidziana do realizacji na działkach nr
501, Obręb 5 na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z/s
Aleje Jerozolimskie w Warszawie.
Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowa
Ruda w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji, Rynek 11, pok. 206, tel. 872
03-31 , w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając w trybie art. 53 ust.1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Wymiana anten na istniejącej wieży kratowej o wysokości H=40m
stacja bazowa (SB) GSM IDEA kod inwestycji SB: „3145/4236 Nowa
Ruda Przedmieście”, przewidziana do realizacji przy ul. Górniczej
na działce nr 132, Obr. 2 Drogosław na terenie należącym do KE
EnergiaPro z/s przy ul. Legnickiej w Wałbrzychu na wniosek PTK
Centertel sp z o.o. Z/s przy ul. Skierniewickiej 1A w Warszwie.
Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miasta
Nowa Ruda w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji , Rynek 11, pok. 206,
tel. 872 03-31 , w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

- dzierżawa na okres do 3 lat
ul. Cicha
- Obr. 4 AM 1 dz. nr 25
ul. Jasna
- Obr. 4 AM 9 część działki nr 345/5
ul. Łużycka
- Obr. 5 AM 2 dz. nr 10
ul. Słupiecka
- Obr. 7 AM 3 dz. nr 5/4
ul. Słupiecka
- Obr. 7 AM 3 dz. nr 21/2
ul. Słupiecka
- Obr. 7 AM 3 dz. nr 19/2
ul. Zagórze
- Obr. 8 AM 11 dz. nr 10/1
ul. Jawornik
- Obr. 1 AM 17 dz. nr 293
ul. Radkowska
- Obr. 6 AM 14 dz. nr 3/2
ul. Stara Droga
- Obr. 2 AM 21 dz. nr 513/8
ul. Stara Droga
- Obr. 2 AM 21 dz. nr 513/1
ul. Stara Droga
- Obr. 2 AM 21 dz. nr 513/4
- dzierżawa na czas nieokreślony – zgodnie z § 2 Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 91/0 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 lipca
2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i ustalania wysokości
opłat za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Nowa Ruda Dzierżawa na czas nieokreślony – zgodnie z § 2 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 91/05 Burmistrza Miasta
Nowa Ruda z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i ustalania wysokości opłat za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda
ul. Orkana
- Obr. 2 AM 15 dz.nr 261
ul. Mała Kolonia
- Obr. 5 AM 7 część działki nr 418/8
ul. Mała Kolonia
- Obr. 5 AM 7 część działki nr 418/9
ul. Stara Osada
- Obr. 5 AM 9 część działki nr 446
ul. Ugory
- Obr. 7 AM 9 część działki nr 6/6
ul. Jedności
- Obr. 3 AM 13 działka nr 113/2
Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 13 lipca 2006 roku do dnia 2
sierpnia 2006 roku/zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/
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INFORMACJE

35 lat minęło czyli Jubileusz
ZPiT „Nowa Ruda”

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” obchodził hucznie 35lecie powstania. Podczas koncertów, które odbywały się 31
czerwca i 1 lipca nikt nie pozostał na widowni obojętny bo na
tym polega właśnie urok ZPiT „Nowa Ruda”, że umie porwać
wszystkich rytmem i ruchem, profesjonalizmem i perfekcjonizmem, wzbogaconym o urodę i autentyczną młodzieńczą
werwę oraz żywiołowość. Wszystko to jest efektem przede
wszystkim talentu i wytężonej pracy zarówno młodzieży jak
i kierownictwa Zespołu.

Nr 118

info Nowa Ruda

Podczas koncertów
zaprezentowały się trzy
pokolenia , które od 1971
roku tworzyły Zespół
swoją pracą i zaangażowaniem, którzy sprawili,
że Nowa Ruda jest dumna z osiągnięć zespołu.
Z aktualnymi tancerzami zespołu wystąpili byli
członkowie zespołu co
było wzruszające bo na
jednej scenie tańczyły dzieci z rodzicami i
dziadkami – dosłownie.
Pierwszy koncert, który
odbywał się 30 czerwca
przeznaczony był dla rodziców, których zaangażowanie jest nieoceniona podporą w pracy kierownictwa zespołu ( od dwóch lat działa dzięki nim Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu). W drugim koncercie wśród widzów
zasiedli: przedstawiciele władz samorządowych województwa
na czele z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego panem Stanisławem Jurcewiczem, władze miasta
w osobach Burmistrza Tomasz Kilińskiego, zastępcy Burmistrza Pani Marzeny Wolińskiej oraz Przewodniczącej Rady
Miejskiej Pani Bożeny Bejnarowicz, swoją obecnością koncert
uświetnili także Wójt Gminy Nowa Ruda Bogusław Rogiński,
poseł na sejm RP Grzegorz Kołacz, sekretarz CIOFF Edward
Błażek, Dyrektor Artystyczny Kłodzkiego Ośrodka Kultury Marian Półtoranos wielu gości związanych z ZPiT „Nowa Ruda”
oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych zespołów. Wszyscy oni
gratulowali kierowniczce i choreografowi Zespołu Ewie Miś
wielu wspaniałych osiągnięć, którymi cieszy Nową Rudę od
ośmiu lat. Serdeczne podziękowania składa jej także cały Miejski Ośrodek Kultury, życząc niekończącego się pasma sukcesów, wspaniałych pomysłów i niegasnącej pasji, która sprawia,
że wielu noworudzian pokochało folklor.
Nad obchodami jubileuszu patronat honorowy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz - Michał
Ujazdowski.
Sławomir Drogoś

OBOZOWICZE NA GÓRZE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

