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dZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Szanowni Państwo,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieruję do Państwa,

Drodzy Pedagodzy,
najlepsze życzenia satysfakcji z pracy,
pomyślności w życiu zawodowym,
osobistym, zdrowia, zadowolenia i optymizmu.
Dziękuję Państwu,
za trud uczenia i wychowywania,
życzę wytrwałości
w dążeniu do coraz lepszego wykonywania swoich powinności.
Bądźcie Państwo
dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami,
wyrozumiałymi przewodnikami po świecie nauki, kultury i sztuki,
a także nowej geografii, która w Europie nie przewiduje granic.
Pomóżcie Państwo
młodym ludziom zachować swoją tożsamość,
odrębność „małych ojczyzn”
przy swobodnym i pozbawionym kompleksów korzystaniu
z interesujących perspektyw,
jakie młodemu pokoleniu przynosi teraźniejszość.
Nowa Ruda, dn. 14 października 2006 roku

Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Tomasz Kiliński w sali uroczystości
ratusza przyjął Dyrektorów naszych placówek oświatowych.

Powrót po latach – 60 lat noworudzkich
szkół technicznych i zawodowych
Strzałka czasu ma tylko jeden kierunek
i razem z przestrzenią przesuwa się tylko
do przodu. Wydawałoby się, że nie ma na
to rady, chociaż specjaliści od kwantów ciągle nie dają za wygraną. Jednak okazuje
się, że czas i przestrzeń można cofać.
29 września br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie obchodził
jubileusz 60-lecia istnienia. Tego dnia
dla wszystkich, którzy byli i są związani
ze szkołą, czas zatrzymał się i zaczął
cofać. Nastąpił powrót do najlepszych
chwil życia, do kilku lat, które szybko
minęły, ale stały się jakże brzemienne w
skutkach, odciskając się nieodwracalnie,
niczym pieczęć, w pamięciach, emocjach
i osobowościach, wyznaczając kierunek
dalszych losów.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się o godz. 9.00 mszą świętą w kościele p.
w. św. Mikołaja w Nowej Rudzie, podczas
której został poświęcony nowy sztandar
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
ufundowany przez Radę Rodziców. Następnie o godz. 10.00 w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej
Rudzie odbyła się uroczysta akademia,
w której udział wzięli zaproszeni goście,
wśród nich parlamentarzyści, władze
samorządowe i oświatowe, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół, absolwenci, byli
i obecni pracownicy noworudzkich szkół
technicznych i zawodowych oraz społeczność uczniowska. W tym miejscu należy
również wspomnieć o sponsorach, którym
bardzo dziękujemy, bez ich wsparcia

finansowego nie byłaby możliwa realizacja wszystkich zamierzeń związanych z
organizacją jubileuszu.
„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem” (...) – tymi słowami dyrektor
szkoły mgr inż. Bogdan Kostecki zwrócił
się do gości zaproszonych na akademię,
podczas której w drzewiec sztandaru
wbito kilkanaście gwoździ honorowych.
Następnie dyrektor szkoły uroczyście
przekazał sztandar przedstawicielom
społeczności uczniowskiej. Był czas na
taniec, poezję i śpiew. Był czas na życzenia, wspomnienia i historię. Po akademii
były spotkania w macierzystych szkołach
i późnym popołudniem bal absolwentów.
cd. na str. 4
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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 . 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: www.um.nowaruda.bip.info.pl
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.
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” .
Monika Podjacka – rzecznik UM w Nowej Rudzie

Tu uzyskasz pomoc!!!
Na terenie Nowej Rudy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 3 lat działa Punkt
Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Punkt realizuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.
Dotychczas udzielał osobom zainteresowanym (młodzieży i rodzicom) porad, konsultacji,
kierował na leczenie detoksykacyjne, szkolił pedagogów, współpracował z Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej w Kłodzku. Przy punkcie działa Telefon Zaufania.
Od września 2006 r. punkt kontynuuje dotychczasowe działania w postaci dyżurów rozszerza swoją działalność o prowadzenie grupy edukacyjno – terapeutycznej dla młodzieży i grupę
wsparcia dla rodziców.
Działanie grupy ma na celu wyposażenie młodzieży we właściwe umiejętności i mechanizmy
pozwalające na bycie wolnym od nałogów.
Rodzice natomiast będą mogli zdobyć m.in. podstawową wiedzę na temat środków uzależniających, sposobów postępowania z osobą uzależnioną oraz zwiększyć swoje umiejętności
wychowawcze.
W punkcie pracują pedagodzy, psycholog i psychoterapeuta. Są to osoby profesjonalnie
przygotowane do udzielania wsparcia i pomocy dzieciom, rodzicom i młodzieży.
Punkt zaprasza:
w poniedziałki
– 16.00 – 17.00
we wtorki		
– 13.45 – 14.45 i 16.00 - 18.00
w środy
– 14.00 - 15.00 i 16.00 –18.00
Również w tych dniach i w tych godzinach można zasięgnąć porad telefonicznych pod numerem 074 872 79 79
Młodzież i rodzice zainteresowani uczestnictwem w zajęciach grupowych mogą uzyskać informacje telefoniczne lub w siedzibie punktu podczas dyżurów. Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6 – 8.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8
TEL. 074 872 79 79
Zaprasza:
• Osoby zagrożone uzależnieniem,
• Osoby po inicjacji narkotycznej,
• Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych,
• Rodziny osób uzależnionych
PONIEDZIAŁKI	 16.00 – 18.00
WTORKI
13.45 - 14.45 i 16.00 - 18.00
ŚRODY 		
14.00 - 15.00 i 16.00 – 18.00

PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8
TEL. 074 872 7979
Zaprasza:
• Młodzież do udziału w spotkaniach grupy edukacyjno – terapeutycznej,
• Rodziców do udziału w spotkaniach grupy wsparcia
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem
TEL. 074 872 2681

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. tel.
074 872 70 43
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Nasi w Meksyku

Kolejny sukces zanotowała
noworudzka nadzieja olimpij
ska Magdalena Kantorska. Za
wodniczka uprawia łucznictwo
w Klubie Sportowym „Piast”
Nowa Ruda od roku 2001.
W zeszłym miesiącu zdobyła
kolejny medal (brązowy) na
Międzynarodowych Zawodach
w Czerniowcach (Ukraina).
W roku 2006 Magda Kantorska wywalczyła tak w zawodach krajowych jak
i w startach zagranicznych – 13.medali :
1.srebrny; 1.brązowy w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Zgierzu, 4.srebrne w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Dąbrowie Tarnowskiej, 1.brązowy
na Zawodach Nadziei Olimpijskich we
Lwowie (Ukraina), 1.złoty podczas II Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych
w Żołendowie, 1.złoty podczas III Rundy
Pucharu Polski Juniorów Młodszych w
Żywcu, 1.srebrny podczas III Rundy Pucharu Polski Juniorów w Bytomiu, 1.brązowy w Zawodach Międzynarodowych w
Czerniowcach (Ukraina), srebro w Finale
Pucharu Polski Juniorów w Prudniku oraz
brązowy medal w Mistrzostwach Dolnego
Śląska Open w Łucznictwie.
Tymi wynikami Magda zdobyła Puchar
Polski Juniorów Młodszych oraz zajęła 6
miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu
Polski Juniorów. Została powołana do
Kadry Narodowej Juniorów Młodszych
na start w Mistrzostwach Świata Juniorów
w Meridzie (Meksyk), które odbędą się w
październiku w dniach: 15-22.
Trenerami Magdy Kantorskiej są
Gabriela Kraus – Abucewicz była czołowa łuczniczka Polski, była Mistrzyni Polski
seniorek oraz Henryk Abucewicz.
„(...) Start Magdaleny Kantorskiej w
Mistrzostwach Świata Juniorów w Meksyku doszedł do skutku dzięki życzliwości i
ofiarności firm, instytucji oraz kilku osób.
To dzięki Leszkowi Walkiewiczowi
i Zbigniewowi Warwarce prezesom firmy
WINSAN, PHU Czesławowi Kantorskiemu, Lafarge, burmistrzowi Tomaszowi
Kilińskiemu, staroście Adamowi Łąckiemu, radnej powiatu kłodzkiego Monice
Podjackiej oraz Krzysztofowi Nowakowi start w Mistrzostwach Świata, tak
wielkim i presiżowym wydarzeniu sportowym doszedł do skutku”(...) - powiedział
Henryk Abucewicz – trener Magdy.
Start oraz wyniki od poniedziałku
będzie można śledzić na stronie internetowej: www.idey.gob.mx/fita
Monika Podjacka – rzecznik UM
w Nowej Rudzie

Na zdjęciu od lewej w górnym rzędzie: Gabriela Kraus – Abucewicz , Kamila
Rybczyńska, Magdalena Kantorska, Monika Podjacka, która odwiedziła na trenigu
zawodników sekcji łuczniczej Klubu Sportowego PIAST Nowa Ruda , Magdalena
Szatanik, Paulina Jagódka i Henryk Abucewicz, od lewej w dolnym rzędzie: Marek
Walkiewicz, Paulina Preis, Agnieszka Marszałek oraz Adrianna Pęcak.

Na zdjęciu: Magda Kantorska i Wojciech Skrzypczyk podczas treningu.

stare leki do apteki

W grudniu 2004. roku, NUK Spółka z o.o. uruchomiła akcję pod nazwą „Stare leki
do apteki!” Na mocy porozumienia z ośmioma aptekami, z terenu miasta i gminy Nowa
Ruda, w aptekach tych znalazły się specjalistyczne pojemniki do składowania odpadów
niebezpiecznych jakimi są przeterminowane i nieużyteczne farmaceutyki.
Zaapelowaliśmy do mieszkańców naszych gmin o dobrowolne włączenie się do
akcji, mając świadomość, że nie będzie to sprawą łatwą. Akcja nasza jest – najprawdopodobniej – jedną z nielicznych, o ile nie jedyną, na terenie Dolnego Śląska. I oto mamy
już pierwsze, wymierne efekty. Kilkanaście dni temu przekazaliśmy pierwszą partię
przeterminowanych leków do utylizacji (spalania), na mocy umowy zawartej z ZOiRSC
„Termia” z Opola. W sposób bezpieczny pozbyliśmy się 141,5 kg tego odpadu.
Korzystając z uprzejmości „Info Nowa Ruda”, która udostępnia swoje łamy informacjom o proekologicznym działaniach naszej firmy, dziękujemy wszystkim mieszkańcom
którzy włączyli się do naszej akcji i przeterminowane, bądź zbędne zawartości swoich
domowych apteczek przynoszą do aptek. Dziękujemy współpracującym z nami aptekom, za ich przychylność. Namawiamy wszystkich tych którzy nie skorzystali jeszcze z
możliwości jakie daje akcja, by przyłączyli się do grona osób którym ochrona naszego
środowiska leży na sercu. Stare leki do apteki!
Zarząd NUK Spółki z o.o.
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Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu
Collegium Glacense rozdała indeksy
Po raz trzeci Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i
Sportu Collegium Glacense rozdała indeksy, co oznacza,
że naukę rozpoczął trzeci rocznik.
Jak powiedział kanclerz Uczelni Rafał Wielichowski w tym
roku 106 studentów rozpoczęło naukę na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz wychowanie fizyczne. Indeksy otrzymało 54
studentów z Polski oraz 52 z Republiki Czeskiej.
Uroczysta inauguracja poprzedzona została Mszą Świętą
w Bazylice w Wambierzycach, po czym w auli hotelu „Wambierzyce” grupie przedstawicieli studentów
I roku wręczone zostały indeksy.
W czasie inauguracji Rektor Uczelni
prof. dr hab. Jerzy
Mączyński otworzył rok akademicki
2006/2007, zabrzmiał
„Gaudeamus” w wykonaniu Concerto
Glacensis, oprawą
muzyczną zajął się Futyma Quintet w skład którego wchodzą
muzycy Filharmonii Sudeckiej , po czym prof. dr hab. Janusz
Pawlikowski - Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji
Zdrowia wygłosił wykład inauguracyjny nt. filozofii przyrody.

cd. ze str. 1
Drugi dzień zarezerwowany był na spotkania zespołów klasowych
z wychowawcami oraz na zwiedzanie Nowej Rudy i okolic.
W ubiegłym roku noworudzka szkoła rozpoczęła pracę
w nowych strukturach – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowej Rudzie, powstałego z połączenia Noworudzkiej Szkoły
Technicznej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Obecnie szkoła tworzy
zintegrowany zespół – ZSP, czyli Zdrojowisko, Stara Droga,
Poligraf.
Jest to największa szkoła w powiecie kłodzkim i jedna z
największych na Dolnym Śląsku. Zatrudnia 120 nauczycieli i
kształci 1250 uczniów i słuchaczy w 50 oddziałach, w skład
których wchodzą: 24 technika, 12 liceów profilowanych, 3 licea
ogólnokształcące, 3 szkoły zawodowe, 4 szkoły policealne, 3
licea dla dorosłych i jedno technikum uzupełniające. Szkoła
jest bardzo prężnie działającym ośrodkiem edukacyjnym na tym
terenie, kształcącym w wielu zawodach i specjalnościach.
Szkolne obiekty rozciągają się na odcinku kilku kilometrów.
Baza lokalowa to kompleks budynków przy ul. Stara Droga, Obozowa i Kopernika, internat przy ul. Niepodległości, schronisko i
stadion przy ul. Górniczej. To aktualnie. A jak było 60 lat temu?
W roku 1946 na terenie Nowej Rudy powstały dwie szkoły:
Dokształcająca Szkoła Przemysłu Węglowego oraz Państwowa
Szkoła Graficzna. Na początku szkoły te zatrudniały jedynie kilku
nauczycieli, jednak dość szybko i prężnie rozwinęły się kształcąc rzesze młodych ludzi dla potrzeb przemysłu górniczego i
poligraficznego. W 1962 roku korzystając gościnnie z budynków
szkoły poligraficznej została utworzona Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących w Dolnośląskich Zakładach Przemysłu
Jedwabniczego. W 1972 roku podjęto decyzję o rozdzieleniu
tych dwóch placówek.
W ciągu tych 60 lat istnienia szkoły w świat poszło tysiące

Wśród zaproszonych gości znaleźli się
senator RP Mie
czysław Szysz
ka, Przewodnicząca Rady
Miasta Bożena
Bejnarowicz,
Burmistrz Miasta Radków Jan
Bednarczyk,
Prezydent Wyższej Szkoły Menadżerskiej Wacław Demecki.
Inauguracja
została uwieńczona recitalem Jacka Długosza – artysty „Piwnicy
pod baranami” z Krakowa.
W lutym 2007 roku Senat Uczelni przewiduje uruchomienie
nauczania na nowym kierunku : pielęgniarstwo na poziomie
studiów wyższych zawodowych. Kolejna rekrutacja ogłoszona
będzie w styczniu 2007 roku.
Bliższych informacji udziela Dziekanat Uczelni,
który mieści się przy ul. Kłodzkiej 16
(budynek Domu Sport Centrum) .
Kontakt telefoniczny: 074 872 65 65
e- mail: dziekanat@cg.edu.pl
Monika Podjacka
absolwentów. I to dosłownie „w świat”: nie
tylko rozjechali się po całej Polsce, lecz
wywędrowali do innych krajów położonych
na różnych kontynentach. Wielu ukończyło
najprzeróżniejsze rodzaje studiów, stając
się ponownie „absolwentami wyższego
stopnia”. Wielu zrobiło kariery zawodowe,
naukowe, artystyczne czy polityczne, uzyskując wysoką pozycję
społeczną i uznanie w swoim środowisku. Sukcesy życiowe
zawdzięczają samym sobie, ale … nie tylko. To przecież dzięki
szkole zdobyli wiedzę niezbędną do przebrnięcia przez sito
egzaminów wstępnych na studia. To przecież szkoła w znacznej
mierze ukształtowała ich osobowość i umożliwiła im „wyjście na
ludzi”. Niektórym nie powiodło się wskutek fatalnych splotów okoliczności uwarunkowanych trudnymi dzisiejszymi
czasami. Chociaż
z drugiej strony,
te dzisiejsze czasy otwierają nam
okno na świat,
co może przynosić optymizm.
Ze szkołą wiążą
się wspomnienia
pozostające na
całe życie. W czasie nauki zostały
często nawiązane
silne więzi emocjonalne, które
trwają niejednokrotnie przez
lata. Odżywają
one z całą mocą
w trakcie zjazdów
takich, jak ten 29
września.
Inf. własna szkoły

Fot. M. Podjacka

info Nowa Ruda

Przetargi

Nr 123

OGŁOSZENIE

O

13 października 2006 r.



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.

1.
1.

Położenie
nieruchomości

Numer
ewidencyjny
działki

Pow.
w m2
działki

Udział

lokalu

3.

4.

2.
Nowa Ruda,
ul. A. Asnyka

obr. 6
AM 3
304/5

1279

Opis nieru
chomości

Przeznaczenie
w planie zagospoda
rowania przestrzen
nego

Cena wywoławcza
nieruchomość

5.

6.

7.

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

Położenie
Numer
nieruchomości ewidencyj
Nr KW
ny
działki

Pow. w
m2
działki

Dotychczaso
wy sposób
zagospodaro
wania
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zago
spodarowania
przestrzennego

Cena wywo
ławcza
nieruchomo
ści
w tym za grunt

Użytk.
I opłata

opłata
roczna
w%
1.

Nowa Ruda,
ul. Łużycka 1/4
KW 7517

obr. 5
AM 3
87

260
22,07
3/100

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

brak planu

10 000,00 zł.
(2.564 EURO)
243,00 zł.

15

1

wieczyst
Wyso Termin
kość
wno
opłat z szenia
zł.
opłat

36,45

31
marca

2,43

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. Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Łużyckiej nr 1 podjęła
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dachu. Kwota kredytu wynosi 100.000,00 zł i została rozłożona na 7 lat. W związku
z powyższym fundusz remontowy za 1 mkw. wynosi 2,90 zł (tj. 2.90 zł * 22,07 mkw. = 64,01 zł). II przetarg odbędzie się dnia 6 listopada
2006 r. o godz.1100 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów) LOKAL MOŻNA OGLĄDAĆ 16 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 9:30
– 10:00. 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.
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Przetargi i informacje
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info Nowa Ruda

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 lokali użytkowych wraz z udziałem w drodze położonych na terenie miasta Nowa Ruda
L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

obręb
arkusz mapy
Numer
ewidencyjny
działek

Pow. w m kw. działki
powierzchnia lokalu
udział w częściach
wspólnych
Udział w drodze

Opis nierucho
mości

Przeznaczenie
w planie zagospo
darowania prze
strzennego

Wartość
udziału w
drodze

Cena wywo
ławcza
nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Nowa Ruda,
ul. Kościuszki
nr 9
KW 20238
KW 20239

obr. 3
AM 17
207/1
207/2 (droga)

773
24,92
38/1000
3/100

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalno-użytkowym

brak planu

1.165,32 zł

16.200,00 zł
(4.153 EURO)

2.

Nowa Ruda,
ul. Kościuszki
nr 9
KW 20238
KW 20239
Nowa Ruda,
ul. Kościuszki
nr 9
KW 20238
KW 20239

obr. 3
AM 17
207/1
207/2 (droga)

773
387,19
591/1000
41/100

brak planu

15.926,04 zł

129.000,00 zł
(33.076 EURO)

obr. 3
AM 17
207/1
207/2 (droga)

773
67,73
103/1000
7/100

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalno-użytkowym
działka zabudowana
budynkiem
mieszkalno-użytkowym

brak planu

2.719,08 zł

12.000,00 zł
(3.076 EURO)

3.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 27 września 2006 r. do dnia 27 października 2006 r. OPIS nieruchomości:
1. Lokal położony jest na wysokim parterze budynku, posiada odrębne wejście z zewnątrz budynku. Lokal składa się z jednego głównego pomieszczenia, z którego wydzielone zostało pomieszczenie W.C. Ściany pomieszczenia wykończone sa tynkami
cementowo-wapiennymi malowanymi farbą emulsyjną. Podłoga wykończona jest wykładziną z tworzywa sztucznego. Stolarka
okienna typowa – okna drewniane, okratowane. Drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan (bez
osprzętu), elektryczną. W lokalu może być prowadzona działalność handlowa, usługowa. Lokal wymaga remontu.
I przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2006 r. o godz.1100 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
2. Lokal położony jest na parterze i w suterenie budynku-posiada trzy odrębne wejścia (jedno z wejść przez rampę rozładunkową).
Lokal składa się z szesnastu pomieszczeń połączonych funkcjonalnie. Ściany pomieszczeń wykończone są tynkami cementowowapiennymi malowanymi farbą emulsyjną i wykończonymi glazurą, miejscami widoczne ubytki tynku. Powłoki malarskie wyeksploatowane. Posadzka cementowa i lastryko. Stolarka okienna typowa – okna stalowe, okratowane i drewniane. Drzwi typowe-drewniane
w niektórych otworach brakuje skrzydeł drzwiowych. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalzacyjną. W przeszłości
w lokalu znajdowała się mleczarnia. W lokalu może być prowadzona działalność magazynowa, handlowa. Lokal wymaga remontu. I
przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2006 r. o godz.1115 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
3. Lokal położony jest na parterze budynku – posiada odrębne wejście z zewnątrz budynku. Lokal składa się z jednego głównego
pomieszczenia. Ściany pomieszczeń wykończone są tynkami cementowo-wapiennymi malowanymi farbą emulsyjną, miejscami
widoczne ubytki w tynku. Stolarka okienna typowa – okna stalowe, okratowane. Drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną. W lokalu może być prowadzona działalność magazynowa. Lokal wymaga remontu. I przetarg odbędzie
się dnia 6 listopada 2006 r. o godz.1130 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 2 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 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 27
września 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
na cele rolne, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 133/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 27 września 2006 roku:
- dzierżawa na okres do 3 lat
ul. Kołowa Obr. 5 AM 23 część dz. nr 596/5
ul. Kołowa Obr. 5 AM 23 dz. nr 605
ul. Zagórze Obr. 8 AM 19 część dz. nr 1/3
ul. Zagórze Obr. 8 AM 21 część dz. nr 3/3
- 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. Kasztanowa Obr. 8 AM 14 część dz. nr 1
ul. Połoniny
Obr. 6 AM 10 dz. nr 18
ul. Kasztanowa Obr. 8 AM 16 dz.nr 10
Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 27 września 2006
roku do dnia 18 października 2006 roku
/zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/

info Nowa Ruda
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Przetargi i informacje

OGŁOSZENIE
OROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Nowa Ruda
przy ul. Górniczej :
ul. Górnicza – obr. 2, AM 25 dz. nr 630 o pow. 803 mkw. KW
20172, Bp.
OPIS nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej
części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka jest ogrodzona- faktycznie( a nie prawnie) połączona jest
z nieruchomością sąsiednią działką nr 629. Na terenie nieruchomości
rosną młode drzewa iglaste. Działka nie posiada uzbrojenia.
Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom - 14.788,00 zł +
22%VAT.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:
– I przetarg
- 20 kwietnia 2006 r.
– II przetarg
- 26 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 2 października 2006 r.
do dnia 2 listopada 2006 r.
Rokowania odbędą się 9 listopada 2006 r. o godz. 11. 00 w Urzędzie
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości
prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do
dnia 4 listopada 2006 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta,
Rynek nr 1, pok. Nr 13.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "ROKOWANIA – ul. Górnicza dz. nr 630”.
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 6 listopada 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

OGŁOSZENIE
OROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Nowa Ruda
przy ul. Górniczej :
ul. Górnicza – obr. 2, AM 25 dz. nr 631 o pow. 328 mkw. KW 20172,
Bp.
OPIS nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej
części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Działka
uzbrojona jest w instalacje elektryczną- przez jej teren przebiega linia
elektroenergetyczna- usytuowany jest słup energetyczny. Dostępność
komunikacyjna do nieruchomości jest dobra- działka przylega do drogi
asfaltowej.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi. Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom - 6.089,00 zł + 22%VAT. Terminy przeprowadzonych
przetargów na zbycie w/w nieruchomości:
– I przetarg
- 20 kwietnia 2006 r.

13 października 2006 r.



– II przetarg
- 26 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 2 października 2006 r.
do dnia 2 listopada 2006 r.
Rokowania odbędą się 9 listopada 2006 r. o godz. 11.15 w Urzędzie
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów) Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 4 listopada 2006 r. do
godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok. Nr 13.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "ROKOWANIA – ul. Górnicza dz. nr 631”.
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 6 listopada 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.

Burmistrz MIASTA NOWEJ RUDY
OBWIESZCZENIE
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
wojskową). 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.
BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
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ZAPROSZENIE

TERESA CHMURA-PEŁECH
Urodziła się w roku 1933. jest plastykiem i architektem urbanistą. Zawodowo
związana od roku 1957 z Kotliną Kłodzką – opracowała w latach 60-tych i 70-tych
plany urbanistyczne miast: Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Bystrzyca Kłodzka,
Międzylesie, Kłodzko, Stronie Śląskie itp...
W latach 1981-1985 przebywała w Algierii jako wykładowca- pobyt
wykorzystując też do rysowania.
W czasie wolnym – piesze i rowerowe wędrówki ze szkicownikiem po Polsce
i świecie.
W roku 1994 kupiła mały domek na Wzgórzach Włodzickich, remontuje go
powolutku i żyje szczęśliwa wśród saren, kruków i jeleni w towarzystwie psów, kotów
i kóz.

JAN PAWEŁ PEŁECH
Syn Teresy. Urodzony w 1962 r. , ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi na wydziale operatorskim.
Obok pracy w telewizji w programach publicystycznych i dokumentalnych
w czasie wolnym uprawia wspinaczkę wysokogórską, turystykę i fotografuje.

Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie
zapraszają na otwarcie wystawy
„Pamięci Jana Pawła II”
PONAD PŁASZCZAMI BORÓW

-

SKALNE PODHALE

-

FOTOGRAFIA
Jan Paweł Pełech
G R A F I K A
TERESA CHMURA

16 października 2006 (poniedziałek) godz. 1700
sala kominkowa MBP (II p.)
ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda

MoK zaprasza

13.10.06 – Recital edyty Geppert
– godz. 19.00. Sala widowiskowa.
cena biletu 30 zł. Info. 074 872
44 84
14.10.06 – Uroczyste wręczenie
odznak „Order Uśmiechu” – godz.
15.00 – sala widowiskowa.
22.10.06 - Turniej Tańca Towarzyskiego – Impreza odbywa się
w centrum Turystyczno Sportowym
26-28.10.06 – „Jesienne gwiazdy”.
26 październik godz. 18.00. 27 październik godz. 10.00. 28 październik
godz. 16.00.
28.10.06 – Zakończenie Polsko –
czeskich Dni Kultury chrześcijańskiej.
Sala widowiskowa godz. 14.00

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
20 - 22. X
godz 17.00 „Kumple na zabój” (96`)
- komedia, dramat, thriller, prod. USA, Niemcy,
Irlandia, od lat 15 bilet: 12 zł
wyk. Pierce Brosnan, Greq Kinnear, Hope Davis
godz 19.00 „Wzgórza mają oczy” (107`)
-horror, prod. USA, od 18 lat bilet:12 zł
wyk. Desmond Askew, Ezra Buzzinqton, Dan Byrd
27. - 31. X
odz 17.00 „Garfield 2” -komedia, prod. USA, b/o
POLSKA WERSJA JĘZYKOWA!!! bilet: 12 zł
27. - 5. XI
godz. 19.00 „Samotność w sieci”(119`)
- dramat, prod. Polska, od 15 lat bilet: 12 zł
wyk. Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra,
Agnieszka Grochowska

