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inwestycje = nowe miejsca pracy

NPP 2-1 i 1-1

Nadal trwają prace przy budowie drogi NPP 2-1 i 1-1 (od
ul. Kłodzkiej wzdłuż budynku dyrekcyjnego i łaźni górniczych
do byłego placu drzewnego. Przy tym zadaniu realizowana
jest także budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wykonana zostanie kanalizacja teletechniczna oraz
nowe oświetlenie uliczne. W hali byłego traka docelowo ma
się rozpocząć montaż i produkcja wiązek kablowych przez
niemiecką firmę EIFELWERK. Docelowo firma EIFELWERK
ma zatrudnić ok. 60 osób.
W obrębie tego terenu trwają roboty rozbiórkowe istniejących
tam fundamentów. Zakończone zostały już prace porządkowe
placu drzewnego. Wykonana jest makroniwelacja terenu oraz
wykonyana jest rozbiórka części estakady.

NPP – 3 Hala przemysłowa o powierzchni
10.000 m2 przy ul. Spacerowej
Zakończone zostały prace porządkowe i roboty rozbiórkowe
pod budowę hali przemysłowej wraz z całą infrastrukturą techniczną (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, parkingi oraz
place manewrowe) w strefie NPP 3-1.
Hala w 100% jest wynajęta firmie ZPAS – w tym miejscu
docelowo zatrudnienie znajdzie 80 osób.
Uzyskane zostało już pozwolenie na budowę w/w hali przemysłowej. Obecnie powstają fundamenty pod budowę hali.
ZPAS – NET w Drogosławiu Wiosną tego roku część produkcji firmy ZPAS – NET została przeniesiona do 700 m2 hali produkcyjnej, która znajduje się przy ul. Górniczej w dzielnicy Drogosław na terenie WSSE Invest-Park. Może do końca roku, zgodnie
z wymogami, uda się przenieść całą firmę a także rozbudować
halę produkcyjną. Będą też przyjęcia do pracy. Obecnie jest
rozbudowywana hala produkcyjna.
ZPAS - NET jest producentem szaf zewnętrznych, szaf i
rozdzielnic z wyposażeniem elektrycznym, pulpitów dyspozytorskich i sterowniczych, synoptycznych tablic mozaikowych,
elementów okablowania strukturalnego oraz przełącznic światłowodowych.
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Odbudowa drogi ul. Kołowa
Został już rozstrzygnięty przetarg na odbudowę drogi ul. Kołowa w
Nowej Rudzie. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 120.000,00 złotych.
Koszt całkowity zadania wyniesie 225.965,97 złotych. Prace rozpoczną się w I połowie września br., natomiast termin zakończenia robót
przewidziany jest w październiku br. Zakres prac będzie polegał na
wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi do ul. Nowa osada. Dzięki
wykonaniu tej inwestycji droga ul. Kołowa stanie się alternatywnym
połączeniem dla ruchu kołowego Centrum z dzielnicą Słupiec.

Oświetlenie przy ul. Węglowa Wola
We wrześniu br, rozpoczną się prace związane z kontynuacją budowy oświetlenia ulicznego
przy ul. Węglowa Wola ( rejon istniejącego przystanku autobusowego).

Droga ul. Połoniny
Został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi przy ul. Połoniny. Termin realizacji prac przewidziany jest pod koniec października br. Wartość
zadania wyniesie 126.527,00 złotych.

Os. XXX – lecia –
wjazd
Został rozstrzygnięty przetarg na
remont wjazdu na os. XXX – lecia. Termin realizacji zadania
przewidziany jest pod koniec października br. Wartość zadania
wyniesie 197,573,00 złotych.

os. Piastowskie

Trwa procedura przetargowa związana z budową kanalizacji deszczowej .

Parking przy ul. Kwiatkowskiego
Pod koniec października zakończone zostaną prace związane z wykonaniem nawierzchni na ww parkingu. Obecnie trwa
budowa kanalizacji deszczowej.

Os. Wojska Polskiego
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji deszczowej, prace potrwają do 20 listopada br. Wartość zadania
wynosi: 190.564,00 złotych,

ul. Spacerowa

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.

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy
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Dwutygodnik, nakład: 1000 egz.

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę
nowej nawierzchni jezdni (300 mb)
Umowa na realizację zostanie podpisana
w I połowie września. Termin realizacji do
połowy grudnia, a wartość zadania wyniesie
534,576,00 złotych

Remonty cząstkowe
Informujemy, że niebezpieczne ubytki na drogach
są już naprawione, obecnie są naprawiane ubytki, które pojawiają się na bieżąco na naszych drogach. Jeśli
Państwo znajdą ubytki na drogach miejskich, które są
niebezpieczne dla ruchu prosimy o kontakt z Urzędem
Miejskim tel. 074 872 03 35 – nastąpi interwencja.

Kamieniczki w Rynku

Rozpoczał się remont elewacji kamieniczek: Rynek
25, Rynek 26, Rynek 27

wydawca:
Urząd Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek 1
tel. centrala (74) 872 0 300,
fax (74) 872 22 68
adres redakcji:
57-400 Nowa Ruda, Rynek 11,
pok. nr 306, III piętro
redaktor naczelny:
Monika Podjacka
rp@um.nowaruda.pl
tel. 872 0 339
druk:
Usługi Poligraficzne
Bogdan Kokot vel Kokociński
57-400 Nowa Ruda,
ul. Armii Krajowej 15
drukarnia@kokocinski.pl
Zajrzyj na stronę internetową
Urzędu Miasta Nowa Ruda:
www.um.nowaruda.bip.info.pl
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podziękowania

W imieniu organizatora obozu pod namiotami na Górze
Wszystkich Świętych, który odbył się w dniach 3 – 29 lipca 2006
r. oraz wszystkich uczestników, pragnę złożyć serdeczne podziękowania osobom i firmom, które wsparły przedsięwzięcie finansowo, rzeczowo bądź organizacyjnie. Są to: PPHU MATPLAST,
Agencja Ochrony OptoScan, Agencja Koncertowa REBEL MUSIC, PPHU TABPOL – Edyta i Bartłomiej Tabin, EURO BANK
S.A., ComSystem – Sławomir Janczak,
Nadleśnictwo Jugów, Lodziarnia ZIELONA
BUDKA – Iwona Kąfera, Bar Mleczny KOLOROWA – Krystyna Chłoń-Gazur, Piekarnia
– Grażyna i Roman Luberadzcy, Księgarnia
– Ryszard Mostowy, Sklep spożywczy – Katarzyna Dudzik, p. Anetta i Paweł Rydzak,
p. Wojciech Tutucki.
Osobne podziękowania kieruję do
ks. Proboszcza Jerzego Czernala za
honorowy patronat, Moniki Podjackiej
– radnej Powiatu Kłodzkiego, Artura
Kołodzieja, Miejskiego Ośrodka Kultury,
p. Jadwigi Zielińskiej oraz p. Juliana Golaka – Maltańska Służba Medyczna.
„Obóz na Górce” dofinansowany był
przez Gminę Miejską Nowa Ruda. Łącznie
z wakacyjnego wypoczynku, organizowanego przez Stowarzyszenie JUWENALIS
w miesiącu lipcu, skorzystało – ok. 140
najmłodszych mieszkańców miasta i gminy
Nowa Ruda.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
przyczynili się do realizacji tego projektu – „Wszystko umiera
– tylko pamięć dobrych uczynków pozostaje nieśmiertelna”.
z wyrazami uznania kierownik obozu – prezes stowarzyszenia JUWENALIS
Rafał Kulpiński

działania promocyjne
współfinansowane ze środków UE
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, w którym
przedstawiono najbardziej urokliwe miejsca miast partnerskich.
Wydawnictwo z pewnością będzie miało decydujący wpływ na
zainteresowanie turystów Nową Rudą i sąsiadującym z nią
Broumovem, gdyż jest nie tylko cennym źródłem informacji o
regionie, lecz również miłą pamiątką.
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska
Projekt Gminy Miejskiej Nowa Ruda pt. „Tak jak Pat i Mat"
– promowanie „Sąsiedzkich” wzorców i tradycji kulturowych
oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście
15 - lecia partnerstwa Miasta Broumov i Nowa Ruda” zyskał
uznanie Komitetu Sterującego i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
III A Czechy – Polska.
Projekt zakłada kompleksowe działania promocyjne Nowej
Rudy i Broumova, poprzez budowę wspólnego dla „Sąsiadów”

systemu informacji wizualnej, organizację imprez o charakterze
kulturalnym i rozrywkowym, co przyczyni się do zwiększenia
roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju
gospodarczym obszaru pogranicza.
Wśród planowanych do realizacji działań znalazły się
m.in.:
- cykl konferencji naukowych pod wspólną nazwą „Granica
szansą rozwoju” wraz z wystawą artystów lokalnych rejonu
miast „Sąsiadów”;
- cykl wykładów i pokazów filmowych dotyczących czeskiej
i polskiej sztuki filmowej;
- I przegląd czeskich i polskich orkiestr dętych „Trąba
sąsiada” - nowy produkt turystyczny - połączony z pokazami
regionalnej sztuki kulinarnej;
- I festynu „U Sąsiada” - nowy produkt turystyczny-połączony z jesiennymi plenerami malarskimi dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
Wartość projektu wynosi 155 000 PLN, z czego 75%
pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska
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stypendia
Informacje dla osób składających wnioski.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października
danego roku szkolnego.
Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki wniosku, złożyć
podpisy oraz załączyć do wniosku dokumenty, w szczególności
potwierdzające osiągane dochody przez wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nie dokumentujące
dochodów rodziny, nie określające formy pomocy edukacyjnej oraz
nie podpisane będą rozpatrywane negatywnie.
W przypadku pełnoletnich osób niepracujących i nie uczących
się, należy dołączyć zaświadczenie o bezrobociu , a w odniesieniu
do osób na które przysługują alimenty, należy dołączyć, kopie wyroku lub ugody sądowej. W przypadku nie otrzymywania alimentów
załączyć również zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji
należnych alimentów lub pobieraniu zaliczki alimentacyjnej.
W tabeli na str. 1 należy wymienić wszystkie osoby prowadzące
wspólne gospodarstwo wpisując: imię nazwisko, datę urodzenia,
stopień pokrewieństwa wszystkich osób zamieszkujących we
wspólnym gospodarstwie w stosunku do osoby wnioskodawcy,
miejsce pracy - nazwę zakładu, lub nauki - nazwę szkoły,
W uzasadnieniu wniosku należy opisać sytuację rodzinną: w
szczególności: gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe itp.
W przypadku występowania w rodzinie osób nie spokrewnionych
i o różnych nazwiskach należy opisać i wyjaśnić .
Jeżeli wnioskodawca wykazuje we wniosku bardzo niskie
dochody na 1 osobę a nie korzysta z opieki MOPS to również zobowiązany jest opisać lub złożyć pisemne wyjaśnienie o źródłach
utrzymania i ewentualnej pomocy uzyskiwanej od innych osób,
rodziny, Należy opisać sposób zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych rodziny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej
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).
Zgodnie z art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, DZ. U. Nr 64, poz. 593., Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703: Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
(w szczególności wynagrodzenia za pracę, dochód z prowadzonej
działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, świadczenia
pomocy społecznej, alimenty, stypendia, emerytury i renty, inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich
lub wykonywania wolnych zawodów itp. pomniejszoną o miesięczne
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia
społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów
świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się:
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości
świadczeń w naturze, stypendium motywacyjnego przyznanego
przez Prezesa Rady Ministrów, kwoty uzyskanej przez rolników z
tytułu płatności bezpośrednich.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.
W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu w ciągu
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w
okresie pobierania świadczenia za dany okres, kwotę tego dochodu
rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres
odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego
dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji
administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
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Raz jeszcze o wieży
widokowej na Górze
Świętej Anny
Ponieważ w różnych mediach ukazują się niepełne informacje dotyczące przejęcia własności wieży widokowej na
Górze Świętej Anny zapraszamy do zapoznania się z historią
i stanem bieżącym tej sprawy.
W sprawie przejęcia własności wieży widokowej na Górze
Świętej Anny Urząd Miasta Nowa Ruda wystąpił po raz pierwszy
w dniu 29 maja 2002 r., kiedy to ówczesny Zarząd Miasta Nowa
Ruda upoważnił uchwałą nr 287/2002 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda do podjęcia działań mających na celu przejęcie od Powiatu
Kłodzkiego prawa własności działki zabudowanej wieżą widokową. W tym czasie rozmowy
prowadzone pomiędzy władzami firmy Emitel a Urzędem
Miasta nie doprowadziły do
kompromisowego rozwiązania.
Zgodnie stwierdzono, że wieża
nie może pełnić dwóch funkcji
jednocześnie tj. stacji radiokomunikacyjnej i turystyczno
– widokowej.
W 2003r. podjęto kolejną
próbę odzyskania wieży, zapoczątkowaną uchwałą Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie Nr
101/XIII/03 z dnia 26 listopada,
która upoważniała Burmistrza
Miasta Nowa Ruda do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
wieżą. W tej sprawie Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzję nr
RR.V.K. 722.G91 – 1/04, w której odmówił przekazania przedmiotowej nieruchomości z uwagi na brak realizacji na powyższej
wieży zadań własnych o charakterze publicznym należących do
zadań Gminy, a także z uwagi na brak określenia funkcji dla w/w
nieruchomości, która może być określona jedynie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym Uchwałą Nr 191/24/04 z dnia 29 września
2004 Rada Miejska w Nowej Rudzie zapoczątkowała proces
tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Góry Świętej Anny, który zostanie uchwalony
najprawdopodobniej jesienią 2006 roku.
W obecnej chwili sporządzane są wnioski na odlesienie obszaru objętego w/w planem, w tym obszaru na górze Krępiec,
gdzie przewidziana jest lokalizacja nowej telewizyjnej stacji
retransmisyjnej oraz innych instalacji radiokomunikacyjnych.
30 maja 2006 roku Gmina Miejska wystąpiła do Starosty
Kłodzkiego z wnioskiem o dokonanie darowizny nieruchomości
zabudowanej wieżą widokową. Dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe dopiero po wydaniu przez
Wojewodę Dolnośląskiego zarządzenia w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie tej czynności.
Obszar ten został wskazany przez pracowników Urzędu
Miasta Nowa Ruda oraz przedstawiciela firmy Emitel w terenie
i zaakceptowany przez Firmę Emitel jako możliwy do wykorzystania dla lokalizacji telewizyjnej stacji retransmisyjnej.
Jak widać proces przywrócenia funkcji turystycznej wieży
widokowej rozpoczął się już kilka lat temu i ma szanse w najbliższym czasie zostać pomyślnie zakończony. Oczywiście cieszymy się, że ma on również poparcie społeczne – m.in. poprzez
działania Stowarzyszenia „Teraz Nowa Ruda”, które mogą ten
proces wspomóc.
Monika Podjacka
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PRZETARGU

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

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
mkw.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

5.
działka nie zabudowana

6.
brak planu

7.
65.000,00 zł
( 16.250 EURO)
-

działki
1.
1.

2.
Nowa Ruda,
ul. Debry
KW 20076

3.
obr 8
AM 8
8

4.
7733

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 30 sierpnia 2006 r. OPIS nieruchomości : Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowiącego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomość ta stanowi „tereny rezerwy pod zabudowę mieszkaniową” jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
planowanej przez inwestora budowy nastąpi po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności ustalonych warunków zabudowy zgodnie z prawem. Działka
nie zabudowana,położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i użytków rolnych. Teren nieruchomości
płaski, porośnięty trawą. Na terenie działki znajduje się staw. Działka nie posiada uzbrojenia. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest
dobra – jezdnia asfaltowa. Z uwagi na to,iż działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny, przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz
Nabywcy, który nie spełni wymogów określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nastąpi pod warunkiem,
że Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. Nieruchomość sklasyfikowana jest w
użytku rolnym RIII a, dlatego też przyszły nabywca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. II przetarg odbędzie się dnia 13 listopada 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 9 listopada 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wpłacone
wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza
Miasta Nowa Ruda. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

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

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. Zagórze nr 44
KW 18757

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

Udział

lokalu

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 8
AM 22
1/1
38/100

2801
270,7

budynek
mieszkalno
użytkowy
(obora)

brak planu

42.000,00 zł.
10.500 euro

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 10 sierpnia 2006 r. do dnia 10 września 2006 r. OPIS nieruchomości: Lokal
znajduje się w budynku wolno stojącym położonym na obrzeżu miasta. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest słaba
– wąska droga dojazdowa, brak utwardzonych ciągów pieszych. Sąsiedztwo dla nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, użytki rolne oraz lasy. Lokal (obora) położony jest pomiędzy częścią mieszkalną i stodołą.
Dwa pomieszczenia znajdują się na parterze a jedno na poddaszu. Dostęp na poddasze po drabinie przez otwór drzwiowy na
ścianie frontowej. Nad parterem nowy drewniany strop nagi, wsparty na słupach kamiennych. Posadzka betonowa. Przy ścianach kamienne koryta. Okna krosnowe stare. Wrota drewniane deskowe. Lokal posiada instalację wodociągową. I przetarg
odbędzie się dnia 28 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 25 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.872 03 25.
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Nr 120

PRZETARGU

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

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW
2.
Nowa Ruda,
ul. Zagórze nr 44
KW 18757

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena
wywoławcza
nieruchomości

Udział

lokalu

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 8
AM 22
1/1
47/100

2801
330,6

budynek mieszkalno użytkowy
(stodoła)

brak planu

13.800,00 zł.
3.450 euro

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 10 sierpnia 2006 r. do dnia 10 września 2006 r.
OPIS nieruchomości: Lokal znajduje się w budynku wolno stojącym położonym na obrzeżu miasta. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest słaba – wąska droga dojazdowa, brak utwardzonych ciągów pieszych. Sąsiedztwo dla nieruchomości
stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, użytki rolne oraz lasy. Lokal (stodoła) położony Położony jest w
skrajnej części budynku, składa się z dwóch pomieszczeń . Stan techniczny budynku jest zły. Ściany ceglane z licznymi ubytkami.
Pod częścią lokalu jest nie użytkowana piwnica. W otworach okiennych brak jest stolarki okienneje. Dostęp do lokalu przez prowizoryczne drewniane wrota. Stodoła nie posiada instalacji. I przetarg odbędzie się dnia 28 września 2006 r. o godz.11.15
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów). Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości
15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 25 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.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 22 sierpnia 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej
wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych
do wydzierżawienia na cele rolne, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 114/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
22 sierpnia 2006 roku:
- dzierżawa na okres do 3 lat
ul. Kołowa
- Obr. 5 AM 17 dz. nr 539
- 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. Ugory
- Obr. 7 AM 8 dz. nr 12
ul. Ugory
- Obr. 7 AM 11 dz. nr 8
ul. Ugory
- Obr. 7 AM 11 dz. nr 17
ul. Ugory
- Obr. 7 AM 11 część działki nr 4
ul. Ugory
- Obr. 7 AM 9 część działki nr 13
ul. Ugory
– Obr. 7 AM 9 dz. nr 17
ul. Słupiecka
- Obr. 6 AM 1 dz. nr 7
Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 22 sierpnia 2006
roku do dnia 11 września
2006 roku
/zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/.

Adresy najbliższych biur poselskich
i senatorskich działających
na naszym terenie.
Mieczysław Szyszka
Biuro Senatorskie
ul. Kłodzka 18
57-402 Nowa Ruda
tel. 074 872 62 31

Henryk Gołębiewski
Biuro Poselskie
ul. Plac Magistracki 3e
58-300 Wałbrzych
tel. 074 843 91 85

Roman Ludwiczuk
Biuro Senatorskie
ul. Dmowskiego 2
58-300 Wałbrzych
tel. 074 843 32 08

Izabela Mrzygłocka
Biuro Poselskie
ul. Rynek 39/40
58-100 Świdnica
tel. 074 857 87 21

Jakub Szulc
Biuro Poselskie
ul. Rynek 16
57-400 Nowa Ruda
tel. 074 872 16 09
ul. Bohaterów Getta 13 A
57-300 Kłodzka
tel. 074 865 90 65
Grzegorz Kołacz
Biuro Poselskie
ul. Armii Krajowej 2/2
57-300 Kłodzko
tel. 074 867 19 10
Zbigniew Chlebowski
Biuro Poselskie
ul. Rynek 39/40
58-100 Świdnica
074 857 87 21

Waldemar Wiązowski
Biuro Poselskie
ul. Kłodzka 18
57-402 Nowa Ruda
tel. 074 872 62 31
Ryszard Wawryniewicz
Biuro Poselskie
ul. Kłodzka 18
57-402 Nowa Ruda
tel. 074 872 62 31
Giovanni Roman
Biuro Poselskie
ul. Kłodzka 18
57-402 Nowa Ruda
tel. 074 872 62 31
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OGŁOSZENIE
OROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż:
I. nieruchomości zabudowanej budynkami nie związanymi trwale z gruntem – o charakterze tymczasowym ul. Młyńska – obr. 4, AM 8, dz. nr 281 o pow. 149 mkw. KW 20172
Nieruchomość gruntowa, położona w pośredniej części
miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej, w odległości około 300 metrów od drogi KłodzkoWałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren
nieruchomości płaski, stanowiący podwórze domu wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje
elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega do brzegu
Potoku Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami nie związanymi trwale z gruntem- o charakterze tymczasowym.
Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom - 2.569,00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:
– I przetarg 28 kwietnia 2006 r.
– II przetarg - 26 czerwca 2006 r.
II. nieruchomości zabudowanej budynkami jednokondygnacyjnymi z cegły ceramicznej ul. Młyńska – obr. 4, AM
8, dz. nr 280 o pow. 200 mkw KW 20172
Nieruchomość gruntowa, położona w pośredniej części
miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej, w odległości około 300 metrów od drogi KłodzkoWałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren
nieruchomości płaski, stanowiący podwórze domu wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje
elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega do brzegu
Potoku Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami jednokondygnacyjnymi. Stan techniczny tego budynku jest bardzo
zły- wymagana jest rozbiórka tego budynku. Drugi budynek
wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Ściany osłonowe z
cegły ceramicznej, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej
z pokryciem eternitem. Wrota drewniane, dwudzielne. Budynek
posiada przeznaczenie garażowo- składowe.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:
– I przetarg 28 kwietnia 2006 r.
– II przetarg - 26 czerwca 2006 r.
– Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom 5.918,00 zł
Rokowania odbędą się 16 października 2006 r. o godz. 11. 00
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowych nieruchomości prosimy o składanie pisemnnych zgłoszeń udziału w
rokowaniach do dnia 11 października 2006 r. do godz. 15-tej w
Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok. Nr 13.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
I . "ROKOWANIA – ul. Młyńska dz. nr 281”
II. "ROKOWANIA – ul. Młyńska dz. nr 280”
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty
(max. 10 rat rocznych);
– kopię dowodu wpłaty zaliczki.
– UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż
40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą
podlegały rozpatrzeniu.
Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej
rokowaniom w gotówce do dnia 11 października 2006 r. do godz.
14-tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A.
O/Nowa Ruda na konto 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
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Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania
od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia rokowań.
Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności
związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta
Nowa Ruda.
Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872
03 25 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl

EKO NOWA RUDA

– portal o zasobach przyrody ożywionej
i nieożywionej na naszym terenie.
Istniejący od kilku miesięcy 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.
Przypominamy o ogłoszonym przez Portal konkursie
„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 jego udziału – dla zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody!
Monika Podjacka
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Miss World (pol. Miss Świata) to
rozgrywany od 1951 roku największy
i najsłynniejszy międzynarodowy
konkurs piękności. W wyborach
"najpiękniejszej kobiety świata" biorą
obecnie udział reprezentantki ponad
100 krajów. Jest to największa ilość
kandydatek wśród międzynarodowych konkursów. Konkurs przeprowadzany jest pod koniec roku po
zakończeniu konkursów narodowych,
jest to duże widowisko telewizyjne.
Od 2004 roku wyboru Miss World dokonują widzowie wraz z jury. W 2006
roku wybory odbędą się w Polsce.
Kandydatki odwiedzą także Ziemię Kłodzką, na której przebywać
będą dwa dni (18 i 19 września br.).
I tak w Trzebieszowicach w Zamku
na Skale odbędzie się konferencja
prasowa podsumowująca pobyt w
Polsce z kandydatkami, na której
pojawią się przedstawiciele organizatorów, przedstawiciele Rządu oraz
ok. 100 dziennikarzy z całego świata.
Kandydatki na Miss World odwiedzą
również Błędne Skały, gdzie promować będą aktywną turystykę górską,
Wambierzyce, gdzie na schodach do
Bazyliki urządzonych w stylu hiszpań-
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skim odbędzie się sesja zdjęciowa oraz
Sokolec – gdzie w Harendzie rozpocznie
się temat kulinarny :”Ziemia Kłodzka w
4 smakach”(polskim, austriackim, czeskim, niemieckim) . Kandydatki będą
miały tam możliwość uczestnictwa w
gotowaniu potraw, a także zaprezentują
turystykę aktywną.
Nasza Gmina oraz Gmina Nowa
Ruda również wezmą udział w tym
przedsięwzięciu, dzięki czemu skorzystają z doskonałej okazji do wypromowania Ziemi Noworudzkiej, ponieważ
będą mogły we wszelkich swoich materiałach promocyjnych używać loga tej
światowej imprezy, zdjęcia, hasło oraz
informowację, że były współorganizatorem MISS WORLD 2006. Emisję przebiegu wyborów obejrzy ok. 2 miliardów
widzów na całym świecie, więc będzie to
doskonała okazja do pokazania światu
naszych terenów, naszych uzdrowisk
oraz wielokulturowości.
Nadmienić także należy, że nasze
piękne tereny stanęły w szranki z
wieloma innymi regionami w Polsce,
ale dzięki naszemu położeniu i przeszłości historycznej – nasz region
wygrał.
M. Podjacka

info Nowa Ruda

Repertuar kina MOK
w Nowej Rudzie wrzesień 2006
1 - 3. IX godz. 17.00
„Za ile mnie pokochasz” (95`)
-komedia , prod. Francja od 15 lat
wyk. Monica Bellucci, Gerard
Depardieu bilet:12 zł
godz. 19.00 „Przysięga”(103`)
- przygodowy/fantasy, prod. Chiny,
Hong Kong, Japonia,
Korea Południowa, od lat 12
bilet:12 zł
wyk. Dong-Kun Janq, Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheunq
8-10. IX godz. 17.00
„Asterix i Wikingowie” (78`)
-animowany, prod. Dania, Francja,
b/o bilet 12 zł
polska wersja językowa
godz. 19.00 „Jabłka Adama” (96`)
komedia/dramat, prod. Dania,
od 15 lat bilet 12 zł
wyk. Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen

