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z konferencji prasowej
ROZPOCZĘŁY
się już prace...

3 sierpnia odbyła się
I Konferencja Prasowa dla
projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej
w Gminie Miejskiej Nowa
Ruda” .
Trwają już 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 .
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.
cd. na str. 3
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Z sesji Rady Miejskiej...
9 sierpnia 2006 r. w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza odbyła się Sesja Rady Miejskiej.
Po sprawach regulaminowych, czyli otwarciu sesji przez
Przewodniczącą RM, przywitaniu gości senatora Mieczysława
Szyszki (na zdjęciu obok) oraz Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Stanisława Jurcewicza, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji odbyła się dyskusja nad
sprawozdaniem Burmistrza Miasta z realizacji uchwał oraz
prac w okresie międzysesyjnym od dnia 29 czerwca 2006r. do
dnia 27 lipca 2006r.
Podczas sesji Radni Miejscy zajęli się następującymi projektami uchwał: zmieniająca uchwałę nr 389/XLVII/06 Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006.
Rada przyjęła uchwałę 15 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
na wniosek radnego M.Pucha projekt uchwały został odrzucony, „za” najdalej idącym wnioskiem głosowało 10 radnych, 2 radnych było „przeciw” a 5
radnych „wstrzymało” się od głosu
– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006
14 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 1 radny był „przeciw” a 3 radnych „wstrzymało
się” od głosu. Zmiany w powyższej uchwale pozwolą na realizację odbudowy drogi ul. Kołowa,
kanalizację deszczową przy Wojska Polskiego, wymianę kotła w SP Nr 7 oraz realizację przebudowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi przy ul. Spacerowej.
– w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
W związku z wezwaniem Wojewody Dolnośląskiego do podjęcia uchwały, stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Grochowskiego, wybranego w okręgu wyborczym nr
3 z listy nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Miasto” w Nowej Rudzie projekt powyższej
uchwały znalazł się w porządku obrad sesji. Uchwała na wniosek (najdalej idący) radnego
Dariusza Kupczyka została zdjęta z porządku obrad.
„Za” wnioskiem głosowało 11 radnych, 5 radnych
„wstrzymało się” od głosu , 2 radnych nie brało udziału
w głosowaniu.
– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
W przypadku wykorzystania obiektów krytej pływalni na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego
organizowanych dla uczniów szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda zwalnia się szkoły z ponoszenia
opłat.”
Dotychczas, pomimo stosowania znacznych ulg
i zniżek coraz mniej uczniów , korzystało z tej formy upowszechniania kultury fizycznej ze
względu na trudną sytuacje finansową rodzin. Dobro i prawidłowy rozwój naszych dzieci jest
najwyższym celem. Dlatego zwiększenie oferty edukacyjnej szkół o naukę pływania, i szersze
udostępnienie obiektu sportowego, tak aby bariera finansowa nie stanowiła przeszkody dla
uprawiania sportu było wskazane.
Za podjęciem powyższej uchwały było 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła także APEL o podjęcie działań,
umożliwiających możliwie szybką zmianę kategorii
przejścia granicznego Tłumaczów – Otovice
Mając na względzie położenie, układ komunikacyjny oraz czynniki społeczne istotną rzeczą dla
mieszkańców Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda oraz Miasta i Gminy Radków jest podjęcie
działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, a w konsekwencji stworzeniu nowych miejsc
pracy. Skuteczność tych działań może przyczynić sie do poprawy sytuacji gospodarczej tych
Gmin oraz do poprawy sytuacji społecznej, w szczególności warunków bytowych mieszkańców
i zmniejszenia bezrobocia. Jednym z czynników, które mogą przyczynić sie to tego byłoby otwarcie przejścia granicznego z Republika Czeską Tłumaczów – Otovice dla przewozu towarów,
co wiąże się ze zmiana statusu tego przejścia z drogowego na drogowo-towarowe.
Dlatego też popierając apel Rady Miejskiej w Radkowie podjęty w dniu 30 czerwca 2006r.
Rada Miejska w Nowej Rudzie apeluje do Parlamentarzystów okręgu wyborczego nr 2 z siedzibą
w Wałbrzychu, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Sejmiku i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, do Wojewody Dolnośląskiego, do Rady Powiatu i Starosty Kłodzkiego,
do Komendanta Straży Granicznej o podjęcie działań, umożliwiających możliwie szybką zmianę
kategorii przejścia granicznego Tłumaczów – Otovice.

Bożena Bejnarowicz – Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyjmu
je mieszkańców w Biurze Obsługi
Samorządu (ratusz – Rynek 1,
II piętro, pok. nr 15) w każdą środę w godz. 12.00-15.00.
Tomasz Kiliński – Burmistrz
Miasta Nowa Ruda przyjmuje
interesantów w każdy poniedzia
łek, w godz. 13.00-15.30, ratusz,
Rynek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych
(wydziałów i samodzielnych
stanowisk) przyjmują interesan
tów w każdy wtorek w godz.
11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłosze
nia tel. 872 03 17 albo w swojej
siedzibie w Urzędzie Miasta Nowa
Ruda, Rynek 11, na parterze.
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na par
terze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie
w godz. 7.30-17.00.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
7.30-15.30.
Gminne Centrum Informacji mie
ści się w Noworudzkim Inkubato
rze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00.
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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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3 sierpnia odbyła się I Konferencja Prasowa dla projektu „Ochrona
Gór Sowich i Bardzkich przez budowę
infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” .
Konferencję, w imieniu Gospodarza
Miasta Tomasza Kilińskiego prowadziła
Monika Podjacka (rzecznik UM) , która
po przywitaniu i przedstawieniu Gości,
wśród których znaleźli się przedstawiciele
Powiatu, Gminy Nowa Ruda, radni Rady
Miejskiej, Wykonawcy oraz przedstawiciele lokalnych mediów, poprosiła o
wystąpienia burmistrza, przedstawiciela
Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli
wykonawców.
Burmistrz Tomasz Kiliński w swoim
wystąpieniu m.in. wyraził zadowolenie,
że w Nowej Rudzie po kilku latach starań
doszło do tak wielkiej inwestycji, jaką
jest kanalizacja dzielnicy Drogosław. Nie
zapomniał także o dwóch innych znaczą-

cych dla naszego miasta inwestycjach:
budowie obwodnicy i oczywiście pracach
na terenie utworzonego Noworudzkiego
Parku Przemysłowego. Te trzy duże projekty inwestycyjne to wartość ok. 108 mln
złotych inwestowanych w Nowej Rudzie.
Środki własne miasta w tej kwocie stanowią ok. 11 mln złotych.
Podczas Konferencji został także
zaprezentowany Projekt przez panią Katarzynę Woszczyk-Cierzyńską-kierownika
projektu.
Monika Podjacka – rzecznik UM
Fot. A. Włodarczyk
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 20 lipca 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 99/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 lipca 2006 r.:
– ul. Akacjowa nr 11/2/5
– ul. Akacjowa nr 11/1/11
– ul. Leśna nr 5/5
– ul. Świdnicka nr 67
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 30 sierpnia 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr
1 dnia 15 maja 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży,
będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 57/06 Burmistrza Miasta
Nowa Ruda z dnia 15 maja 2006 r.:
– ul. Łużycka nr 1/4 Obr. 5, AM 3, dz. nr 87
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity
tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/
mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 26 czerwca
2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 27 lipca 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 106/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 27 lipca 2006 r.:
– ul. Kościelna nr 28/4
– ul. Akacjowa nr 19/4
– ul. Jasna nr 2/4
– ul. Nowa Osada nr 9/3
– ul. Akacjowa nr 7/6
– ul. Akacjowa nr 11/2/2
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 6 września 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr
1 dnia 3 sierpnia 2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży,
będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 107/06 Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z dnia 3 sierpnia 2006 r.:
– ul. Demokratów nr 2/1
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 14 wrzesień 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 25 lipca 2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej
wymienionej nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej
do sprzedaży, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 103/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 25 lipca 2006 r.:
– ul. Czarna dz. nr 109/25
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 5 września 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 18 maja 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych
do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego i właściciela
budynków , będących załącznikami do Zarządzenia Nr 58/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 18 maja 2006 r.:
– Oś. XXX- lecia nr 1-5 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/12
– Oś. XXX- lecia nr 12 i 15 Obr. 7, AM 6, dz. nr 89
– Oś. XXX- lecia nr 14 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/12
– Oś. XXX- lecia nr 11 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/60
– Oś. XXX- lecia nr 6 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/11
– ul. A. Fredry nr 55a i nr 55b Obr.3, AM 18, dz. nr 264/2
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 28 czerwca
2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 22 maja 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 65/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 maja 2006 r.:
– ul. płk.J.Sokola nr 1/2 Obr. 2, AM 23, dz. nr 516
– Oś. Piastowskie nr 13/III/9 Obr. 3, AM 17, dz. nr 237
– Oś. Piastowskie nr 13/II/2 Obr. 3, AM 17, dz. nr 237
– ul. Szpitalna nr 5/II/15 Obr. 3, AM 17, dz. nr 192/1
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 3 lipca 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek nr 1.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 24 maja 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionej nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej
do sprzedaży, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 66/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 24 maja 2006 r.:
– ul. A. Asnyka Obr. 6, AM 3, dz. nr 304/5
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 5
lipca 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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PR Z ETAR G U

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
L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działek

Pow. w
m kw.
lokalu

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

Udział
1.
1.

2.
Nowa Ruda,
ul. Spacerowa nr
9/4
KW 14036

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 8
AM 1
23/3

72,26

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

brak planu

42.200,00 zł.
(10.550 EURO)

21/100

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 28 lipca 2006 r. do dnia 28 sierpnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Lokal położony jest na pierwszym
piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego- wydzielonego z kuchni. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest słaby – przechodnie pokoje, łazienka połączona jest z wc. Standard wykończenia jest słaby. Na ścianach w pomieszczeniach
położono tynki cementowo - wapienne, malowane farbą emulsyjną – liczne odpryski tynku, powłoki malarskie zabrudzone. Stolarka drzwiowa w
lokalu jest typowa – drzwi płytowe, drewniane. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane – w dużym stopniu wyeksploatowane i
okna PCV. Lokal wyposażony jest w instalację wod.-kan. z zimną wodą, instalację elektryczną. Ogrzewanie lokalu jest piecowe.
I przetarg odbędzie się dnia 7 września 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 4 września 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. 0 74 872 03 25.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 4 sierpnia 2006 r. został wywieszony wykaz niżej
wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
wydzierżawienia w drodze przetargu na cele rolne, będących
załącznikami do Zarządzenia Nr 108/06 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 4 sierpnia 2006 roku:
- dzierżawa na okres do 3 lat
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

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. Myśliwska Osada
- Obr. 5 AM 8 dz.nr 427
ul. Młyńskie Wzgórze - Obr. 4 AM 11 dz. nr 380
ul. Młyńskie Wzgórze - Obr. 4 AM 10 część działki nr
370/3
ul. Młyńskie Wzgórze
- Obr. 4 AM 12 dz. nr 435
Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 1 sierpnia 2006
roku do dnia 21 sierpnia 2006 roku /zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. Nr 115, poz.
741 z późniejszymi zmianami/

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek
nr 1 dnia 1 sierpnia 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych
do wydzierżawienia na cele rolne, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 100/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
20 lipca 2006 roku:
- dzierżawa na okres do 3 lat
ul. Zielonka
- Obr. 6 AM 10 dz. nr 14
ul. Zielonka
- Obr. 6 AM 10 dz. nr 15
ul. Zielonka
- Obr. 6 AM 29 dz. nr 29
ul. Niepodległosci - Obr. 4 AM 11 dz. nr 408
ul. Polna - Obr. 3 AM 14 dz. nr 132 /część/
ul. Jasna - Obr. 4 AM 6 dz. nr 176
ul. Jasna
- Obr. 4 AM 6 dz. nr 175
ul. Zagórze - Obr. 8 AM 20 dz. nr 13/1
ul. Zagórze - Obr. 8 AM 20 dz. nr 13/5
- 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

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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Akcja przeciwpowodziowa
8 sierpnia dla dzielnicy Drogosław oraz
mieszkańców ul. Fredry nie był zwyczajnym
dniem deszczowym.
Obfite opady na naszym terenie spowodowały zagrożenie powodziowe. Droga wojewódzka nr 381 od godziny 10.00 do godziny 13.40
była zamknięta dla ruchu kołowego. Od skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Generała Sokola
do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Obozową
wylała rzeka Włodzica. Zalana także była ul.
Stara Droga (na wysokości placu zabaw).
Obecny na miejscu wydarzeń burmistrz
Tomasz Kiliński dziękuje za pomoc w akcji
przeciwpowodziowej Ochotniczej Straży Pożarnej pracownaikom ZWiK-u, ZGKiM – u
oraz NUK-u.
Jak powiedział koordynator akcji pan Stanisław Stępień obyło sie bez ewakuacji rodzin
z mieszkań. Podczas akcji zostało zużytych 45
ton piasku oraz ok. 1500 worków.
W obecnej chwili trwa szacowanie strat po
ulewnych deszczach.
Monika Podjacka

Ul. Fredry
Dzielnica Drogosław

NPP – 3 budowa hali o powierzchni 10 tys. m2

NPP – 3 budowa hali o powierzchni 10 tys. m2 wraz
z placami manewrowymi, drogami dojazdowymi oraz pełną
infrastrukturą (wodociąg, sieć gazowa, sieć sanitarna i deszczowa). Hala dzierżawiona będzie przez firmę ZPAS.
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Już po IV edycji
konkursu ekologicznego

Ponad 4,5 tys. uczestników zbiórki, 1660,81 kg puszek,
1941,81 kg nakrętek i 876,48 kg baterii – to efekt IV edycji
konkursu ekologicznego dotyczącego selektywnej zbiórki
odpadów.
Nagrody za uczestnictwo otrzymał placówki:
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wambierzycach;
- Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie;
- Oddział Zerowo – Przedszkolny z Nowej Wsi przy SP w Woliborzu;
- Przedszkole Samorządowe w Bożkowie;
- Przedszkole Samorządowe w Woliborzu;
- Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kłodzkich;
- Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1. „Plastuś” w Nowej Rudzie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie;
- Szkoła Podstawowa w Przygórzu;
- Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł.;
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Woliborzu;
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie;
- Szkoła Podstawowa nr 7. im. Tadeusza Kościuszki w Nowej
Rudzie;
- Szkoła Podstawowa nr 3. im. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie;
- Miejski Zespół Szkół nr 1. w Nowej Rudzie
- Publiczne Gimnazjum nr 3. w Bożkowie;
- Publiczne Gimnazjum nr 2. im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach Kł.;
- Gimnazjum nr 1.im.Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie;
- Gimnazjum nr 2. im. Marii Curie – Skłodowskiej w Nowej Rudzie
Laureatami konkursu „O srebrną puszkę”zostali:
- III. miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
(aparat + urządzenie wielofunkcyjne);
- II. miejsce – Szkoła Podstawowa w Jugowie;
- I. miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzikowcu (aparat
cyfrowy + DVD).
Laureatami konkursu „Bezpieczna bateria” zostali:
- III. miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzikowcu;
- II. miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach (urządzenie wielofunkcyjne);
- I. miejsce – Szkoła Podstawowa w Jugowie (urządzenie wielofunkcyjne);
Laureatami konkursu „Zbieramy nakrętki” zostali :
- III. miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1. w Jugowie (aparat +
urządzenie wielofunkcyjne);
- II. miejsce – SP w Jugowie;
- I. miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzikowcu (urządzenie wielofunkcyjne);
Odbyło się
wręczenie nagrody wójta Gminy
NR – dla najlepszej szkoły z terenu gminy NR:
Szkoła Podstawowa w Jugowie.
- szkoła otrzymała komputer
i drukarkę, nagrody burmistrza
Nowej Rudy, dla
najlepszej szkoły z miasta NR:
SP nr 7 – szkoła
otrzymała komputer, aparat cyfrowy i drukarkę), nagrody Starosty i
pucharu przechodniego dla najlepszej placówki w łącznej klasyfikacji
konkursów –został nim Zespół Szkolno – Przedszkolny z Dzikowca
. Placówka otrzymała komputer, aparat cyfrowy z drukarką).
Sponsorami konkursów byli:
WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, GFOŚiGW miasta
i gminy Nowa Ruda, „Reba” Organizacja Odzysku SA, Fundacja
„Recal”, Hurtownia art. spożywczych „Ela” – Sylwia Mika i Paweł
Kubas, Hurtownia art. papierniczych i księgarnia „Millenium” – Witold
Marzec, „Antracyt” sprzedaż opału - Marek Warowy, Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński, „Avans Polska” sp. z o.o.,
„Grabinex” sp. z o.o., „Ferrum” s.j. z Jeleniej Góry, „Helios” PPHU
s.c. Oberski Robert i Edward).
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Nowy Plac zabaw

Przy ul. Zaułek 7 w dzielnicy Centrum powstał nowy plac
zabawowy dla dzieci. Plac powstał dzięki środkom z Gmninnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracy
NUK-u i ZGKiM-u. Wyposażony jest w estetyczne, kolorowe,
wykonane z drewna elementy oraz ławki. Place zabaw dla
dzieci juz istniejące, które licznie powstały w ubiegłym roku są
uzupełniane o nowe zabawowe elementy , naprawione zostały
zniszczone przez wandali ławki.

PASZPORTY
Od dnia 1 sierpnia wszelkie formalności związane z uzyskaniem paszportu są w kompetencji Urzędów Wojewódzkich
i ich Delegatur.
Dla naszych mieszkańców najbliższa delegatura znajduje
się w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 23 A
Informacja - tel. 074 849 40 01.
Informujemy, że obowiązuje również nowy rodzaj fotografii
do paszportu z chipem biometrycznym.

HEESUNG ELECTRONICS
POLAND SP. Z O.O.
Heesung Electronics Ltd – światowy lider wśród dostawców produktów LCD, rozpoczyna właśnie inwestycję w
Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce.
W związku z obecnym i przyszłym rozwojem firma poszukuje uzdolnionych osób do pracy w nowo budowanym
zakładzie.
Firma poszukuje kobiet i mężczyzn :
na stanowiska produkcyjne,
specjalistów ds. zakupów i logistyki,
specjalistów ds. BHP i PPOŻ,
magazynierów
oraz inżynierów.
Zainteresowanych proszę o wysyłanie CV wraz z listem
motywacyjnym na adres:
Heesung Electronics Poland Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 15
50-136 Wrocław
e-mail: rekrutacja@hsnw.co.kr
W razie pytań Przedstawiciele firmy odpowiedzą na
wszelkie pytania: 071/ 782 58 04

Kolejne wydanie INFO - 1 września 2006
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ZOSTAŃ STUDENTEM MIĘDZYNARODOWEJ UCZELNI!

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

Studia dzienne i zaoczne

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

Każda kropla krwi
ofiaruje drugiemu
człowiekowi
szansę powrotu
do zdrowia
9 sierpnia na noworudzkim Rynku Polki Czerwony Krzyż zaprosił noworudzian
do dołączenia do grona krwiodawców.
Tego dnia 81 Noworudzian oddało
krew, jak powiedział lekarz Polskiego
Czerwonego Krzyża, jest to rekordowa
liczba ludzi, którzy wspomogli akcję.

Repertuar kina MOK w Nowej Rudzie

sierpień 2006
11-13. VIII
godz. 18.00 „Wszyscy jesteśmy
Chrystusami” (107`) dramat , prod.
Polska, od 15 lat bilet 12 zł
wyk. Marek Kondrat, Andrzej Chyra,
Michał Koterski
18. - 20. VIII
godz 18.00 „ Silent Hill” (127`)
- horror, prod. Japonia, Francja, USA
od lat 15
wyk. Radha Mitchel, Sean Bean
bilet: 12 zł
25 - 27. VIII
godz 17.00 „Auta” (96`)
-animowany, prod. USA, od b/o
polska wersja językowa
bilet: 12 zł

Monika Podjacka

Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie i Stowarzyszenie
"Juwenalis" wspólnie zorganizowały w tym roku wypoczynek dla
dzieci z miasta, w trakcie turnusów dzieci zaznajomiły się m.in.
Z podstawami udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
(mok)

album zdjęciowy
i plan miasta

Realizacja projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Broumova
i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów
i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”, który uzyskał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III
A Czechy – Polska pozwoliła na
opracowanie i wydanie nowych materiałów promocyjnych naszego miasta. Na początku sierpnia ukazał się Album zdjęciowy
Nowej Rudy i Broumova z planem miasta.
Na temat promocji więcej w następnym INFO

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

