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Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Libii
18 listopada 2006 r. delegacja z Miejskiego Zespołu
Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
w osobach: Dariusz Chojecki
dyrektor szkoły i Agnieszka
Koszałkowska uczennica klasy III gimnazjum, brała udział
w uroczystości obchodów
65.rocznicy walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku.
Fot. Aliancki Cmentarz Wojenny w Tobruku Pobieranie ziemi z grobu Polskiego
Żołnierza do Izby Pamięci w asyście
Drużyny Harcerskiej „Żółte Piaski” ze
Skawiny
cd. na str. 2

21 listopada nastąpił odbiór
robót części I etapu projektu NPP
„Projektowanie i budowa nowej
drogi wewnętrznej z sieciami
infrastruktury w strefie NNP – 1
przygotowanie projektu pod inwestycje oraz wyburzenie budynków
w strefie NPP 1-3.”

26 listopada odbędzie się II tura wyborów
burmistrza miasta – zapraszamy do udziału w głosowaniu
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Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Libii
18 listopada 2006 r. delegacja z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
w osobach: Dariusz Chojecki dyrektor szkoły
i Agnieszka Koszałkowska uczennica klasy
III gimnazjum, brały udział w uroczystości
obchodów 65.rocznicy walk Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich w obronie
Tobruku.
„Po przyjeździe w dniu 17 listopada 2006 r.
do Warszawy zostaliśmy zakwaterowani w hotelu Premiere Classe. We wczesnych godzinach
porannych 615 dnia następnego wraz z delegacją rządową pod przewodnictwem Marszałka
Senatu Pana B. Borusewicza z lotniska wojskowego, odlecieliśmy samolotem rządowym TU
154 M do Tobruku. Przelot samolotem trwał ponad
3 godziny. Po przylocie na lotnisko w Tobruku
zostaliśmy przywitani przez władze libijskie oraz
władze lokalne.
Następnie przejechaliśmy na Aliancki Cmentarz Wojenny w Tobruku, gdzie znajdują się 133
groby polskich żołnierzy, którzy polegli w czasie
Miejsce Polskiej Wnęki na Alianckim
walk w 1941 roku. Na cmentarzu udaliśmy się
Cmentarzu D. Chojecki A Koszałkowska
w okolice „Polskiej Wnęki” gdzie zostały odmówione modlitwy ekumeniczne oraz przemówienia
okolicznościowe wraz z apelem poległych.” – powiedział dyrektor szkoły Dariusz Chojecki
Po uroczystościach zostały złożone wieńce pod obeliskiem „Róże Pustyni” im. Obrońców
Tobruku, przed Pomnikiem Żołnierzy Czeskich, Australijskich oraz pod Pomnikiem Aliantów.
W asyście drużyny harcerskiej „Żółte Piaski” ze Skawiny została pobrana ziemia z grobu
polskiego żołnierza, która złożona zostanie w Izbie Pamięci. Po zakończeniu uroczystości Goście
zostali zaproszeni na uroczysty obiad wydany przez władze libijskie i po krótkim odpoczynku
udali się na lotnisko, skąd odlecieli do Warszawy.
„Pobyt w miejscach, gdzie przebywał i walczył nasz Patron, to kolejny dowód wypełnienia
Misji Szkoły związanej z tradycjami i kultywowaniem pamięci Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich” – powiedział Dyrektor Chojecki.
Monika Podjacka

Młodzieżowe Wybory
Samorządowe
W ramach ogólnopolskiego programu ,, Młodzi Głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w naszej szkole, 8.11. 2006 r. zostały zorganizowane Młodzieżowe Wybory Samorządowe.
Program,, Młodzi Głosują” dał uczniom możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego miasta
sprawach. W ramach tego programu młodzież zdobyła wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczej, uprawnień samorządu terytorialnego.
Udział w programie stał się interesującą lekcją demokracji, okazją do udziału w zajęciach dotyczących
wyborów, a przede wszystkim doskonałą nauką podejmowania
decyzji w sprawach publicznych.
Uczniowie jeszcze przed wyborami młodzieżowymi zainicjowali w szkole działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej.
W tym celu, została zorganizowana kampania informacyjna na
terenie szkoły.
Ostatecznym zwieńczeniem wysiłków było przeprowadzenie Młodzieżowych Wyborów Samorządowych na podobnych
zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne
w całym kraju. Jednak na specyfikę wyborów samorządowych,
głosowanie odbyło się jedynie na kandydatów na burmistrza
miasta Nowa Ruda.
Projekt Młodzi Głosują’’ miał wyłącznie charakter edukacyjny i nie wspierał żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych,
partii politycznych. Zależało nam wyłącznie na zaangażowaniu
uczniów naszej szkoły w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Z tego powodu wyniki wyborów
mają znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny. Projekt można
uznać za udany, gdyż frekwencja wyniosła 85%.
Udział w programie miał również na celu uświadomienie młodym ludziom, że głosowanie to przywilej
obywatela, a nie przykry przymus.
Koordynator programu: mgr Bogumiła Szostak
Organizatorzy: Samorząd szkolny – mgr Dorota Pudełko
mgr Jolanta Swergoń

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

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

Odbiór robót
Początkiem listopada rozpoczęła się procedura odbioru
robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
wodociągowej w ulicy Kołowej”.
Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu pn.
„Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury
technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” i jest jedną z siedmiu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które
zostaną zrealizowane na terenie miasta Nowa Ruda do końca
przyszłego roku.
Warty podkreślenia jest fakt, że projekt pn. „Ochrona Gór
Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej
w gminie miejskiej Nowa Ruda” otrzymał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i jest trzecim co do wielkości (ze
względu na wysokość uzyskanego dofinansowania) na terenie
Dolnego Śląska projektem realizowanym w ramach działania 1.2
ZPORR „Infrastruktura ochrona środowiska” (więcej informacji
na temat projektu znajdą Państwo pod adresem internetowym
www.projekty-inwestycyjne.pl).
W ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Kołowej” wykonano 779, 13 mb. ITP sieci wodociągowej. Wartość umowna inwestycji wynosi 180.482, 02 zł. Wykonawcą
robót jest Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Spółka Jawna
z siedzibą w Ścinawce Dolnej.
Realizacja tego zadania umożliwi doprowadzenie sieci wodociągowej w rejon masywu Góry Św. Anny, co w znaczący sposób
uatrakcyjni ten teren dla potencjalnych inwestorów.
Dla zadania polegającego na doprowadzeniu wodociągu na
Górę Św. Anny trwają obecnie prace związane z wykonaniem

Informacja
o konkursie o tytuł „Wolontariusza
Roku 2006 Regionu Wałbrzyskiego”.
Jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały
osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się
dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do
publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić i przesłać załączony formularz na adres Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Wolontariusz Roku 2006 Regionu Wałbrzyskiego”
Kapituła konkursu, którą tworzą osoby zaufania publicznego, dokona
wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Wolontariatu, która jak co roku będzie połączona ze Spotkaniem
Opłatkowym Organizacji Pozarządowych. Termin oraz miejsce Gali
Wolontariatu zostaną podane w późniejszym terminie.
Przedsięwzięcie ma na celu promowanie idei wolontariatu a także
wykazanie, iż nie brakuje osób, które z dobrego serca pomagają osobom indywidualnym, instytucjom i organizacjom w codziennej pracy.
Działalność tę widać w trosce o dobro drugiego człowieka, dbałość
o ekologię, oświatę oraz inne dziedziny życia społecznego.
Mamy nadzieję, iż podobnie jak w innych regionach Polski tak i na
Ziemi Wałbrzyskiej wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób
indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych
problemów.
Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 1 grudnia 2006 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
(Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych), faksem na nr: (74) 666 22 01, lub pocztą
elektroniczną na adres: rcwip@rcwip.pl.
Monika Podjacka

niezbędnej dokumentacji technicznej, zaś zakończenie robót
budowlanych planowane jest na II kwartał przyszłego roku.
21 listopada nastąpił odbiór robót części I etapu projektu NPP
„Projektowanie i budowa nowej drogi wewnętrznej z sieciami
infrastruktury w strefie NNP – 1 przygotowanie projektu pod
inwestycje oraz wyburzenie budynków w strefie NPP 1-3.”
Wykonana w tej części projektu infrastruktura udostępnia
m.in. nieruchomości na których wiosną 2007 roku rozpocznie
się budowa zakładu produkcyjnego firmy Eifelwerk oraz nowa
hala przemysłowa pod wynajem dla przedsiębiorców
Info

Aktualizacja LPR
W związku z rozpoczynającym się w 2007 r. nowym okresem
finansowania i programowania przy zaangażowaniu funduszy Unii
Europejskiej, Urząd Miejski w Nowej Rudzie planuje przystąpienie
do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Pozwoli to
na dostosowanie Programu do wymagań Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego, który będzie
podstawą wykorzystania w naszym regionie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO określa priorytety, kierunki oraz wysokość środków, jakie otrzyma Województwo Dolnośląskie
na realizację polityki regionalnej w latach 2007-2013.
Projekt RPO dla województwa dolnośląskiego można pobrać
ze strony internetowej http://rpo.dolnyslask.pl, zakładka Projekt
RPO i ZPW.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa uwag i propozycji do
Lokalnego Programu Rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem
projektów rewitalizacyjnych, które wpisują się w założenia Priorytetu
12 RPO Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie
Dolnego Śląska „Miasta”.
Kontakt:
Referat Wniosków Pomocowych
Tel. (074) 872-03-36
Tel. (074) 872-03-08
e-mail: grzegorz.blechinger@um.nowaruda.pl
e-mail: barbara.pawlowska@um.nowaruda.pl
e-mail: mariusz.fleszar@um.nowaruda.pl



przetargi

24 listopada 2006 r.

Nr 126

info Nowa Ruda

OGŁOSZENIEOPRZETARGU
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 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
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

2.

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 8
AM 1
56/10

540

działka
nie zabudowana

brak planu

32.000, 00 zł + 22% VAT
(8.205 EURO)

1.

1.

Nowa Ruda,
ul. Akacjowa
KW

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 13 listopada 2006 r. do dnia 13 grudnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona jest w śródmiejskiej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim, porośnięty trawą i nielicznymi drzewami. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra – droga asfaltowa i drogi utwardzone. W sąsiedztwie nieruchomości przebiega wodociąg., kanalizacja i instalacja elektryczna.
(Uwaga: informacja o mediach nie stanowi warunków zasilania i przyłączy). Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Nr
01/2006 r. ustalająca warunki zabudowy polegające na budowie wolno stojącego pawilonu handlowego z poddaszem użytkowym i miejscami postojowymi. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 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 18 grudnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK SA 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.

OGŁOSZENIEOPRZETARGU
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 207, poz.2108./BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.

1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.

Nowa Ruda,
Os. XXX-lecia 10/5
KW nr 20287

Numer
ewid.
działki

Pow. łączna
w m kw.
działek

udział

lokalu

3.

4.

obr.7
AM 6
53/4, 53/61, 43/2

1380

35/1000

34, 25

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
lokalu

5.

6.

7.

działka zabudowana brak planu
budynkiem mieszkalnym

31.000, 00 zł

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 9 listopada 2006 r. do dnia 9 grudnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki. Rozkład funkcjonalny pomieszczeń jest przeciętny – z pokoju prowadzi
wejście do kuchni. łazienka połączona jest z W.C. Standard wykończenia jest przeciętny. Na ścianach tynki cementowo-wapienne malowane farbą
emulsyjną i wykończone tapetą. W łazience płytki ceramiczne. Na podłodze w pokoju, przedpokoju i w kuchni wykładzina z tworzywa sztucznego.
Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa – drzwi płytowe. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane, zespolone. Lokal wyposażony
jest w instalację wod-kan z zimną wodą, instalację elektryczną, gazową. Ogrzewanie lokalu jest etażowe, zasilane z kotłowni osiedlowej.
Nieruchomość lokalowa stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2006 r. 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 11 grudnia 2006 r. do godz.14 –tej
w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA 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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OGŁOSZENIEOPRZETARGU
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./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 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
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2090

działka nie
zabudowana

brak planu

35.000, 00 zł (8.750 EURO) + 22% VAT

1.

Nowa Ruda,
ul. Zagórze

obr. 8
AM 10
43/2

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 9 listopada 2006 r. do dnia 9 grudnia 2006 r.
OPIS nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położona na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej. Teren nieruchomości z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości
przeciętna – droga asfaltowa i drogi utwardzone. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana Decyzja nr 72/2005 ustalająca warunki zabudowy
polegające na budowie domu mieszkalnego z poddaszem i garażem wraz z małą architekturą ogrodową, przyłączami, bezodpływowym zbiornikiem
na ścieki, ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną. 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 15 grudnia 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 11 grudnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK SA 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 154/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 7
listopada 2006 roku:
– dzierżawa na okres do 3 lat
ul. Polna Obr. 3 AM 6 dz. nr 74
ul. Kwiatkowskiego Obr. AM 13A część dz. nr 13
ul. Stara Kolonia Obr. 4 AM 11 część dz. nr 389
ul. Jawornik Obr. 1 AM 2 część dz. nr 15
ul. Zagórze Obr. 8 AM 22 część dz. nr 1/8
ul. Ugory Obr. 7 Am 8 dz. nr 9
ul. Ugory Obr. 7 AM 8 dz. nr 10/2
ul. Ugory Obr. 7 AM 8 część dz. nr 19
ul. Ugory Obr. 7 AM 8 dz. nr 23
– 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. Pionierów Obr. 5 AM 16 dz. nr 523
ul. Pionierów Obr. 5 AM 24 dz. nr 628
ul. Pionierów Obr. 5 AM 24 dz. nr 630
ul. Pionierów Obr. 5 AM 24 część dz. nr 636/6
ul. Pionierów Obr. 5 AM 24 część dz. nr 669
Wykaz podlega obwieszczeniu od dnia 7 listopada 2006 roku
do dnia 27 listopada 2006 roku
/zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO)

I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki 57-402
Nowa Ruda, ul. Szkolna 3
II. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż opału z dostawą do
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, ul. Szkolna 3, ul. Kłodzka
7 w miesiącu grudniu 2006 r.
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia
można odebrać w Szkole Podstawowej nr 7, 57-402 Nowa Ruda ul.
Szkolna 3 cena formularza 10, 00 zł.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:” Sprzedaż opału z dostawą do
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, ul. Szkolna 3, ul. Kłodzka
7, obejmująca:
– sprzedaż 25 ton węgla z dostawą do zamawiającego
– sprzedaż 15 ton koksu z dostawą do zamawiającego.
– sprzedaż 25 ton węgla miałowego z dostawą do zamawiającego
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: od 04 grudnia 2006r do 31
grudnia 2006r
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Złożenie oferty zgodnej z wymogami specyfikacji.
2. Spełnianie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy:
– posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności,
– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
– znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
3. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podst. Art.24 ustawy.
4. Wpłacenie wymaganego wadium.
VII. Wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie wadium w wysokości 1.000, 00 zł.
VIII. Kryteria oceny i ich znaczenie:
1. Spełnia warunki określone w specyfikacji
2. 100% cena oferty brutto
IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda do dnia:
04 grudnia 2006r do godz. 12.00.
X. Termin związania ofertą:
Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
OROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż
lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu położonego na terenie miasta Nowa
Ruda.
ul. Zaułek nr 22/7 – lokal mieszkalny o pow. 29, 1 mkw., KW
7567.
Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie: 571/10000
Opis lokalu:
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.
Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – 13.517,
00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:
– I przetarg
– 19 czerwca 2006 r.
– II przetarg – 20 października 2006 r.
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 22 listopada 2006 r.
do dnia 22 grudnia 2006 r.
Rokowania odbędą się 8 stycznia 2007 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 stycznia 2007 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. Zaułek nr 22/7 ".
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 4 stycznia 2006 r. r. do godz. 14-tej
w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA 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 nia odwołania lub
zamknięcia rokowań.
Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności związane
z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale
Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25 oraz
na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 9 listopada
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia
Nr 155/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 9 listopada 2006 r.:
– Rynek 25
– ul. Mała Kolonia dz. nr 423/20
– ul. Bohaterów Getta nr 19
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/jednolity tekst z 2004 r.,
Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 21 grudnia 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 9 listopada
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia
Nr 156/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 9 listopada 2006 r.:
– ul. Przechodnia 4-8
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/jednolity tekst z 2004 r.,
Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 21 grudnia 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 20 listopada
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia
Nr 159/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 listopada 2006 r.:
– ul. Akacjowa nr 18/9
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 grudnia 2006 r. do Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

WYBORY
SAMORZĄDOWE
II Tura?
W dniu 26 listopada odbędzie się II tura wyborów burmistrza miasta. Kandydatami na burmistrza w ponownym
głosowaniu są:
Cyman Andrzej zgłoszony przez KWW "Nasze Miasto"
Kiliński Tomasz Jacek zgłoszony przez KWW "Tomasz
Kiliński"
Obwodowe Komisje Wyborcze czynne będą od godz.
6.00 do godz. 20.00.
 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.


Zapraszamy do udziału w głosowaniu
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Malarska pasja
15 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż
debiutanckiej wystawy Piotra Gorczycy, który jest utalentowanym uczniem III klasy Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół
nr 1 w Nowej Rudzie. Jak na piętnastolatka Piotr ma spory
dorobek artystyczny, co każdy może zweryfikować odwiedzając
noworudzki MOK.
Podczas otwarcia wystawy obecny był Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński, Dyrektor Gimnazjum nr 3 Dariusz Chojecki,
naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim Leszek Wójcik,

radna powiatu Monika Podjacka oraz Dyrektor MOK-u Wojciech
Kołodziej. Bardzo ważnymi uczestnikami wernisażu były panie
Halina Gajca i Beata Nowak, które odkryły talent Piotra i były
inspiratorkami wystawy.
Marzeniem młodego malarza jest rozwijanie swojego talentu
w Liceum Plastycznym we Wrocławiu. Trzeba przyznać, że jego
malarstwo jest bardzo ciekawe. Widać, że jest wrażliwym na
otaczający świat człowiekiem i że ma bardzo bogatą wyobraźnię,
co umiejętnie przenosi na płótno.
Sławomir Drogoś

Nie zawiedli

Po raz kolejny w Miejskim Ośrodku Kultury pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu pobierali od noworudzian krew, która jest niezbędna
do ratowania życia. 16 listopada każdy chętny mógł oddać krew
na Sali Miedzianej MOK-u. Do oddania krwi zgłosiło się ponad
40 osób, które wzbogaciły bank krwi o 17 litrów. I tym razem
mieszkańcy naszego miasta nie zawiedli, udowadniając, że na
Nową Rudę można zawsze liczyć.
s.d
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PRACA-PRACA
Zarząd firmy „Orion” Sp. z o.o. prowadzącej dziaáalnoĞü produkcyjną w
zakresie produkcji pianek poliuretanowych montaĪowo-uszczelaniających oraz
klejów poliuretanowych w Waábrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefie Nowa Ruda przy ul.
Spacerowej 24, w związku z poszukiwaniem kandydatów do pracy na stanowiska związane z techniczną
obsáugą linii technologicznych
„Orion” Sp. z o.o.

zaprasza

wszystkich zainteresowanych podjĊciem pracy

na spotkanie,

które odbĊdzie siĊ
dnia 02 grudnia 2006 roku (sobota) o godzinie 13.00
w sali Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Káodzka 27, 57-402 Nowa Ruda Sáupiec

Program spotkania:
 zapoznanie uczestników z dziaáalnoĞcią firmy, jej pozycją na rynku krajowym i zagranicznym
oraz z jej dalszymi planami rozwojowymi.
 zapoznanie uczestników ze strukturą zatrudnienia oraz planami zatrudnieĔ na najbliĪszy okres
 przedstawienie uczestnikom wymagaĔ co do stanowisk pracy, na które dokonywany bĊdzie
nabór kandydatów do pracy
 przedstawienie uczestnikom warunków zatrudnienia oferowanych przez firmĊ
 przekazanie zainteresowanym podjĊciem pracy na oferowane stanowiska pracy arkuszy
aplikacyjnych, wskazanie sposobu i terminu skáadania wypeánionych arkuszy w firmie oraz
dalszego przebiegu procesu rekrutacyjnego
Od kandydatów do pracy oczekujemy:
 wyksztaácenia Ğredniego zawodowego lub zasadniczego o kierunku technicznym: mechanika,
elektryka, elektronika, mechatronika
 doĞwiadczenia w pracy na stanowiskach obsáugi, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeĔ
przemysáowych
 umiejĊtnoĞci pracy w grupie oraz zdolnoĞci do kierowania zespoáem
 umiejĊtnoĞci podejmowania decyzji
 odpowiedzialnoĞci
 dyspozycyjnoĞci
Kandydatom do pracy oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia tj. :
 dáugoterminowe umowy o pracĊ
 liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 dobre warunki socjalne i opiekĊ socjalną dla pracowników i ich rodzin,
 pracĊ w nowoczesnej firmie.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

