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KONIEC KADENCJI 2002 - 2006

25 października 2006 r.
w sali uroczystości noworudzkiego
Ratusza odbyła się ostatnia sesja
RM kadencji: 2002-2006.
Po otwarciu sesji, powitaniu gości oraz przyjęciu
protokołu z poprzedniej sesji rada Miejska oraz
Burmistrz wręczyli listy gratulacyjne Karolowi Sikorze uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie oraz Tomaszowi Kuczajowi
– trenerowi w związku ze zdobyciem: VII miejsca
na Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce w Słupsku w biegu na dystansie 200 m,
I miejsca podczas Mistrzostw Dolnego Śląska
Juniorów w lekkiej atletyce w biegu na dystansie
100 i 200 m, 5 wyniku w Polsce w kategorii Juniora w biegu na dystansie 200 m, I miejsca w
Dolnośląskiej Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w biegu na dystansie 400 m,
dwukrotnego I miejsca drużynowego w sztafecie
4x100 m w Dolnośląskiej Lidze Lekkoatletycznej

dokończenie na str. 3

tekst M. Podjacka
fot. M. Jaliński
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w skrócie:
INFORMACJE WYBORCZE
SPISY WYBORCÓW - Od 30 października br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Rynek 11; pok. Nr 107, 108 będą wyłożone do publicznego wglądu spisy wyborców
sporządzone do wyborów do organów samorządu terytorialnego i Burmistrza.
SAMOCHÓD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 12 listopada br. od 10 do godz. 16.00 będzie
udostępniony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, które będą chciały wziąć udział
w głosowaniu. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr 074 872 03 18.
DOWODY - Informujemy, że wszystkie dowody starego typu należy wymienić do końca 2007 roku.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku stare dowody tracą ważność.

1

2

3

4

5

6

1. PARKING - Obecnie na parkingu przy ul. Kwiatkowskiego wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej oraz prace związane z odwodnieniem terenu. W poprzednich latach podwyższony został mur oporowy – koszt zadania wyniósł: 38.673,70 złotych (2005 r.) oraz wykonana została podbudowa z nawierzchni
tłuczniowej – wartość zadania: 26.219,70 złotych (2005 r.). W bieżącym roku prace wykonywane są przez
firmę WINSAN, wyłonionej w drodze przetargu. W zakresie tegorocznych zadań znalazła się budowa kanalizacji deszczowej oraz nowa nawierzchnia – wartość zadania: 117.996,31 złotych. Zakończenie prac
przewidziane jest na koniec października br. Cały parking będzie miał nawierzchnię z kostki betonowej, będzie na nim miejsce na 20 stanowiska. Środki na to zadanie pochodzą z budżetu miasta.
2. OBWODNICA - Trwają intensywne prace nad budową obwodnicy Nowej Rudy.
3. NPP – 3 Hala przemysłowa o powierzchni 10.000 m2 przy ul. Spacerowej
Trwają prace związane z budową hali hali przemysłowej wraz z całą infrastrukturą techniczną (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, parkingi oraz place manewrowe) w strefie NPP 3-1.
Hala w 100% jest wynajęta firmie ZPAS – w tym miejscu docelowo zatrudnienie znajdzie 80 osób.
4. Os. XXX-lecia - Trwają prace związane z remontem wjazdu na os. XXX-lecia. Termin realizacji zadania przewidziany jest na koniec października. Wartość zadania wyniesie 197,573,00 złote.
5. Budowa drogi przemysłowej na tereny NPP
6. Remont Kamieniczek - Trwają intensywne prace związane z remontem kamieniczek: Rynek 25,
Rynek 26, Rynek 2, Jeziorna 19 i Kłodzka 2.
Ul. Spacerowa - Rozpoczęły się prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową
nowej nawierzchni jezdni (300mb). Termin realizacji zadania przewidziany jest do połowy grudnia,
a wartość zadania wyniesie 534,576,00 złotych.
M.Podjacka

Bożena Bejnarowicz – Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyj
muje mieszkańców w Biurze Ob
sługi 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 siedzibie
w Urzędzie Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, na parterze.
B i u r o Obs 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.

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy
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dokończenie ze str. 1

Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest to ogromny sukces, przede wszystkim Ucznia, ale także tych wszystkich, którzy mu pomagali w przygotowaniach do zawodów, którzy potrafili tego młodego człowieka
zaszczepić chęcią uprawiania sportu, jakim jest lekkoatletyka. Za to
wszystko obaj panowie otrzymali podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów na niwie sportowej.
Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem Burmistrza Miasta z realizacji
uchwał oraz prac w okresie międzysesyjnym od dnia 14 września
2006r. do dnia 11 października 2006r. oraz informacją z wykonania
budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006. oraz pozytywną
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, po czym podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze
2006r. (13 głosów „za” przy 6 „wstrzymujących się”).
Podjęte zostały także następujące uchwały:
- zmieniająca uchwałę Nr 398/XLIX/06 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie miasta na rok 2006 (18 „za”, 2 „wstrzymujące się”)
- zmieniająca uchwałę Nr 180/XXIII/04 w sprawie wniesienia do
ARR „Agroreg” S.A. aportu oraz wkładu pieniężnego ( 18 „za”, 2
„wstrzymujące się”)
- zmieniająca uchwałę Nr 234/XXVIII/05 w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
na lata 2005-2008 (16 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”)
- zmieniająca uchwałę Nr 353/XLII/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (18 „za”, 2 „wstrzymujące się”) w sprawie
wniesienia wkładów do Noworudzkich Usług Komunalnych Spółki
z o.o. w Nowej Rudzie (20 „za”) w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie miasta na rok 2006 (15 „za” 3 „wstrzymujące”)
- zmieniająca Uchwałę Nr 331/XL/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata
2005-2006 oraz 2007-2013 (18 „za”, 1 „wstrzymujący się”)
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381 (19 „za”)
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowa
Ruda na lata 2006-2014 (15 „za”, 2 Wstrzymujące 3 radnych
nie głosowało
- w sprawie uchylenia uchwały Nr 314/XXXVIII/05 w sprawie określenia zasad zbywania udziałów Centrum Turystyczno-Sportowe
Spółka z o.o. w Nowej Rudzie (16 „za”, 3 „wstrzymujące się”)
- w sprawie wykonania przez Gminę Miejską Nowa Ruda zadania
zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą „Zorganizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowej Rudzie o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie.” (18 „za”)
- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Nowej Rudzie poprzez likwidację poradni: diabetologicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, wirusowego zapalenia wątroby, chemioterapii, chirurgicznej, konsultacyjnej, medycyny
sportowej, okulistycznej leczenia jaskry, ortodontycznej, protetyki
stomatologicznej z protezownią i pracownią ortodontyczną stomatologii zachowawczej, szkoły rodzenia, oddziału: intensywnego
nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki medycznej (oddział
anestezjologii), ginekologicznego, chirurgii ogólnej oraz Pogotowia
Ratunkowego, Przychodni Rejonowej w Radkowie i Przychodni
Specjalistycznej w Nowej Rudzie (18 „za”)
- zmieniająca uchwałę Nr 174/XXII/04 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i nadania jej statutu
(20 „za”)
- w sprawie zasad używania herbu i barw Miasta Nowa Ruda (4
„za”, 10 „przeciw”, 5 „wstrzymujące się”)- uchwała nie została
przyjęta
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej
Rudzie (20 „za”)

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bożena Bejnarowicz rozpoczęła uroczyste zakończenie IV kadencji
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Prosiła o przyjęcie serdecznych podziękowań za wkład pracy i działalność w samorządzie IV kadencji
tym, których spotkał zaszczyt występowania w roli gospodarzy Nowe
Rudy w latach 2002 – 2006.Dziękując za zaangażowanie, niełatwą
pracę, za wysiłek włożony w rozwiązywanie naszych lokalnych problemów, życzyła Radnym dalszych sukcesów, wiele radości na
każdy dzień a nade wszystko umocnienia demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Podziękowania Radzie również złożył
Burmistrz Tomasz Kiliński. Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów,
przyjęciu podziękowań od Policji za udaną współpracę zakończyło
się 50 – te, ostatnie posiedzenie tej kadencji samorządowej.
Na koniec trochę statystki Rady Miejskiej IV kadencji 2002-2006.
Odbyło się 50 posiedzeń Rady Miejskiej, Rada Miejska podjęła 408
uchwał, do których Wojewoda Dolnośląski wydał 22 rozstrzygnięcia
oraz 3 sygnalizacje. W dwóch przypadkach stwierdzono nieważność
do części uchwał przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu.
Większość sesji odbyła się w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ale miały one miejsce również w Noworudzkim Inkubatorze
Przedsiębiorczości (w dniach:24 kwietnia 2003r., 10 grudnia 2003 r.,
31 marca 2004 r., 14 września 2005 r.)
W dniu 29 maja 2003r. odbyła się w Centrum Turystyczno-Sportowym
wspólna sesja trzech gmin tj.: Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy
Nowa Ruda, Gminy i Miasta Radków.
Odbyły się także 4 nadzwyczajne sesje Rady Miejskiej (w dniach:
17 czerwca 2004 r., 20 lipca 2005 r., 9 listopada 2005 r., 18 maja
2006 r.)
Z prac komisji RM:
Komisja Gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
Komisja Spraw Społecznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
Komisja Rewizyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Komisja Porządku Publicznego i Komunikacji . . . . . . . . . . . . .  73
Komisja Zdrowia i Ekologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Zostały powołane dwie komisje doraźne Rady Miejskiej:
komisja doraźna statutowa oraz komisja doraźna do spraw uchwał
i wniosków odnośnie funkcjonowania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie
Radni w ciągu całej kadencji złożyli 94 interpelacje oraz 199 zapytania.
Frekwencja radnych na komisjach 98%, na sesjach 99%.
Monika Podjacka
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OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 22 września 2006 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych na terenie Masta Nowa Ruda

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (tj. z 2003r. Dz.U. nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz w wyborach burmistrza miasta zarządzonych na dzień
12 listopada 2006r.
Nr
1

2

3
4
5
6

7

8

Granice obwodu głosowania
plac Grunwaldzki
ulice: Bohaterów Getta, Fabryczna, Królowej Jadwigi, Nadrzeczna, Nowa, Piastów, Podjazdowa,
Przechodnia, Rynek, Zaułek
ulice: Anny, Armii Krajowej, Błotna, Ciemna, Góra Anny, Górna, Kolejowa, Kołowa, Mikołaja
Kopernika, Kościelna, Lipowa, Łużycka, Myśliwska Osada, Gabriela Narutowicza, Nowa Osada,
Ogrodowa, Pionierów, Sądowa, Stara Osada, Strzelecka, Sudecka, Wrześni, Stefana Żeromskiego
plac Jana Matejki
ulice: Cicha, Demokratów, Graniczna, Jasna, Krzywa, Mała Kolonia, Adama Mickiewicza, Młyńska,
Młyńskie Wzgórze, Niepodległości, Słoneczna, Srebrna, Stara Kolonia, Złota
ulice: Cmentarna, Aleksandra Fredry, Jeziorna, Krańcowa, Tadeusza Kościuszki, Łukowa, Józefa
Piłsudskiego, Polna, Sportowa, Szpitalna, Wąska
plac Wiejski
ulice: Osiedle Nowe, Osiedle Piastowskie, Teatralna
ulice: Czarna, Dworska, Górnicza, Kopalniana, Leśna, Łąkowa, Miedzianka,
Mostowa, Obozowa, Władysława Reymonta, Rzeczna, Stara Droga od nr 1 do
nr 30, Świdnicka od nr 1 do nr 50, Tuczyn, Zacisze, Zatorze
ulice: Władysława Andersa, Jana Pawła II, Jawornik, Jedności, Ludwikowska, Łączna, Władysława
Orkana, Podgórska, Rolna, Józefa Sokola, Stara Droga od nr 31 do nr 63, Świdnicka od nr 51 do nr
118, Zdrojowisko
ulice: Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Górska, Harcerska,
Kasztanowa, Kwiatowa, Stanisława Moniuszki, Parkowa, Piwna, Połoniny, Bolesława Prusa,
Radkowska, Rycerska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Ludwika Waryńskiego,
Wincentego Witosa, Stanisława Wyspiańskiego, Zielna

9

ulice: Akacjowa, Debry, Marii Konopnickiej, Kombatantów, Spacerowa, Topolowa, Zagórze, Zielonka

10

ulice: Eugeniusza Kwiatkowskiego, Osiedle XXX-lecia, Słupiecka, Ugory,
Wiejska

11

ulice: Kłodzka, od nr 1 do nr 12, Osiedle Wojska Polskiego od nr 15 do nr 24

12

ulice: Kłodzka od nr 13 do nr 25, Osiedle Wojska Polskiego od nr 1 do nr 14,
Węglowa Wola

13

ulica: Parkowa 20

14

ulica: Krańcowa 3

W dniu głosowania lokale wyborcze czynne będą od godz. 6.00 do godz. 20.00.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowej Rudzie ul. Bohaterów.Getta 10
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie ul. Strzelecka 2a
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
ul. Srebrna 1a
Rejon Obsługi Mieszkańców CENTRUM
w Nowej Rudzie ul. Cmentarna 23
Liceum Ogólnokształcące
w Nowej Rudzie Osiedle Piastowskie 17
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nowej Rudzie ul. Świdnicka 5
Miejski Zespół Szkół Nr 1
w Nowej Rudzie ul. Stara Droga 39
Szkoła Podstawowa Nr 7
w Nowej Rudzie
ul. Szkolna 3
Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie
ul. Akacjowa 8
Filia Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie ul. Słupiecka 2
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Nowej Rudzie ul.
Kłodzka 7
Dom Wypoczynkowy SPORT-CENTRUM
w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 16
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul.
Parkowa 20
Szpital Rejonowy w Nowej Rudzie
ul. Krańcowa 3

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 19 września 2006 r.
o podziale miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z
późniejszymi zmianami) – podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 385/XLVII/02 z dnia 26 czerwca 2002r.
podzieliła obszar miasta Nowa Ruda na 4 okręgi wyborcze. Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych określono w sposób następujący:
Liczba
Numer
wybieranych
okręgu Granice okręgu wyborczego
radnych
wyborczego
w okręgu
place: Grunwaldzki, Jana Matejki, Wiejski
ulice: Anny, Armii Krajowej, Błotna, Bohaterów Getta, Ciemna, Demokratów, Fabryczna, Aleksandra Fredry, Góra Anny,
Górna, Graniczna, Kolejowa, Kołowa, Mikołaja Kopernika, Kościelna, Królowej Jadwigi, Lipowa, Łużycka, Mała Kolonia,
1
6
Adama Mickiewicza, Myśliwska Osada, Nadrzeczna, Gabriela Narutowicza, Nowa , Nowa Osada, Ogrodowa, Osiedle Nowe,
Osiedle Piastowskie, Piastów, Pionierów, Podjazdowa, Przechodnia, Rynek, Sądowa, Słoneczna, Stara Osada, Strzelecka,
Sudecka, Teatralna, Wrześni, Zaułek, Stefana Żeromskiego
ulice: gen. Władysława Andersa, Cmentarna, Czarna, Dworska, Górnicza, Jana Pawła II, Jawornik, Jedności, Jeziorna,
Kopalniana, Krańcowa, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Ludwikowska, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Miedzianka, Mostowa,
2.
Obozowa, Władysława Orkana, marsz. Józefa Piłsudskiego, Podgórska, Polna, Władysława Reymonta, Rolna, Rzeczna, płk
5
Józefa Sokola, Sportowa, Stara Droga, Szpitalna, Świdnicka, Tuczyn, Wąska, Zacisze, Zatorze, Zdrojowisko
ulice: gen. Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Górska, Harcerska, Jasna, Kasztanowa,
Krzywa, Kwiatowa, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Stanisława Moniuszki, Niepodległości, Osiedle
3.
XXX-lecia, Parkowa, Piwna, Połoniny, Bolesława Prusa, Radkowska, Rycerska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego,
5
Słupiecka, Srebrna, Stara Kolonia, Szkolna, Ugory, Ludwika Waryńskiego, Wiejska, Wincentego Witosa, Stanisława
Wyspiańskiego, Zielna, Złota
ulice: Akacjowa, Debry, Kłodzka, Kombatantów, Marii Konopnickiej, Osiedle Wojska Polskiego, Spacerowa, Topolowa,
4.
5
Węglowa Wola, Zagórze, Zielonka

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Nowej Rudzie ul. Rynek 1

info Nowa Ruda
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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 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 prze
targ ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działek
powierzchnia
Udział

Pow. w
m kw.
działki
lokalu

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

1.

Nowa Ruda,
ul. Łączna nr 7/2
KW 16912

obr. 2 AM 21
494 48/100

537
65,53

budynek mieszkalny

brak planu

L.p.

36.000,00 zł
(9.230 EURO)

OPIS nieruchomości:
Lokal położony jest na pierwszym pietrze i parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch pomieszczeń gospodarczych położonych na parterze budynku. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest niekorzystny – przechodnia kuchnia i pokoje. Do lokalu przynależy
pomieszczenie na strych o pow. 5,58 mkw.Standard wykończenia jest przeciętny – na ścianach w pokojach położono tynki cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjną i olejną. W kuchni fragmentami występuje tapeta wodoodporna. Podłogi wykończone są wykładziną z
tworzywa sztucznego. W łazience posadzka betonowa. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa – drzwi drewniane, zamocowane na ościeżnicach. Okna drewniane, skrzynkowe w dużym stopniu wyeksploatowane. Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan z zimna wodą, instalację elektryczną. Ogrzewanie w lokalu jest piecowe. Lokal wymaga remontu. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 12 października 2006 r. do dnia 12 listopada 2006 r.
II przetarg odbędzie się dnia 17 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 14 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 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 nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow.
wm2
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

1.

2.

4.

5.

6.

8.

1.

Nowa Ruda,
ul. Nowa KW 20262

3.
obr. 1
AM 4
23/3

1288

nieruchomość
nie zabudowana

brak planu

22.000,00 zł + 22%VAT
( 5.641,02 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 12 października 2006 r. do dnia 12 listopada 2006 r.
OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dojazd do działki prowadzi drogą utwardzoną.
Działka porośnięta jest trawą, występują nieliczne drzewa owocowe Dla przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja o warunkach
zabudowy nr 66/2005 z dnia 30.12.2005 r określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu
mieszkalnego z garażem wbudowanym lub wolno stojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą ogrodową.
II przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2006 r. o godz.1130w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 14 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.
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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 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

1.
1.

2.

3.

obręb
arkusz mapy
Numer
ewidencyjny
działek

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

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Wartość
udziału
w drodze

Cena
wywoławcza
nieruchomości

5.

6.

7.

8.

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalno-użytkowym

brak planu

1.165,32 zł

16.200,00 zł
(4.153 EURO)

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalno-użytkowym

brak planu

15.926,04 zł

129.000,00 zł
(33.076 EURO)

działka zabudowana
budynkiem
mieszkalno-użytkowym

brak planu

2.719,08 zł

12.000,00 zł
(3.076 EURO)

2.

3.

4.

Nowa Ruda,
ul. Kościuszki nr 9
KW 20238
KW 20239
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)
obr. 3
AM 17
207/1
207/2 (droga)
obr. 3
AM 17
207/1
207/2 (droga)

773
24,92
38/1000
3/100
773
387,19
591/1000
41/100
773
67,73
103/1000
7/100

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 cementowo-wapiennymi 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 19
września 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr 130/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
dnia 19 września 2006 r.:
– ul. Krańcowa nr 7/11
– ul. Teatralna nr 10/6
– ul. Akacjowa nr 14/1/5
– ul. Piastów nr 30/6
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 30 paź
dziernika 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 19
września 2006 r. zostały wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będący załącznikiem do
Zarządzenia Nr 128/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 19
września 2006 r.:
– ul. Akacjowa dz. nr 56/10 (sprzedaż w przetargu pod bu
dowę pawilonu handlowego)
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 mogą
składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 31 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 19
września 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 129/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
dnia 19 września 2006 r.:
– ul. Świdnicka nr 27 (sprzedaż w przetargu – 4 lokale miesz
kalne i jeden lokal użytkowy)
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 31 październi
ka 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 października 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 135/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
dnia 5 października 2006 r.:
– ul. E. Kwiatkowskiego nr 21/2
– ul. Akacjowa nr 7/1/9

informacje
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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 listopada
2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 18 października 2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będące załącznikiem do
Zarządzenia Nr 145/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 18 października 2006 r.:
– ul. Kombatantów nr 2/6
– ul. Parkowa nr 1/5
– ul. Akacjowa nr 17/18
– ul. Parkowa nr 15/3
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 29 listopada
2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Pożytek
z organizacji pozarządowych
Dzięki otrzymanym dotacjom Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Nasza Nadzieja” do końca roku kalendarzowego
zrealizuje dwa projekty dla lokalnej społeczności.
Urząd Wojewódzki przyznał 10 340 zł na zorganizowanie Klubu Samopomocy dla rodzin małych dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności. W ramach projektu w świetlicy środowiskowej w Słupcu zostanie utworzony pokój terapeutyczny
z elementami rehabilitacji. A w spotkaniach z dziećmi niepełnosprawnymi będą uczestniczyć również ich zdrowi rówieśnicy.
Spotkania zaplanowano na każdą środę od godz. 10.00 do 13.00 w domu kultury w Słupcu.
Natomiast Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyznał 14 576 zł na realizacje projektu „ Klub Wolontariusza”. Obowiązkiem
wolontariusza jest podjęcie systematycznej współpracy ze Stowarzyszeniem. Praca w zespole wolontariuszy na pewno
przyniesie wiele satysfakcji , radości , a nade wszystko pokaże młodym ludziom jak bardzo potrzebują ich dzieci ,którym
trzeba pomóc odrobić lekcje, czy zaopiekować się na wycieczce; słabsi , którym trzeba dodać sił i wiary w radosny czas;
samotni , których można odwiedzić itp bo pomysłów na piękne działanie jest bardzo dużo.
Natomiast dzięki Fundacji im Stefana Batorego( dotacja wynosi 8570 zł) Stowarzyszenie będzie kontynuowało projekt
„Droga do integracji”. Do udziału w projekcie zgłosiły się szkoły : SP w Ludwikowicach, SP Nr 7 w Nowej Rudzie, SP
w Bożkowie, członkowie Stowarzyszenia „Nasza Nadzieja”. W ramach projektu do czerwca 2007 roku będą organizowane
edukacyjne wycieczki , warsztaty przyrodnicze, turystyczne, wspólne wyjazdy do teatru , wielki imprezy integracyjne itp.
Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono dzięki Fundacji PZU zrealizuje projekt „ Wyznaczanie ścieżek edukacyjnych
na zielonym szlaku”. W projekcie uczestniczą szkoły: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, Liceum Ogólnokształcące
im Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 Gimnazjum i SP w Drogosławiu, SP Nr
7 i Nr 2 w Nowej Rudzie i SP w Ludwikowicach. Otrzymane fundusze ( 6670 zł) pozwolą zorganizować cykl edukacyjnych
warsztatów na opracowywanym zielonym szlaku, przygotować karty pracy dla uczniów albo turystów.
Osoby , które jeszcze nie nawiązały kontaktu ze Stowarzyszeniem , a chciałyby uczestniczyć w proponowanych spotkaniach
z organizatorami mogą się spotkać w Biurze Organizacji Pozarządowych w Ratuszu w Nowej Rudzie w każdy poniedziałek
i środę, w godz. 10.00 do 16.00 tel. 074 872 0350 lub e-mail: nson@ interia.pl
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Nasza Nadzieja”
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info Nowa Ruda

Repertuar kina MOK
w Nowej Rudzie wrzesień 2006
27.- 05. XI godz. 17.00
„7 krasnoludków-historia
prawdziwa” (95`)
- komedia familijna, prod. Niemcy,
polska wersja językowa
bilet:12 zł
godz. 19.00
„Samotność w sieci” (119`)
- dramat, prod. Polska, od 15 lat
bilet: 12 zł
wyk. Andrzej Chyra, Magdalena
Cielecka
10. – 12.XI
godz. 17.00
„Kto nigdy nie żył”(106`)
- dramat obyczajowy, prod. Polska,
od 12 lat, bilet:12 zł
wyk. Michał Żebrowski,
Joanna Sydor
godz. 19.00
„16 przecznic” (101`)
-kryminał, prod. USA, od 15 lat
bilet 12 zł
wyk. Bruce Willis, Mos Def4

XXXV JUBILEUSZOWA
KARCZMA PIWNA
GWARKÓW NOWORUDZKICH
zaprasza na:

BIGOS
ŚWIĄTECZNY
24.11.2006 o godz. 17.00
do Hali Sportowej CTS
w Nowej Rudzie-Słupcu

