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Burmistrz Nowej Rudy Tomasz
Kiliński, zastępca burmistrza Marzena
Wolińska oraz Wójt Gminy Bogusław
Rogiński we wtorek 19 września witali
kandydatki do tytułu Miss Word 2006,
goszczące w pensjonacie Harenda,
którego gospodarzem jest Miłosław
Szpakowski.
Podczas wizyty odbyła się degustacja potraw kuchni polskiej, czeskiej,
austriackiej i niemieckiej, a także występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”.
Przepiękne okolice Nowej Rudy były
jednym z niewielu miejsc w Polsce, które
gościły kandydatki do tytułu najpiękniejszej kobiety świata.
Była i będzie to w przyszłości doskonała promocja naszego regionu.

Dąb Kardynalski

7 rajd NIKON

W ramach obecnie trwających Polsko – Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej - 17 września na Górze Wszystkich
Świętych w Nowej Rudzie – Słupcu odbyła się uroczystość
posadzenia Dębu Kardynalskiego. Uroczystości przewodzili
proboszcz parafii pod wezwaniem św. Katarzyny ksiądz Jerzy
Czernal oraz Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, a także
szef Nadleśnictwa Jugów Jan Lenart.
Po posadzeniu Dębu Kardynalskiego poświęconego
przez księdza Czernala Burmistrz przekazał na jego ręce
Certyfikat Dębu Kardynalskiego. W trakcie

Ulicami Miasta i Gminy Nowa Ruda w dniach 7-10 września br. przemknął 7 Rajd Nikon - OS 2,5,7 Nowa Ruda
– Jugów. Start odcinka specjalnego usytuowany był w Nowej
Rudzie obok byłej szkoły górniczej.
Sam rajd jeździł po drogach w okolicy Dzikowca, Ludwikowic, Jugowa, Woliborza. Zwyciężyli bracia Bębenek na
Mitsubishi Lancer EVO IX.

Monika Podjacka
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w skrócie:
WYBORY
Obwieszczenia związane z wyborem do Rad Gmin i Burmistrza będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, który znajdą Państwo na stronie: HYPERLINK
"http://www.um.nowaruda.bip.info.pl/"www.um.nowaruda.bip.info.pl
Międzynarodowa Konferencja Bibliotek
27 września 2006 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej
Rudzie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Bibliotek Pogranicza Polsko-Czeskiego, organizowana wspólnie przez Bibliotekę
noworudzką i Bibliotekę w Broumowie.
W programie konferencji odbyło się spotkanie z Adamem
Lizakowskim, poetą z Chicago , wystąpienie Andrzeja Tywsa
- dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu ,
wystąpienie dr Aleny Souckovej z Biblioteki w Hradec Kralove.
Uczestnicy Konferencji wymienili się także doświadczeniami
podczas panelowej dyskusji.
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 61 a także w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji – pok. nr 210 tel. 074 872 03 35.
Zapraszamy Państwa na stronę internetową HYPERLINK "http://www.projekty-inwestycje.pl/"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”.
M.Podjacka

Złoty Znak Związku OSP
Stanisław Perla, mieszkaniec naszej Gminy – dzielnicy
Drogosław za ponad 40 – letnią pracę w Ochotniczej
Straży Pożarnej otrzymał Złoty Znak Związku OSP.
Odznakę wręczył Panu Stanisławowi Prezes Głównego
Zarządu OSP RP – Waldemar Pawlak.
Uroczystość miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej
pod wezwaniem Św. Jana Pawła Chrzciciela w Warszawie. Pan Stanisław Perla był jedynym odznaczonym
Strażakiem z naszego powiatu.
Gratulujemy!

Bożena Bejnarowicz – Przewod
nicząca 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 in
teresantów w każdy poniedziałek,
w godz. 13.00-15.30, ratusz, Ry
nek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych (wy
działów i samodzielnych stanowisk)
przyjmują interesantów w każdy
wtorek w godz. 11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia
tel. 872 03 17 albo w swojej siedzi
bie w Urzędzie Miasta Nowa Ruda,
Rynek 11, na parterze.
B i u ro O bs ł u g i K l i e nta
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. 7.3015.30.
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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INFORMACJE

z Sesji Rady Miejskiej ...
Podczas 49 Sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie podjęto
następujące uchwały:
1) w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej
Nowa Ruda, tym samym Gmina Miejska Nowa Ruda wyemituje
1.075 (słownie: tysiąc siedemdziesiąt pięć) obligacje o wartości
nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną
kwotę 10.750.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt złotych).
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok
2006. W związku z otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotach przyznanej dotacji i pożyczki na
realizację projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę
infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR dokonuję się zmniejszenia w budżecie miasta
kwoty przychodów z tytułu pożyczki oraz kwoty dotacji. Odpowiednio
o 396.228 złotych oraz o 473.772 złotych. Zmniejszeniu ulegają
także udział własny w wysokości 151.130 złotych oraz kwota dotacji
z UE w roku 2006 w wysokości 112.709 złotych. W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych zwiększa się plan wydatków
dotyczących: Projektu pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez
budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”
- 870.000 złotych sfinansowania wydatków bieżących – 2.380.000
spłaty zobowiązań miasta w kwocie 670.000 zł wynikającą z nakładów poniesionych przez spółkę komunalną Centrum Turystyczno
- Sportowe Sp. z o.o. na budowę pływalni krytej w dzielnicy Słupiec,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot nakładów poniesionych
przez CTS Sp. z o.o. na remont i modernizację obiektów sport.-rekreacyjnych stanowiących własność miasta Nowa Ruda”, wydatków
na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Noworudzkie Usługi
Komunalne sp. z o.o. 100.000 złotych wydatków na sfinansowanie
zakupu aparatu rentgenowskiego - porozumienie z Powiatem Kłodzkim – 60.000 złotych
3) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowa Ruda do
zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z możliwością ubiegania się przez Gminę Miejską Nowa Ruda o środki na rewitalizację
terenów poprzemysłowych w ramach „Programu rządowego dla
terenów poprzemysłowych” niezbędne jest podjęcie przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały,
o upoważnieniu organu wykonawczego do zawarcia umowy dotacji z
wyszczególnieniem kwoty dotacji. W/w uchwała stanowi niezbędny
z powodów formalnych załącznik do wniosku o udzielenie dotacji ze
środków NFOŚiGW, który to fundusz jest dysponentem środków na
realizację „Programu rządowego dla terenów poprzemysłowych".
Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zawarcia umowy
dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację zadania: „Rewitalizacja terenu byłej Kopalni
Węgla Kamiennego Nowa Ruda”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi
7.722.247,00 zł.
4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na za
bezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
projektu 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. Tym samym Rada wyraziła zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym na kwotę 116.250,00 zł. (słownie: sto szesnaście
tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) stanowiącego zabezpieczenie
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Tak jak

29 września 2006 r.



Pat i Mat" promowanie „Sąsiedzkich" wzorców i tradycji kulturowych
oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia
partnerstwa miasta Broumov i Nowa Ruda, realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska 20042006, działanie 2.1 „Rozwój turystyki”.
5) w sprawie wystąpienia ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Ad
ministracyjnego. Wniesienie skargi do WSA we Wrocławiu związane
jest z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia
25 sierpnia 2006r. stwierdzającym wygaśnięcie mandatu radnego
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie p. Zbigniewa Grochowskiego.
6) w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w
roku 2007 nowych licencji na wykonywanie transportu drogo
wego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Określa
się liczbę przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką jako „1”. Według
stanu na dzień 31 grudnia 2005r. liczba licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką wynosiła 26. W roku 2006r. jeden
z przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
transportu drogowego taksówką zlikwidował działalność w przedmiotowym zakresie. Obecnie liczba licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką wynosi 25. Proponuje się utrzymanie stanu
licencji na rok 2007 w liczbie 26.
7) w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie
Gminy Miejskiej Nowa Ruda
8) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą
Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów niepełnospraw
nych. Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda wspólnnie
przewżą uczniów z Nowej Rudy i z Ludwikowic Kłodzkich do Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w
Bożkowie i Publicznego Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
w Bożkowie.
9) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Nowa
Ruda. Przedmiotem skargi było obrażanie i pomawianie podczas sesji
w dniu 30 grudnia 2005r. przez Burmistrza Miasta Nowa osoby Pana
Kazimierza Koleśnika. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu zakresu pracy w jakim może działać zgodnie z literą prawa nie znała zapisu,
który by stwierdziła, że Komisja Rewizyjna posiada kompetencje do
rozpatrywania skarg odnośnie pomawiania i obrażania mieszkańca.
Zgodnie z powyższym Komisja nie może stwierdzić czy skarga jest
uzasadniona czy też nie, gdyż rozpatrzenie skarg odnośnie obrażania
i pomawiania leży w kompetencji sądu.
10) w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty Miesz
kaniowej Osiedle Piastowskie 9 w Nowej Rudzie. Przedmiotem
skargi był zwrot zaległego funduszu remontowego za lata 1998
– 2005 i jego zawłaszczenie przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Komisja Rewizyjna w pełni zgadza
się z przedstawionymi wyjaśnieniami Dyrektora ZGKiM p. Mariana
Zdunka oraz z opinią prawną przedstawioną przez radcę prawnego
dot. funduszu remontowego.
11) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
ul. Parkowa 20 – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
ul. Krańcowa 3 – Szpital Rejonowy w Nowej Rudzie
12) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na za
bezpieczenie spłaty kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową z
udziałem Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Tym samym Rada Miejska Wyraziła zgodę na wystawienie weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslowa na kwotę 100.000,-zł stanowiącego
zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Łużyckiej 1 z udziałem Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
BOS
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informacje

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 wykazy niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami
do Zarządzenia Nr 113/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 21
sierpnia 2006 r.:
- ul. L. Waryńskiego dz. nr 16/18
- ul. Wrześni dz. nr 98/39
- ul. E. Kwiatkowskiego nr 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 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 wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami
do Zarządzenia Nr 118/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 30
sierpnia 2006 r.:
- ul. Zagórze dz. nr 43/3
(sprzedaż w przetargu pod budownictwo mieszkaniowe)
- ul. Zagórze dz. nr 43/2
(sprzedaż w przetargu pod budownictwo mieszkaniowe)
Os. XXX-lecia 10/5 (pustostan-sprzedaż w przetargu)
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 30
sierpnia 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości 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 5
września 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będące załącznikiem
do Zarządzenia Nr 123/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 5
września 2006 r.:
- ul. Niepodległości dz. nr 576
- ul. Świdnicka nr 50/4
- ul. Akacjowa nr 3/2/3
- ul. Niepodległości nr 10/2
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 16 października 2006
r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 5
września 2006 r. zostały wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jej użytkownikowi
wieczystemu, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 124/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 5 września 2006 r.:
- ul. Słupiecka nr 32b
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 16 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 15
września 2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej wymienionych
nieruchomości lokalowych i nie zabudowanych przeznaczonych do
sprzedaży, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 127/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 września 2006 r.:
- ul. Krańcowa nr 7/5
- ul. Kombatantów 2/17
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 27 października 2006
r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Wybory do Rad Gmin, Powiatów,
Sejmików Województwa oraz Burmistrza
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Z TERENU MIASTA NOWA RUDA
W związku z zarządzeniem wyborów na dzień 12 listopada
2006 roku przypominamy:
1. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Nowej Rudzie są
wpisani do rejestru wyborców z urzędu.
2. Wyborcy stale zamieszkani na terenie Nowe Rudy bez
zameldowania na pobyt stały, nigdzie nie zameldowani mogą
być wpisani do rejestru wyborców na podstawie własnego
pisemnego wniosku złoźonego w urzędzie nie póżniej niź na
10 dni przed wyborami.
3. Do rejestru wyborców mogą być wpisani obywatele Unii
Europejskiej zamieszkali na stałe na terenie Nowej Rudy.
4. Wniosek o wpis do rejestru wyborców wydaje Wydział
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul.
Rynek 11 pok.107, 108 .Informacje telefoniczne:872-03-24
lub 872-22-08
Barbara Postrach Naczelnik WSO

Zapraszamy na VIII Powiatową
Integracyjną Spartakiadę Osób
Niepełnosprawnych, która odbędzie
się w Hali CTS 6 października.
Rozpoczęcie o godzinie 9.30
Irena Caryk - Prezes Stowarzyszenia

info Nowa Ruda
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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 I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.

Położenie
nieruchomości

1.

2.

1.

Nowa Ruda,
ul. A. Asnyka

Numer
ewidencyjny działki

Pow. w m2
działki

Udział

lokalu

3.
obr. 6
AM 3
304/5

4.
1279

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
nieruchomość

5.

6.

8.

Nieruchomość nie
zabudowana

brak planu

38.500,00 zł
(9.625 Euro)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 20 września 2006 r. do dnia 20 października 2006 r.
OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Teren nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Działka porośnięta jest trawą. W rejonie lokalizacji
nieruchomości występuje instalacja elektryczna i wodno-kanalzacyjna. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest przeciętna. Dla
przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja o warunkach zabudowy Nr B-56/2004 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, parterowego z poddaszem mieszkalnym lub użytkowym, z garażem
wbudowanym lub wolnostojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 30 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 26 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.

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

obręb arkusz
mapy Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.działki
pow. użytkowa
pawilonu

2.
Nowa Ruda,
ul. Niepodległości
29375

3.
4
1
68/1

4.
29
21,14

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości w zł
Gruntu
Budynku

5.

6.

7.

działka zabudowana
pawilonem handlowym

brak planu

34.669,00 zł
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 w
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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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 2004 r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 20, 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
KW 7567

Numer
ewid.
działki

Pow.
działki
w m kw.

udział

lokalu

3.
obr. 3
AM 16
150

4.
286
29,1

571/10000

Użytkowanie wieczyste
Przeznaczenie
Opis
w planie
nieruchomości
zagospod.
przestrzennego
5.
działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

udziału
w gruncie

lokalu

7.

8.

6.

brak planu

Wysokość stawki %
I opłaty i opłaty
Terminy
rocznej z tytułu
wnoszenia
użytkowania
opłat
wieczystego
9.

Cena wywoławcza

459,00+22%
12.000,00 zł
VAT
(2.977
(114,75
EURO)
EURO)

15%
31 marca
1%

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 1 września 2006 r. do dnia 1 października 2006 r.
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 II przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
Położenie
Numer
Pow.
nieruchomości ewidencyjny w m2
L.p.
Nr KW
działki
działki
1.

Nowa Ruda,
ul. Łużycka 1/4
KW 7517

obr. 5
AM 3
87

260
22,07
3/100

Dotychczasowy
Przeznaczenie
sposób
w planie
zagospodarowania zagospodarowania
nieruchomości
przestrzennego
Działka zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

brak planu

Cena
wywoławcza
nieruchomości
w tym za grunt
10 000,00 zł.
(2.564 EURO)
243,00 zł.

Użytk.
I opłata
opłata
roczna w %

wieczyst
Termin
Wysokość
wnoszenia
opłat z zł.
opłat

15

36,45

1

2,43

31
marca

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 27 września 2006 r. do dnia 27 października 2006 r.
OPIS nieruchomości: Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z jednego pokoju, przedpokoju i wc. Standard wykończenia
jest zły. Na ścianach stare tynki cementowo wapienne (liczne ślady spękań) malowane farbą emulsyjną – powłoki emulsyjne w zły stanie
technicznym. Na podłodze zniszczona wykładzina z tworzywa sztucznego. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa- drzwi drewniane na
drewnianych ościeżnicach, malowane farbą olejną. W otworach olejnych zamontowane są okna drewniane w dużym stopniu zniszczone,
szyby wymagają wymiany. Lokal wyposażony jest w instalacje wodno- kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie lokalu jest piecowe.
II przetarg odbędzie się dnia 6 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 31 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.

info Nowa Ruda

Nr 122

informacje

29 września 2006 r.



Burmistrz MIASTA NOWEJ RUDY

O B W IE S Z C Z E N IE
o rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1988 roku
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z
1992 r. Nr 40, poz 173 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że w okresie od 16.10.2006 roku do 20.10.2006 roku przeprowadzona
zostanie rejestracja przedpoborowych.
Obowiązkowi zgłoszenia sie do rejestracji podlegają mężczyźni, urodzeni w latach 1982-1987, którzy dotychczas nie stawili się do rejestracji.
Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawili się już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty ( książeczkę woskową).
Rejestracja odbędzie się w URZĘDZIE MIEJSKIM NOWA RUDA, RYNEK 11 POK. 308 III P.
Przedpoborowy obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu imiennym
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego z obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.
Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić: dowód osobisty, a jeżeli nie ukończył on 18 życia – tymczasowy
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, ułomności lub choroby obłożonej może
spełnić ten obowiązek za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. W takim przypadku osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić dokument stwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego, własny dowód
osobisty oraz wyżej wymienione dokumenty.
Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, właściwego burmistrza o przeszkodach
uniemożliwiających zgłoszenie do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
Przedpoborowy , który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić sie do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
W razie niezgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz nakłada grzywnę w celu przymuszenia,
albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art.
31 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy.
Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się we właściwym czasie i miejscu do rejestracji lub nie przedłożą wymaganych dokumentów podlegają w myśl art. 224 pkt. 1 powołanej wyżej ustawy grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
NOWA RUDA 2006 r.

BURMISTRZ TOMASZ KILIŃSKI

OGŁOSZENIE
Przypominamy, że do dnia 15 października 2006 roku należy składać oferty realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2007. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego na formularzu, który dostępny jest w BOK i
pokoju 304.
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi po uchwaleniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
w kolejności wynikającej z harmonogramu realizacji Programu.
Podstawowym kryterium oceny ofert będzie ich zgodność z zadaniami przyjętymi do realizacji w MPPiRPA na rok 2007, ponadto znaczenie realizowanego zadania w osiągnięciu przyjętych celów, kompetencje i możliwości realizowania zadania, wkład własny i ewentualna dotychczasowa
współpraca oferenta z gminą.
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Kraina Turystyki Aktywnej
W tym roku Powiatowe obchody Światowego Dnia
Turystyki, które organizuje Starostwo Powiatowe
w Kłodzku odbywały się w Nowej Rudzie. Hasło
imprezy brzmiało „Ziemia Kłodzka – Kraina Turystyki Aktywnej”. Wraz ze Starostwem imprezę
organizował Urząd Miejski w Nowej Rudzie, a
przygotowaniem imprezy i jej właściwym przebiegiem zajął się Miejski Ośrodek Kultury w Nowej
Rudzie. Uroczystości, występy oraz prezentacje
odbywały się przez dwa dni (23-24 września) na
boisku CTS-u.

Repertuar kina MOK
w Nowej Rudzie wrzesień 2006
6 - 11. X godz. 17.00
„Dżungla” (94`)
- animowany , prod. USA, b/o
POLSKA WERSJA JĘZYKOWA !!!
bilet:12 zł
Światowy Dzień Turystyki to nie jest tylko okazja
do spotkania i zabawy ale także do podziękowania
wszystkim tym, którzy swoją inwencją, zaangażowaniem i pasją promują nasz region. Właśnie
takim osobom dziękowali Starosta Adam Łącki,
Burmistrz miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński oraz
Wójt Gminy Nowa Ruda Bogusław Rogiński. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” z ich rąk
odebrali: Piotr Cisakowski, Zbigniew Dąbrowski,
Elżbieta Ulatowska, Zbigniew Duchniak, Zbigniew
Łopusiewicz, Marian Gancarski, Lokalna Organiza-

cja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej, Barbara Korbas,
Mieczysław Krywieńko, Sylwia Mielczarek, Mateusz
Zmyślony, Hubert Jan Krech, Kazimierz Ferenz,
Tadeusz Biernacki, Antoni Dominiak. Oprócz tego
dyplomy „Za zasługi w Turystyce” odebrali: Paweł
Marciniak, Janusz Cembryło, Janusz Olszewski, Janusz Chrzan, Piotr Polak, Michał Dominiak, Jacek
Król, ks. Rektor Janusz Jezusek, Elżbieta Wydrych,
ks. Bolesław Stanisławiszyn, Mariola Nakwasińska,
Anna Podhalicz, Kazimiera i Ryszard Jędryka.
Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę.
Niewątpliwą gwiazdą pierwszego dnia był zespół
VOX oraz nasz noworudzki zespół „Łowcy Szmalu”.
Zaprezentowały się także ZPiT „Nowa Ruda”, Klub Taneczny „Rudan” oraz sekcja muzyczna. Tuż obok
odbywał się plener malarski. Podczas drugiego dnia imprezy można było zobaczyć pokazy GOPR, pokazy
tresury psów policyjnych, występy zespołów kół gospodyń wiejskich z Woliborza, Jugowa, Krajanowa,
Włodowic i Ludwikowic. Odbył się wstrząsający mecz pomiędzy pracownikami noworudzkiego MOK-u, a
pracownikami Ratusza w którym to właśnie Ratusz był górą zwyciężając 9-6. Kilka godzin później odbył się
konkurs siłaczy, wystąpiła kapela podwórkowa z Radkowa, a na koniec wystąpił kabaret „Masztalscy”.
Niewątpliwym sukcesem Nowej Rudy było to, że impreza w tym roku odbyła się tutaj. Coraz częściej
dostrzega się urok miasta i okalających go terenów. Dowodem była choćby wizyta kandydatek do tytułu
Miss World 2006 w Ludwikowicach. Nowa Ruda ma bardzo dużo do zaoferowania w sferze turystyki i
trzeba się cieszyć, że coraz częściej jest to dostrzegane.
Sławomir Drogoś

6 - 8. X godz. 19.00
„Omen”(110`)
- horror, prod. USA od lat 18
bilet:12 zł
wyk. Liev Schroeiber, Julia Stilem,
Mia Farrow
14-15. X godz. 17.00
„X-men: Ostatni bastion” (105`)
- akcja, przygodowy prod. USA,
od lat 15 bilet 12 zł
wyk. Hugh Jackman,
Shawn Ashmore, Allan Cumminq
godz. 19.00
„Rozpustnik” (114`)
- dramat, prod. Wielka Brytania,
od lat 15 bilet 12 zł
wyk. Johnny Depp,
Samantha Morton, John Malkovich
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie
zapraszaw październiku
05-10.06 – Finały Rejonowego
Konkursu Poezji Religijnej.
Sala miedziana godz. 10.00.
Impreza odbywa się w ramach
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
06.10.06 – Spotkanie z Andrzejem
Behanem – autorem Turystyczno
– Historycznego Przewodnika po
Nowej Rudzie.
Godz. 18.00 sala miedziana.
12.10.06 – Czeskie Kino
– wystawa fotografii.
Wystawa odbywa się w ramach
Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Hol koło kina
13.10.06 – Recital Edyty Geppert
– godz. 19.00. Sala widowiskowa.
Cena biletu 30 zł. Info. 074 872 44 84

