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Mieszkaniec Nowej Rudy dokonał transkrypcji
HYMNU NARODOWEGO JAPONII
Całą Polskę obiegła wieść, że
autorem narodowego hymnu Japonii jest Noworudzianin Franz von
Eckert który mieszkał przy obecnej
ul. Kolejowej.
I rzeczywiście informuje o tym
tłumaczona na język polski „Kronika
Wittiga".
Nadal trwają ustalenia dokładnego adresu, zamieszkania F. Eckerta,
ponieważ w Archiwum Państwowym istnieje numeracja hipoteczna
wskazująca adres Kirchenstraβe
115/116.
3 listopada br. przy Miejskim
Ośrodku Kultury odbędzie się uroczyste odsłonięcie popiersia Franza
Eckerta. Wyznaczony do uroczystości data - 3 listopada to nie jest przypadkowy dzień - to Dzień Kultury
w Japonii, a także dzień, w którym
126 lat temu Hymn Kimi Ga Yo został wykonany po raz pierwszy
w pałacu cesarskim w związku z urodzinami japońskiego Tenno.
Popiersie będzie przypominało, że właśnie w Nowej Rudzie urodził
się i dzieciństwo spędził Franz Eckert.
Poniżej podajemy notę biograﬁczną
Franza Eckerta, warto się z nią zapoznać,
ponieważ Jego życie związane było z
naszym miastem.
Franz Eckert urodził się 5 kwietnia
1852 roku w Neurode (obecnie Nowa
Ruda) na Dolnym Śląsku, zmarł 8 sierpnia
1916 roku w Seulu w Korei. Znany jako
niemiecki kompozytor oraz m.in. twórca
zachodniej wersji japońskiego hymnu
narodowego Kimi Ga Yo.
Okres niemiecki
Franz Eckert urodził się jako syn
urzędnika sądowego. Uczęszczał do wielu różnych szkół, w których odznaczał się
szczególnie zdolnościami muzycznymi.

Ukończył konserwatoria w Breslau (obecnie Wrocław) oraz w Dreźnie. Następnie
został muzykiem wojskowym w Neiße
(obecnie Nysa). W tym czasie otrzymał
wezwanie do Wilhelmshaven, gdzie miał
zostać kapelmistrzem marynarki wojennej. Ponieważ niemieckie władze poszukiwały muzyka dla marynarki japońskiej,
przedstawiono do dyspozycji kandydaturę
Franza Eckerta, który w 1879 roku przybył do Tokio.
Działalność w Japonii
Muzyka zachodnioeuropejska była
w ówczesnym czasie w Japonii zupełnie
nieznana. Franz Eckert podjął się pionierskiej pracy, w efekcie której spopu-

laryzował znane w Europie instrumenty i
kompozycje muzyczne. Od wiosny 1879
roku Franz Eckert działał jako kapelmistrz
cesarskiej marynarki wojennej Japonii,
gdzie wprowadził wzorce niemieckiej
muzyki wojskowej. W latach 1883-1886
działał w kompetencjach ministerstwa
wychowania.
W marcu 1888 roku Franz Eckert
przeszedł do departamentu muzyki
klasycznej ministerstwa domu i dworu
cesarskiego, gdzie poznał japońską muzykę ceremonialną. W latach 1892-1894
prowadził pozazawodową pracę nauczycielską ucząc przy japońskiej orkiestrze
wojskowej w Toyama niemieckiej muzyki
wojskowej. W tym czasie założył także
orkiestrę dworu cesarskiego w Tokio.
Najważniejszym jego dziełem z tamtego
okresu było wydanie śpiewnika dla potrzeb japońskich szkół podstawowych,
gdzie za 2. i 3. część przejął osobistą
odpowiedzialność.
W 1897 roku Franz Eckert w związku
z pogrzebem matki cesarskiej Eisho
Kotaigo skomponował pieśń „Kanashimi
no kiwami” (Niezmierzony ból), który
od tamtego czasu jest wykonywany na
dworze cesarskim w podobnych okolicznościach.
W 1880 roku japońskie ministerstwo
marynarki wojennej wezwało Franza
Eckerta do skomponowania hymnu narodowego, który do tamtego czasu nie
istniał w ujednoliconej formie. Eckert
zajął się w odpowiedzi na to przeglądem
popularnej wówczas rodzimej muzyki
japońskiej i wybrał w efekcie melodię,
którą zaaranżował i rozbudował brzmieniowo do gry na zachodnioeuropejskim
instrumentarium. Hymn Kimi Ga Yo został
wykonany po raz pierwszy w pałacu cesarskim 3 listopada 1880 roku w związku
z urodzinami japońskiego Tenno. Dopiero
w 1888 partytura japońskiego hymnu nacd. na str. 3
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W SKRÓCIE:
Wybory : 11 września 2006 r. ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st.
Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dni, w których upływają terminy wykonania terminy czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy, który stanowi załącznik do w/w Rozporządzenia. Kalendarz wyborczy znaleźć można
na stronie internetowej www.pkw.gov.pl .
Nowe wiaty przystankowe: W 2006 roku zostały zamontowane 3 nowe wiaty przystankowe (przy parku Sikorskiego w dzielnicy Drogosław, na Słupcu – Dolinie oraz przy torach - ul.
Słupiecka w dzielnicy Słupcu - we wrześniu br. zostanie wykonana nowa nawierzchnia pod tą
wiatą przystankową. Wykonawcą wiat jest ﬁrma Proﬁt inż. Maria Niemczyk z Gliwic.
Od 2004 roku zainstalowanych zostało 13 wiat przystankowych, które systematycznie są
naprawiane. Przy okazji ostatniego montażu dokonano uzupełnień szyb, elementów dachów
i konstrukcji oraz ławek.
Roboty publiczne: W tej chwili istnieje zapotrzebowanie na zatrudnienie w ramach robót
publicznych 15 osób. Jest to związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku nadmiernych
opadów deszczu. Wynagrodzenie tych pracowników ﬁnansuje Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku,
natomiast koszt zorganizowania miejsca pracy poniesie podmiot wskazany przez organizatora
czyli Urząd Miejski. Osoby, zatrudnione w ramach robót
publicznych pracować będą do końca 2006 roku. (10 osób
- ZGKiM, 3 osoby – MOK, 2 osoby – Spółki Wodne).
Obwodnica: Nadal trwają intensywne prace związane z budową obwodnicy. Obecnie na ukończeniu jest
budowa przejazdu gospodarczego do ul. Młyńskiej. Informujemy, że przejazd do ul. Młyńskiej będzie możliwy w
październiku. Za utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie
w imieniu wykonawcy – przepraszamy.
Informacja Wszelkich informacji w sprawach związanych
z projektem : „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę
infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” , a
tym samym rozpoczętymi pracami nt. inwestycji udzielą Państwu: Biuro Inżyniera Kontraktu, które
mieści sie w UM na 4 piętrze, pokój nr 401 tel. 074 872 03 1 a także w Wydziale Infrastruktury
i Inwestycji – pok. nr 210 tel. 074 872 03 35
Zapraszamy Państwa na stronę internetową www.projekty-inwestycje.pl , na tej stronie będą
się pojawiały wszelkie aktualne informacje o inwestycjach realizowanych w ramach ZPORR - u.
GCI
Osoby, które chcą skorzystać z usług Gminnego Centrum Informacji zapraszamy do siedziby
Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA .
Informujemy, że uległ zmianie nr telefonu do GCI - obecnie funkcjonuje nr tel. 074 872 70 43
Zaległe książki
W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie zwracamy się z prośbą do Czytelników o zwrot zaległych książek. W dniach 15.09. - 15.10 – będą dniami „przebaczenia” .
Sesja RM
20 września 2006r. o godz. 9.00 w sali Uroczystości noworudzkiego Ratusza odbędzie się
XLIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.

AWANS ZAWODOWY
1 września br. w Ratuszu odbyło się uroczyste ślubowanie 8 nauczycieli z naszych szkół , którzy
w lipcu 2006r. zdali przed komisją egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
Ślubowanie przyjął burmistrz Tomasz Kiliński, a stopień nauczyciela mianowanego przyjęli:
Pani Wójcik Anna - nauczycielka historii z Gimnazjum Nr 1
Pani Oleksy Dagmara – nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum Nr 1
Pani Warszczuk Andżelika - nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum Nr 1
Pani Twardowska Zoﬁa - nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum Nr 2
Pani Lawenda Grażyna
- nauczycielka języka
niemieckiego ze Szkoły
Podstawowej Nr 2
Pani Szuber Magdalena
– nauczycielka języka
niemieckiego ze Szkoły
Podstwawowej Nr 2
Pani Grobela Agniesza
- nauczycielka języka
niemieckiego z Gimnazjum Nr 2
PanRadosław Legieć nauczyciel wychowania
ﬁzycznego z Gimanzjum
Nr 2
Gratulujemy!
Monika Podjacka

Bożena Bejnarowicz – Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w Biurze Obsługi
Samorządu (ratusz – Rynek 1,
II piętro, pok. nr 15) w każdą środę w godz. 12.00-15.00.
Tomasz Kiliński – Burmistrz
Miasta Nowa Ruda przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek, w godz. 13.00-15.30, ratusz,
Rynek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych
(wy dzia łów i sa mo dziel nych
stanowisk) przyjmują interesantów w każ dy wtorek w godz.
11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia tel. 872 03 17 albo w swojej
siedzibie w Urzędzie Miasta Nowa
Ruda, Rynek 11, na parterze.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na parterze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie
w godz. 7.30-17.00.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
7.30-15.30.
Gminne Centrum Informacji mieści się w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00.
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Mieszkaniec Nowej Rudy dokonał transkrypcji
HYMNU NARODOWEGO JAPONII
cd. ze str. 1

rodowego została wydana przez cesarską marynarkę wojenną
i odtąd spopularyzowana.
31 marca 1899 roku Franz Eckert powrócił ze względów
zdrowotnych do Niemiec, gdzie krótko po swoim powrocie został
mianowany królewskim dyrektorem muzycznym Prus.
Działalność w Korei
Od lat osiemdziesiątych XIX. wieku dążono w Korei do
utworzenia na dworze cesarskim orkiestry na wzór europejski.
Bodźcem do działań w tym kierunku był być może występ
niemieckiej orkiestry marynarki wojennej 26 listopada 1883 r.,
która przybyła do Korei. Na Franza Eckerta zwrócono w Korei
uwagę poprzez jego pomyślną działalność w Japonii. Poprzez
niemieckiego przedstawiciela w Seulu Heinricha Weiperta Eckert
otrzymał rozgłos człowieka, który jest w stanie spełnić życzenia
koreańskiego dworu. Franz Eckert przybył w tym celu do Korei
19 lutego 1901, po uprzedniej poprawie stanu zdrowotnego.
Zadania jakich podjął się Franz Eckert w Korei były podobne do jego działalności w Japonii. Wkrótce dla potrzeb dworu
koreańskiego cesarza założył niewielką orkiestrę, której liczba
członków w ciągu kilku lat wzrosła do 70 osób. Orkiestra odniosła
ogromny sukces. Występowała nie tylko regularnie na dworze
cesarskim, ale również w każdy czwartek w parku Pagoda.
Mieszkający w Seulu obcokrajowcy z radością wykorzystywali
okazję, aby obok własnych kompozycji Eckerta posłuchać
uwertur Wagnera.
Już na początku swojej działalności w Seulu F.Eckert skomponował na zlecenie rządu koreańskiego hymn narodowy Korei.
Pierwsze wykonanie hymnu miało miejsce 1 lipca 1902 roku.
Eckert został za to dzieło odznaczony przez cesarza Kojong’a
orderem zasługi Tai Keuk 3 klasy. Hymn ten pozostał jednakże

aktualny tylko do roku 1910. Po aneksji Korei przez Japończyków został wprowadzony japoński hymn narodowy Kimi Ga Yo.
Dzisiejszy hymn narodowy Korei nie ma związków z hymnem
F.Eckerta, lecz został skomponowany przez koreańskiego kompozytora Ahn Iktae (1905-1965).
W trudnym dla orkiestry czasie I wojny światowej, wśród
wzmagających się problemów zdrowotnych, Franz Eckert
przekazał kierownictwo wykształconemu przez siebie w tym
kierunku pierwszemu ﬂeciście o nazwisku Pak. Franz Eckert
zmarł 8 sierpnia 1916 roku w Seulu po długiej i ciężkiej chorobie
i został pochowany na położonym w stolicy cmentarzu dla obcokrajowców. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział założona
przez niego koreańska orkiestra.

Międzyszkolne Centrum Aktywności Ekologicznej
Obecnie UM przygotowuje Projekt,
który pozwoli pozyskać doﬁnansowanie
z krakowskiej Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska na Międzyszkolne Centrum
Aktywności Ekologicznej. Inicjatywa zakłada organizację i utworzenie wprzęgniętego w działalność dwóch lokalnych szkół
(Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie
oraz Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie)
i lokalnych organizacji pozarządowych
Międzyszkolnego Centrum Aktywności
Ekologicznej (MCAE). Powołane do życia
Centrum MCAE winno pozostać stałym
elementem działalności dydaktycznej tych
szkół, wzorcem lokalnego partnerstwa
i praktycznych działań na rzecz wdrażania
polityki zrównoważonego rozwoju. Projekt
zakłada, że MCAE będzie dysponowało
terenem wykorzystywanym do celów
swej działalności edukacyjnej, badawczej
i monitoringowej. Teren ten jest położony
w sąsiedztwie obu szkół (odległości 0,1
km do 0,5 km) zaniedbany, ale już obecnie
częściowo wykorzystywany rekreacyjnie
stary park o powierzchni 1,78 ha w Nowej
Rudzie przy ulicy Radkowskiej. Brak gospodarza parku sprzyja jednakże wandalizmowi i dalszej degradacji jego cennych
zasobów naturalnych. Park wyróżnia się

dużą ilością (kilkadziesiąt sztuk) starych,
wymagających pielęgnacji i zabezpieczenia
drzew oraz krzewów. Przez teren parku
przepływa niegdyś piękny, obecnie zaśmiecony i ogólnie zaniedbany górski potok
Dzik. W chwili obecnej postępują działania
sprzyjające utrzymaniu parku w dobrej kondycji, wdrożeniu właściwej pielęgnacji zieleni i zapewnieniu
mu stałej opieki
ze strony szkół
– w parku istnieje
nowy plac zabaw
z wyposażeniem
(wykorzystywany przez Szkołę
Podstawową nr
7 oraz publicznie
ogólnodostępny), jak również
2 boiska sportowe. Park stanowi
idealne wyzwanie dla inicjatorów
i partnerów projektu MCAE
w Nowej Rudzie.
Stworzony został
pozytywny klimat

Monika Podjacka

do współpracy na rzecz realizacji tego
projektu w szerokim gronie lokalnych partnerów. Oczekuje się, że park MCAE stanie
się chętnie odwiedzanym, dostępnym
publicznie i użytecznym dla szkół wzorcem
działań i postaw służących zrównoważonemu rozwojowi oraz zmianie obecnego zbyt
biernego ogólnego nastawienia społeczeństwa do problemów ochrony środowiska.
Inf. UM
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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 3 sierpnia
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami 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 września 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 30 sierpnia
2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej wymienionej nieruchomości
lokalowej i nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, będący
załącznikiem do Zarządzenia Nr 118/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 30 sierpnia 2006 r.:
– Os. XXX-lecia 10/5 (pustostan)
– ul. Zagórze dz. nr 43/3
– ul. Zagórze dz. nr 43/2
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 11 października 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 10 sierpnia
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami
do Zarządzenia Nr 110/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 10
sierpnia 2006 r.:
– ul. E. Kwiatkowskiego nr 1
– ul. Przechodnia 2/4
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 21 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 17 sierpnia
2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będący załącznikiem do Zarządzenia
Nr 112/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 17 sierpnia 2006 r.:
– ul. Radkowska nr 22/6
– ul. Piastów nr 20/1
– Os. XXX-lecia 10/20
– ul. Wąska nr 6A/3
– Plac Wiejski nr 3/3
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 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 21 sierpnia
2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej wymienionej nieruchomości
lokalowej i nie zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży, będący
załącznikiem do Zarządzenia Nr 113/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 21 sierpnia 2006 r.:
– ul. E. Kwiatkowskiego nr 1
– ul. Wrześni dz. nr 98/39
– ul. L. Waryńskiego dz. nr 16/18
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 2 października 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 30 sierpnia 2006 r. zostały wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej
przeznaczonej do sprzedaży, będący załącznikiem do
Zarządzenia Nr 119/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
dnia 30 sierpnia 2006 r.:
– ul. Spacerowa nr 20/3
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 11 października 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 1 września
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne, będących
załącznikami do Zarządzenia Nr 120/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 1 września 2006 roku:
- dzierżawa na okres do 3 lat
ul. Cicha Obr. 4
AM 7 dz. nr 215/2
ul. Cicha Obr. 4
AM 7 dz. nr 194
ul. Cicha Obr. 4
AM 7 dz. nr 192
ul. Kościelna Obr. 3
AM 19 dz. nr 316/18
ul. Zdrojowisko Obr. 2
AM 2 dz. nr 4
ul. Zdrojowisko Obr. 2
AM 2 dz. nr 5
ul. Zagórze Obr. 8
AM 19 część działki 1/3
ul. Zagórze Obr. 8
AM 21 dz. nr 9/1
ul. Zagórze Obr. 8
AM 21 dz. nr 8
– 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. Myśliwska Osada Obr. 5
AM 8 dz. nr 429
ul. Myśliwska Osada Obr. 5
AM 8 część działki nr 433/2
ul. Myśliwska Osada Obr. 5
AM 18 część działki nr 556
ul. Zdrojowisko Obr. 2
AM 14 dz. nr 214
ul. Połoniny Obr 6
AM 9 część działki nr 10/8
ul. Połoniny Obr. 6
AM 9 dz. nr 1/4
ul. Ugory Obr. 7
AM 8 dz. nr 9
ul. Ugory Obr. 7
AM 8 dz. nr 10/2
ul. Ugory Obr. 7
AM 8 dz. nr 23
ul. Ugory Obr. 7
AM 8 część działki nr 19
ul. Zagórze Obr. 8
AM 19 dz. nr 1/1
ul. Zagórze Obr. 8
AM 19 część działki nr 1/3
Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 1 września 2006 roku do dnia
22 września 2006 roku /zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/.
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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 II przetarg ustny nie
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu nieruchomości położonej
na terenie miasta Nowa Ruda.
Położenie
nieruchomości
Nr KW

1.
1.

2.
Nowa Ruda
ul. Zaułek nr 22 /7

Numer
ewid.
działki

Pow.
działki
w
m kw.

udział

lokalu

3.
obr. 3
AM 16
150

4.
286
29,1

KW 7567
571/10000

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

5.
działka zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

6.
brak planu

Użytkowanie wieczyste

Cena wywoławcza

Wysokość stawTerminy
ki %
wnoszenia
I opłaty i opłaty
opłat
rocznej z tytułu
użytkowania
wieczystego

udziału
w gruncie

lokalu

7.
459,00+
22% VAT
(114,75
EURO)

8.
12.000,00 zł
(2.977
EURO)

9.
15%

31 marca

1%

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 1 września 2006 r. do dnia 1 października 2006r. OPIS nieruchomości: Lokal położony jest na
poddaszu budynku. Składa się z pokoju i kuchni. WC do wspólnego użytku mieszkańców usytuowane jest w podpiwniczeniu budynku. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest niekorzystny – przechodnia kuchnia. Standard wykończenia jest poniżej poziomu. Na ścianach w pomieszczeniach stare
tynki cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjną i olejną. Tynki i powłoki malarskie w złym stanie technicznym- liczne odpryski i zabrudzenia.
Podłogi wykończone są płytą pilśniową i wykładziną z tworzywa sztucznego. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa – wejściowe drzwi drewniane
na drewnianych ościeżnicach, malowane farbą olejną. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane, skrzynkowe, wyeksploatowane.
W kuchni zamontowany jest świetlik. Lokal wyposażony jest w instalacją wod-kan z zimną wodą – bez osprzętu instalacji, instalację elektryczną.
Ogrzewanie piecowe. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w
rozporządzaniu nią. II przetarg odbędzie się dnia 20 października 2006 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala
Ślubów) Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 16 październik 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. 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 zabudowanej pawilonem handlowym, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. Niepodległości
29375

obręb
arkusz mapy
Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki
pow. użytkowa pawilonu

Opis nieruchomości

3.
4
1
68/1

4.
29

5.
działka zabudowana
pawilonem
handlowym

21,14

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości w zł
Gruntu

6.

Budynku

7.
34.669,00 zł

brak planu
3.131,00 zł

31.538,00 zł

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 1 września 2006 r. do dnia 1 października 2006 r. OPIS nieruchomości : Nieruchomość
gruntowa położona jest w centru miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, koncentracji handlu i usług. Działka przylega do
drogi asfaltowej z chodnikiem. Teren nieruchomości płaski. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację elektryczną i wod-kan.
Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym, jednokondygnacyjnym. Budynek o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem płytami betonowo-wiórowymi. Na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych tynki gładkie. Na podłodze posadzka lastryko. Stropodach drewniany, dwuspadowy, kryty papą i blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek zaopatrzony w2 instalację elektryczną. Ogrzewanie elektryczne.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu
nią. I przetarg odbędzie się dnia 20 października 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 16 października 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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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.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza

1.
1.

2.
Nowa Ruda,
ul. Debry
KW 20076

3.
obr 8
AM 8
8

4.
7733

5.
działka nie
zabudowana

6.

7.

brak planu

65.000,00 zł
( 16.250 EURO)

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 ROKOWANIACH
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 Kłodzko-Wałbrzych. 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 Kłodzko-Wałbrzych. 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.
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
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info Nowa Ruda

Repertuar kina MOK
w Nowej Rudzie wrzesień 2006
15 - 17. IX godz 17.00
„Dublerzy” (114`)
- komedia, prod. Polska od lat 15
bilet: 12 zł
wyk. Robert Gonera, Andrzej
Grabowski
    
 
  
  
    !

godz 19.00 „Francuski numer” (90`)
-komedia, prod. Polska, od 15 lat
bilet:12 zł
wyk. Karolina Gruszka, Maciej Stuhr,
Robert Więckiewicz

     "
  




 

22.IX - 01. X godz 17.00
„Piraci z Karaibów 2” (145`)
-przygodowy, prod. USA, od 15 lat
wyk. Johnny Depp, Orlando Bloom,
Keira Knightley bilet: 12 zł
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29.IX - 01. X godz 20.00
„Tristan i Izolda” (125`)
-dramat/romans, prod. Wielka
Brytania,USA, od 15 lat
wyk. James Franco, Sophia Myles
bilet: 12 zł

