Nr 83
info Nowa Ruda Bezpłatny
Biuletyn Samorządowy
���� ��������� ������������������������������
�����

Wydawca: Urząd Miasta i Rada Miejska w Nowej Rudzie
������������������������������������������������������

11 luty 2005 r.
����������������������

1
�

11 luty 2005 r.
Nr 83
ISSN 1644-5090
������������������������������� �����������������������������������������

OGÓLNOPOLSKIE
HALOWE �������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������
ZAWODY
W ŁUCZNICTWIE ��������������
�������
������������������
������������������������������������������������������������
ELIMINACJE
DO HALOWYCH
�����������������������������������������������������������
MISTRZOSTW
ŚWIATA
��������������������������������������
������������������������������������������������������
W ŁUCZNICTWIE

����������������������������������������������������������������������������������������������������

12-13 luty 2005 r.
NOWA RUDA
ul. KŁODZKA 16
HALA CTS – u

�����������������
������������������
Program zawodów:
12 luty 2005 r. - sobota
��������������������������������������������������
����������� ��������
������
�� ������������
����� ��� ������� �� ������� �����
11.45
– oficjalne
otwarcie
�������������������������������������������������������������������������
12.15 – eliminacje mężczyzn
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
15.00 – eliminacje kobiet
�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������

��������������������������������������������������

�����

13 luty 2005 r. - niedziela
8.45 – finały indywidualne
14.30 – zakończenie zawodów
���� ��� ����� �� ��������� �� �������� �� ���������� ������ ������� ������������������

������������������

Na zawody zapraszają:
ORGANIZATORZY :
Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Klub Sportowy “Piast” Nowa Ruda
CTS Nowa Ruda
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Polski Związek Łuczniczy
Dolnośląski Związek Łuczniczy
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W skrócie...
• Monitoring. Zakończone zostały prace związane z montażem elementów monitoringu
wizyjnego Centrum Nowej Rudy. W pierwszym etapie kamery zlokalizowane zostały przy ul.ul. ;
Rynek 17, Rynek 28, Piastów 2, Piastów 30 . Lokalizacja kamer pozwoli na obserwacje terenu:
Rynek, części ul.ul. Armii Krajowej, Kolejowej Bohaterów Getta, Podjazdowej, Piastów, części
Przechodniej i Nadrzecznej oraz mostu przy ul. Cmentarnej.
Podziękowania
Burmistrz Tomasz Kiliński składa serdeczne podziękowania sponsorom,
dzięki którym możliwe było utworzenie monitoringu w naszym mieście. Są nimi:
Marian Jaliński
Danuta Zawislak
Renata Jankowska
Czesław Kantorski
Stanisława Olejnik
Bogdan Traczyński
Krystyna Warska
Apteka Sp. z o.o. Bielawa ul. Wolności
Tadeusz Gołuch
Bernadetta Jagódka
Czesław Biały
Marian Wiszowaty
Grzegorz Hupało
Kazimierz Wygoda
Edward Szymczak
Halina i Mieczysław Kawalec
• Elitarne Studia Podyplomowe z „Psychologii Zarządzania” w Nowej Rudzie. PolskoCzeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu Collegium Glacense zaprasza na studia podyplomowe.
Nietypowa, unikalna, konstrukcja zajęć w większości praktycznych pozwoli poznać najnowszą
wiedzę psychologiczną z zakresu zarządzania, zdefiniować własny styl zarządzania, poznać
swój potencjał menedżerski a w rezultacie osiągnąć pożądaną na rynku przewagę konkurencyjną. Studia zostały przygotowane na najwyższym poziomie edukacyjnym i organizacyjnym,
tak aby nie kolidowały z wykonywaną pracą i obowiązkami. Rozpoczynają się w lutym i kończą
w czerwcu. Całkowity koszt studiów to 2.200,- zł. Absolwenci otrzymują Dyplom „Psychologii
Zarządzania” Ekskluzywnej Uczelni Międzynarodowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 28 lutego 2005 roku. Osobą prowadzącą projekt jest
Krystyna Miśkiewicz, tel. (0-74) 872 65 65 e-mail: dziekanat@cg.edu.pl

Co nowego w prawie?
Od 27 stycznia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, zgodnie
z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego
i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, zwraca osobie wezwanej koszty przejazdu
z miejsca zamieszkania tej osoby do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem.
ZUS zwraca osobie wezwanej koszty przejazdu do kwot równych:
1) cenie biletu za przejazd kolejowy wykonywany przez uprawnionego przewoźnika w
drugiej klasie pociągu osobowego, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych
uprawnień;
2) cenie biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego
regularne przewozy osób, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień – jeżeli
brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa wyżej, albo gdy przejazd autobusem nie jest
droższy;
3) cenie biletu za przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uwzględniającej
posiadane uprawnienia do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień.
Zwrot kosztów przejazdu do wysokości określonej w rozporządzeniu następuje na
podstawie przedstawionych biletów lub rachunków. W przypadku nieprzedstawienia ww.
dokumentów, zwrot kosztów przejazdu w obie strony następuje według taryf przewozowych
dla najtańszego środka transportu na danej trasie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2005r. Nr 6 poz. 47).
Marta Grodzicka

Bożena Bejnarowicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje
mieszkańców w Biurze Obsługi
Samorządu (ratusz - Rynek 1, II
piętro, pok. nr 15) w każdą środę
w godz. 12-15.
Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w
godz. 13-1530, ratusz, Rynek 1,
II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy komórek organizacyjnych (wydziałów i samodzielnych stanowisk)
przyjmują interesantów w każdy
wtorek w godz. 11-16.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia tel. 872 51 51 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. 730-1700.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
730-1530.
Gminne Centrum Informacji mieści się w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 700-1500.

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy
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LOKALNE CENTRUM
INFORMACJI PROFILAKTYCZNEJ
9 lutego br. w Bibliotece Pedagogicznej nastąpiło uroczyste
otwarcie Lokalnego Centrum Informacji Profilaktycznej.Celem
działalności Centrum jest gromadzenie, opracowywanie oraz
udostępnianie informacji o tematyce profilaktycznej oraz upowszechnianie jej, m.in. poprzez bezpłatny Biuletyn.
Centrum, przy współpracy z Noworudzkim Stowarzyszeniem
Pro Publico Bono, ma zamiar organizować kursy i szkolenia
skierowane do pedagogów i nauczycieli, oraz chce podjąć próbę
integracji szkolnych środowisk zainteresowanych problematyką
profilaktyki. Działania Centrum są wspierane oraz dofinansowywane przez Urząd Miejski. Choć oficjalne otwarcie Centrum nastąpiło w lutym, ma na swoim koncie już kilka działań. W grudniu
zorganizowany został kurs dla członków Szkolnych Zespołów ds.
Profilaktyki nt. konstruowania szkolnych programów profilaktyki, już pod koniec ubiegłego roku, dzięki środkom finansowym
z Urzędu Miasta zakupionych zostało 51 woluminów. Oprócz
książek w Centrum znaleźć można wiele innych materiałów,
m.in. Akty prawne dotyczące profilaktyki w szkole, współpracy
z rodzicami, listę rekomendowanych programów profilaktycznych
wraz z ich dokładnymi opisami.
Jak powiedziała pomysłodawczyni powstania na terenie
naszego miasta Lokalnego Centrum Informacji Profilaktycznej
pani Magdalena Schmidt, planowane jest dalsze gromadzenie
zbiorów, pozyskanie środków na opłacenie prenumeraty
czasopism z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki szkolnej
a także innych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
Centrum stara się również pozyskiwać materiały edukacyjne
i informacyjne od różnego rodzaju stowarzyszeń i instytucji,
w tym celu współpracuje już z Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, Krajowym Biurem
ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie oraz wieloma
innymi instytucjami.
Dzięki współpracy nawiązanej z Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie na przełomie marca
i kwietnia br. w Nowej Rudzie Centrum zorganizuje warsztaty
dla pedagogów i nauczycieli przybliżające ideę programu
„Porozumienie w szkole”, który jest oparty na założeniu, że
szkoły mogą być bezpieczną przestrzenią wzajemnego szacunku,
w której ceniona jest autonomia, indywidualne różnice, niezależne
myślenie oraz otwarty dialog . Szkolenie przeprowadzone zostanie
przez współautorkę poradnika „Porozumienie bez przemocy czyli
język żyrafy w szkole” - pani Marianne Goethlin ze Szwecji.
W uroczystym otwarciu Lokalnego Centrum Informacji
Profilaktycznej udział m.in. wzięli: pani Marzena Wolińska
– wiceburmistrz Nowej Rudy, pan Leszek Wójcik – Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Społecznej, pani Irena Caryk – radna

Składamy wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

RM w Nowej Rudzie, przedstawiciele Policji, nauczyciele
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających
w naszym mieście.
Lokalne Centrum Informacji Profilaktycznej
mieści się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej
przy ul. Piłsudskiego 4 w Nowej Rudzie.
Czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 17.00.
Z książek oraz wszelkich materiałów zgromadzonych
w Centrum można korzystać na miejscu w czytelni. Nauczyciele,
w szczególnych przypadkach, mogą wypożyczać zbiory do domu
na krótki okres czasu.
Monika Podjacka

09 lutego Burmistrz zaprosił wszystkich nagrodzonych
w Konkursie Świątecznym. Na zdjęciu Państwo Krystyna i Jan
Zgóreccy, właściciele posesji przy ul. Zagórze 13 b , którzy
zajęli I miejsce, odbierają nagrody – upominki ufundowane
przez Urząd Miejski. Jak się dowiedzieliśmy posesja Państwa
Zgóreckich otrzymała wyróżnienia nie tylko od Urzędu Miejskiego.
Świąteczna dekoracja zwróciła także uwagę innych instytucji.
Państwu Zgóreckim gratulujemy, podziwiając pracę przy montażu
13 tysięcy lampek.

Składamy wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

OJCA

Dorocie Habratowskiej

Małgorzacie Łazorko – Jańskiej

Burmistrz, radni Rady Miejskiej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Burmistrz, radni Rady Miejskiej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
STYPENDIUM SZKOLNEGO
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków
obcych ( ...) - do czasu ukończenia
kształcenia nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych
i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu głębokim,

a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych
nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długo-
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trwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż
kwota 316 zł (zgodnie z art.8 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, DZ. U. Nr 64,
poz. 593., Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703).
Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w szkołach
lub Urzędzie Miasta Nowa Ruda
do dnia 28 lutego 2005 roku.
Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać
w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta oraz we wszystkich
szkołach na terenie miasta.

STYPENDIA PRZYZNANE
Zakończyły się prace Komisji
Stypendialnej powołanej Uchwałą
Nr 226/XXVII/04 Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie. Zgodnie z Uchwałą
w sprawie wyboru komisji do przyznania stypendiów dla uczniów za
osiągnięcia w nauce, artystyczne i
sportowe, oraz Uchwałą w sprawie
zasad i trybu udzielania stypendiów
dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
artystyczne i sportowe, komisja
zapoznała się z otrzymanymi wnioskami.
Do Komisji Stypendialnej wpłynęło 26 wniosków, które zostały usys-

tematyzowane wg. szkół i kategorii
przyznawania stypendiów.
Komisja zwróciła uwagę na nowowydany przepis ustawowy Ustawę
z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. 281 z
29.12.2004r. Poz. 2781), który od
01.01.2005r. reguluje zasady przyznawania stypendiów. Nowa Ustawa
wyklucza przznawanie stypedndiów
za osiągnięcia artystyczne.
Na kolejnym posiedzeniu komisja,
po powtórnej analizie ustawy posta-

nowiła odrzucić wszystkie wnioski z
kategorii artystyczne.
Po dokonanej analizie pozostałych wniosków komisja zakwalifikowała do jednorazowego stypendium
w wys. 112 zł 4 uczniów.
11 lutego burmistrz Tomasz Kiliński
wręczył stypendia naukowe
Matuszowi
Marcelowi,
Jackowi
Neumanowi, Paoli Mor, stypendium
sportowe wręczył Kamilowi Kosali.

info Nowa Ruda

Przetargi

Nr 83

OGŁOSZENIE

O

11 luty 2005 r.

5

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 ogłasza I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda..
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. A. Fredry
nr 22/1
KW 11269

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

3.
4.
5.
6.
7.
8.
obr.3
1487
działka
brak planu
791,11 zł
AM 18
zabudowana
28.4000,00 zł
277/7,277/1
67,42
budynkiem
(7.100 EURO)
udz. 857/
mieszkaln10000
użytkowym
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 lutego 2005 r. do dnia 9 marca 2005 r.

OPIS nieruchomości :
Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze- nad byłą restauracją „Sudecką”. Składa się z przedpokoju, czterech pokoi, kuchni oraz łazienki i w.c.
Układ funkcjonalny prawidłowy. Ściany z wyprawą i malaturą, podłogi pokryte parkietem i wykładziną PCV, okna skrzynkowe łukowe, drzwi płycinowe
i płytowe. Instalacje: elektryczna (wymieniona), wodno-kanalizacyjna, urządzenia standardowe. Ogrzewanie w całym budynku gazowe.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do dnia zwarcia aktu notarialnego uiścić kwotę niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy.
I przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2005 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 marca 2005 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 / tekst jednolity : Dz.U. Nr
261 z 2004 r. 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.Nr207 poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza
I na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. L.
Waryńskiego
KW 19593

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

3.
obr.6
AM 3
16/18

4.
588

5.
działka nie
zabudowana

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego
6.
brak planu

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

7.
8.000 zł
(1.970,40
EURO)

8.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 3 marca 2005 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 zabudowy jednorodzinnej i niskiej
wielorodzinnej” jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora budowy następuje
po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności ustalonych warunków zabudowy z prawem. Działka nie zabudowana, położona na stoku o łagodnym
spadku. Dojazd dobry, bezpośrednio od ul. L. Waryńskiego. Uzbrojenie od strony ul. L. Waryńskiego. Przez działkę od ul. L. Waryńskiego, równolegle do ulicy przebiega sieć wodociągowa w odległości ok. 5 m od granicy działki z ulicą. Sieć kanalizacji deszczowej przebiega przez wycenianą
nieruchomość w odległości ok. 4 m wzdłuż granicy z działką nr 16/3. Przebieg w/w sieci i kształt nieregularny działki ogranicza warunki zabudowy.
Działka ta stanowi użytek rolny sklasyfikowany jako RIIIa w związku z czym, Nabywca w przypadku zabudowy działki zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalajacej na wyłaczenie gruntu z produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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 9 marca 2005 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 4 marca 2005 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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Przetargi

11 luty 2005 r.

OGŁOSZENIE

info Nowa Ruda

Nr 83

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./ 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 ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. J.
Piłsudskiego
3/4
KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

3.
obr.
AM 20
403/19
udz.
246/1000

4.
197

5.
działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

90,78

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
kwota niewykorzystanej
zaliczki na
fundusz remontowy

6.
brak planu

Cena
wywoławcza
lokalu

7.
0,00 zł

8.
35.000,00 zł
(8.750 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 lutego 2005 r. do dnia 9 marca 2005 r.

OPIS nieruchomości: Lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze składa się z 2 pokoi i kuchni oraz przedpokoju. W. C na korytarzu. Do lokalu
przynależy piwnica w obrębie budynku o pow. 6,38 m. Układ funkcjonalny nieprawidłowy. Ściany z malaturą i wyprawą, podłogi z desek iglastych,
drzwi płycinowe, okna skrzynkowe. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (bez urządzeń). Ogrzewanie tradycyjne piecowe. Stan technicznoużytkowy lokalu określono jako mierny. Lokal wymaga remontu. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do dnia zwarcia aktu notarialnego
uiścić kwotę niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy.
I przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2005 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 marca 2005 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,

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./ 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 ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewid.
działki

2.
Nowa Ruda,
ul. Stara Droga
nr 45/5
KW 15731

3.
obr. 3
AM 21
467/3
udz.
18/100

Pow. w
Opis
m kw. nieruchomości
działki

4.
697
35,15

5.
działka
zabudowana
z budynkiem
mieszkalnym

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
udziału w gruncie

lokalu

6.
brak planu

7.
843,87 zł

8.
12.900,00 zł
(3.225
EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 lutego 2005 r. do dnia 9 marca 2005 r.

OPIS nieruchomości:Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze-poddaszu składa się z pokoju, kuchni, schowka i przedpokoju. Ustępy
suche, wspólne na zewnątrz budynku. Do lokalu przynależą: piwnica i komórka lokatorska poza budynkiem. Układ funkcjonalny nieprawidłowy.
Ściany z wyprawą i malaturą, podłogi drewniane z desek iglastych pokrytych częściowo PCV. Okna skrzynkowe, drzwi płycinowe. Instalacje:
elektryczna, wodno-kanalizacyjna, urządzenia standardowe. Ogrzewanie tradycyjne piecowe. Stan techniczno-użytkowy lokalu określono jako
powyżej miernego. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w
rozporządzaniu nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do dnia zwarcia aktu notarialnego uiścić kwotę niewykorzystanych zaliczek na
fundusz remontowy.
I przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2005 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 marca 2005 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

Przetargi

Nr 83

OGŁOSZENIE

O

11 luty 2005 r.

7

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./ 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 ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. Tuczyn
nr 7/2
KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

3.
obr. 4
AM 4
478
udz. 3470/
10000

4.
1208

5.
działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnym
(dwurodzinnym)

6.
brak planu

41,58

Cena wywoławcza
kwota niewykorzystanej
zaliczki na
fundusz remontowy

Cena wywoławcza
lokalu

7.
0,00 zł

8.
8.191,00 zł
(2.048 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 lutego 2005 r. do dnia 9 marca 2005 r.

OPIS nieruchomości: Lokal mieszkalny usytuowany na parterze składa się z pokoju, kuchni i przedsionka. Ustęp suchy – wspólny poza
budynkiem. Układ funkcjonalny nieprawidłowy. Ściany z wyprawą i malaturą. Podłogi drewniane, zarwane, ugnite , w przedsionku – płyty kamienne.
Okna skrzynkowe, drzwi płycinowe. Instalacje: elektryczna, wodna w przedsionku. Ogrzewanie tradycyjne (do wymiany). Stan techniczno użytkowy lokalu określono jako zły. Lokal kwalifikuje się do głębokiego remontu. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do dnia zwarcia aktu
notarialnego uiścić kwotę niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy.
I przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2005 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 11 marca 2005 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,

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

NNa 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 ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

2.
Nowa Ruda,
ul. W.
Broniewskiego
KW 8645

3.
obr. 6
AM 3
184

4.
290

5.
działka nie
zabudowana

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego
6.
brak planu

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

7.
5.200,00 zł
+ 22% VAT
(1.281 EURO)

8.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 3 marca 2005 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 zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej” jednak wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora budowy następuje po stwierdzeniu przez wojewodę
zgodności ustalonych warunków zabudowy z prawem. Działka nie zabudowana, położona w segmencie zabudowy szeregowej. Uzbrojenie: sieć
energetyczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa w ulicy. Dojazd do nieruchomości przeciętny /nawierzchnia: asfalt/. W sąsiedztwie znajduje się
zabudowa szeregowa i tereny przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2005 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 4 marca 2005 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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MIASTO BROUMOV
ZAPRASZA NA

IIsobota,
COUNTRY
BAL
12. lutego 2004 o godz. 20

sala Strzelnica w Broumovie
Zagra popularny zespół COUNTRIO z
Hodonína. Pokaz i naukę tańca country w
trakcie całego balu poprowadzi formacja
taneczna MARIONETA z Czeskiej Skalicy
Wstęp: 50- Kč
Przedsprzedaż biletów w Infocentrum
Broumov - rynek Stary Ratusz, I p.

WYSTAWĘ PRAC
BROUMOVSKICH
SENIORÓW

Czynna 14. - 25. lutego 2005 od godz. 14
Sala Wystawowa w Starym Ratuszu na
rynku w Broumovie Wystawa obrazów,
fotografii i różnych ręcznych prac
broumovskich seniorów, którzy spotykają
się w ramach Klubu Seniora w Broumovie.
Otwarcie wystawy 14. lutego 2004 o godz.
14. Częścią otwarcia tej wystawy będzie
prelekcja Zdeňka Streubla „Wybitne
osobowości Broumova

FERIE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY
PIERWSZY TYDZIEŃ FERII
PONIEDZIAŁEK
godz. 9.30 – 11.00
„HIP – HOPOWE SZALEŃSTWO”
– nauka tańca
godz. 11.00 – 12.00
„Bezpieczne ferie” – akcja policyjna
godz. 10.00 – 13.00
„Bajki dla najmłodszych”
gry stolikowe, tenis stołowy
godz. 12.00 – 13.00
„KINO OD ZAPLECZA” – zwiedzanie
kabiny operatora
WTOREK I CZWARTEK
godz. 11.00 – 13.00
Warsztaty plastyczne spotkanie
z malarzem Albinem Klonowskim
godz. 10.00
„Bajki dla najmłodszych”
gry stolikowe, tenis stołowy
ŚRODA I PIĄTEK
godz. 9.30 – 11.00
„HIP – HOPOWE SZALEŃSTWO”
– nauka tańca
godz. 11.00 – 13.00
„Zimowa piosenka” – nauka gry na
instrumentach klawiszowych
KARAOKE – czyli każdy śpiewać może
DRUGI TYDZIEŃ FERII
PONIEDZIAŁEK
godz. 10.00 – 11.30
Nauka Tańca Towarzyskiego dla dzieci
starszych (od 12 lat) i młodzieży
godz. 10.00 – 13.00
„Bajki dla najmłodszych”
gry stolikowe, tenis stołowy

WTOREK I CZWARTEK
godz. 9.30 – 11.00
„HIP – HOPOWE SZALEŃSTWO”
– nauka tańca
godz. 11.00 – 13.00
Warsztaty plastyczne
godz. 10.00
„Bajki dla najmłodszych”
gry stolikowe, tenis stołowy
ŚRODA I PIĄTEK
godz. 11.00 – 13.00
„Zimowa piosenka” – nauka gry na
instrumentach klawiszowych
KARAOKE – czyli każdy śpiewać może
ostatnie piątkowe spotkanie zakończy
KULIG
CZWARTEK
Konkurs piosenki zimowej
i turystycznej
godz. 14.00
sala widowiskowa MOK
Zasady uczestnictwa w konkursie:
Do udziału w konkursie zgłaszać
się mogą: - zespoły instrumentalno
– wokalne
- zespoły (max 6 osób)
- duety, soliści
Wykonawcy zgłaszający udział w
konkursie przygotowują jedną piosenkę
(lub pastorałkę) o tematyce zimowej lub
turystycznej.
Zapisy chętnych odbywają się w MOK,
pok. nr 4.
Główną nagrodą jest uczestnictwo
w kuligu zakończonym ogniskiem
25 lutego.
ZAPRASZAMY!

Luty 2005

11 – 13. II Godz. 17.00
„Sky Kapitan i świat jutra” (108`)
- Przygodowy/Science-Fiction, prod. USA,
Wielka Brytania, od 12 lat, bilet: 11 zl
Wyk. Jude Law, Gwyneth Paltrow
Godz. 19.00
“Pręgi”(91`)
- Dramat, prod. Polska, od 18 lat, bilet: 11 zł
Wyk. Michał Żebrowski, Agnieszka
Grochowska
18 –20. II Godz. 17.00
„Apartament” (115`)
- Thriller/Romans, prod. USA, od 12 lat,
bilet: 11 zł
Wyk. Jose Hartnett, Rose Byrne
Godz. 19.00
„Złe wychowanie”(110` )
-Dramat, prod. Hiszpania, od 12 lat,
bilet: 11 zł
Wyk.Gael Gucia Bernal, Fele Martinez
25 –27. II Godz. 17.00
„Aniołowie apokalipsy” (100`)
- Akcja/Thriller, prod. Francja, Włochy,
Wielka Brytania, od 12 lat, bilet: 11 zł
Wyk. Jean Reno, Christopher Lee
Godz. 19.00
„Powrót do Garden State” (109` )
- Dramat/Komedia, prod. USA,
od lat 12, bilet: 11 zł
Wyk. Natalie Portman, Ian Holm

