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Wydawca: Urząd Miasta w Nowej Rudzie

WOŚP to przedsięwzięcie, które jest
można rzec ewenementem na skalę
światową. Nikt chyba nie spodziewał się
3 stycznia 1993 roku, gdy organizowano
finał po raz pierwszy, że będzie to trwało
tak długo. Nikt nie spodziewał się, że na
wezwanie Jurka Owsiaka odpowie wiele
milionów Polaków w kraju i za granicą.
Czternaście lat później nie ma już w
całym kraju placówki medycznej, która w
jakiś sposób nie skorzystałaby z pomocy
fundacji. Co rok padają nowe rekordy w
wysokości zebranych kwot, które świadczą o tym, że entuzjazm nie słabnie.
W tym roku 14 stycznia na ulice Nowej Rudy wyjdzie 80-ciu wolontariuszy,
którzy będą zbierali pieniądze na dzieci
poszkodowane w wypadkach oraz na
naukę pierwszej pomocy. Tak jak rok temu
organizacją sztabu i imprez zajmie się
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie.
Szefową sztabu jest Anna Piegza. Rok
temu dzięki ofiarności noworudzian na
konto fundacji Jurka Owsiaka wpłynęło
16 556,77 zł, mamy nadzieję, że i w tym
roku Nowa Ruda pokaże, że jest miastem
ludzi o gorących sercach.
Imprezy, których program można
zobaczyć na 8-ej stronie, będą odbywały
się na noworudzkim rynku. Organizatorzy
zapraszają także na stronę internetową
noworudzkiego sztabu www.wospnowaruda.ir.pl
Sławomir Drogoś

Rozmowa
z Burmistrzem
Tomaszem
Kilińskim
czytaj na str. 3
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Fot. XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

KONKURS ŚWIĄTECZNY
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza konkurs „na najbardziej efektowny wy
strój świąteczny sklepów, instytucji, lokali użyteczności publicznej i budynków
prywatnych w mieście Nowa Ruda”.
Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta, w okresie od 3 stycznia 2007 roku do 12 stycznia 2007 roku dokonywać będzie oceny świątecznych
dekoracji i wyłoni „zwycięzców” w trzech następujących kategoriach:
- najpiękniejsza witryna świąteczna,
- najpiękniej udekorowana posesja prywatna
- najpiękniej udekorowana posesja firmy.
Przy ocenie wystrojów świątecznych brać będziemy pod uwagę: atrakcyjność dekoracji w kontekście świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, estetykę wystroju wnętrz,
wystaw sklepowych, terenów wokół budynków i posesji, a także pomysłowość.
Laureaci otrzymają Nagrody Burmistrza Miasta Tomasza Kilińskiego.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.



informacje

5 stycznia 2007 r.

Nr 128

info Nowa Ruda

Z Sesji Rady Miejskiej
Wyciąg z protokołu III sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie odbytej w dniu 28 grudnia 2006r.
w części dot. podjęcia przez Radę uchwał.
1. Uchwała Nr 13/III/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (20
„za”, 1 „wstrzymujący się”)
2. Uchwała Nr 14/III/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa
Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (21 „za”)
3. Rada Miejska w Nowej Rudzie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę nr 15/III/06 w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na rok 2007.”
4. Rada Miejska w Nowej Rudzie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr 16/III/06 w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Nowa Ruda w roku 2007.”
5. Rada Miejska w Nowej Rudzie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr 17/III/06 zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie obiektów sportowych przy ul.
Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie.”
6. Rada Miejska w Nowej Rudzie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr 18/III/06 w sprawie
wskazania przedstawicieli miasta Nowa Ruda do Rady Społecznej SP ZOZ w Nowej Rudzie.”
7. Rada Miejska w Nowej Rudzie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr 19/III/06 w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia.
8. Rada Miejska w Nowej Rudzie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr 20/III/06 w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Nowa Ruda do Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego w Kłodzku.”
BOS

Będzie lżej
Trwają prace nad kolejnymi etapami obwodnicy Nowej Rudy. Ta długo wyczekiwana inwestycja ma sprawić, że transport nie będzie tak dużym obciążeniem dla mieszkańców naszego
miasta jak dotychczas, a także poprawi się bezpieczeństwo na naszych noworudzkich drogach.
Budowa obwodnicy podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność inwestycyjną gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową na terenach po zlikwidowanej kopalni i innych zakładach
przemysłowych. Budowa obwodnicy wpłynie także na poprawę jakości środowiska i wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez zmniejszenie emisji spalin, emisji
hałasu komunikacyjnego czy zmniejszenie ilości wypadków samochodowych. Zmniejszenie
ilości pojazdów przejeżdżających przez Nowa Rudę jest ważne także ze względu na prognozy
w tej kwestii. Jeżeli średni dobowy ruch na odcinku drogi przebiegającej przez Nową Rudę w
2000 roku wyniósł 6 630 pojazdów to jego prognozowana wartość na rok 2020 wynosi prawie
13 tysięcy pojazdów. Chodzi także o pojazdy ciężkie, które obsługują kopalnie kruszyw skalnych
w Nowej Rudzie Słupcu, gdyż stan dróg nie nadawał dla tego typu pojazdów, nie mówiąc już o
ich poruszaniu się przez zabudowaną część miasta.
s.d

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.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Behan przyjmuje w środy
12.00-15.00 Biuro Obsługi Samorządu pok. nr 15 Rynek 1, wtorki
16.30 – 17.30 – Miejski Zespół
Szkół Nr 1 ul. Stara Droga 39
Sekretarz Miasta i kierowni
cy komórek organizacyjnych
(wydziałów i samodzielnych sta
nowisk) przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godz. 11.0015.30.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia
tel. 872 03 17 albo w swojej siedzi
bie 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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Samochód dla noworudzkiej Policji info Nowa Ruda
We wszystkich jednostkach Policji
powiatu kłodzkiego odbyły się spotkania
wigilijne. Przy opłatku z policjantami
Komisariatu Policji w Nowej Rudzie
i Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
spotkali się między innymi ks. Ryszard
Szkoła – kapelan policji kłodzkiej, Tomasz
Kiliński – burmistrz miasta Nowej Rudy
oraz podinsp. Waldemar Ćmak Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku. Były
życzenia, łamanie się opłatkiem, a nawet
prezenty. Podczas spotkania nastąpiło
symboliczne przekazanie przez burmistrza Tomasza Kilińskiego kluczyków od
nowego samochodu służbowego Fiata
Albea, którego zakup możliwy był dzięki
finansowemu wsparciu Policji przez Urząd
Miasta w Nowej Rudzie oraz Starostwo
Powiatowe w Kłodzku. Ponadto przekazano noworudzkim policjantom ufundowane przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie
urządzenie do badania stanu trzeźwości
– alcosensor 4.
www.enerstacja.pl

Dwutygodnik, nakład: 1000 egz.
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Urząd Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek 1
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Zajrzyj na stronę internetową
Urzędu Miasta Nowa Ruda:
www.um.nowaruda.bip.info.pl
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Rozmowa z Burmistrzem
Tomaszem Kilińskim

Sławomir Drogoś: Dwa miesiące temu został pan
wybrany po raz drugi na stanowisko Burmistrza.
Proszę powiedzieć, co według pana zdecydowało o
zwycięstwie w wyborach?
Tomasz Kiliński: Myślę, że mieszkańcy Nowej Rudy
docenili to, co udało nam się rozpocząć w poprzedniej
kadencji, mam tu na myśli
duże inwestycje i aktywność
w zakresie pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej,
które pomogły finansować te
inwestycje. Myślę, że to, co
rozpoczęliśmy przekonało
mieszkańców, co do kierunku w jakim pójdzie rozwój
Nowej Rudy.
S.D: Pański wybór to
postawienie na kontynuacje ale także na obiecane
zmiany. Proszę powiedzieć czego możemy się
spodziewać w najbliższym
czasie?
TK: Na pewno kontynuacji dużych projektów inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się jeszcze
za poprzedniej kadencji, a
będą trwały jeszcze przez
rok 2007 i 2008. Efekty
realizacji tych projektów
inwestycyjnych będą widoczne dla mieszkańców właśnie w tych latach. Mam tu na myśli choćby Noworudzki
Park Przemysłowy w którym uruchomione zostaną nowe
zakłady produkcyjne, stworzone nowe miejsca pracy, jak
również infrastruktura – choćby budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej czy też budowa obwodnicy Nowej Rudy.
Projekt będzie kontynuowany w najbliższych latach
S.D: Widzimy, że na noworudzkim Rynku wykonano dużo pracy w celu przywrócenia piękna budynków.
Czy planowane są w tym zakresie dalsze prace?
TK: Na pewno tak – jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu rewitalizacji miasta, który ma na
celu przywrócenie świetności właśnie starej części Nowej
Rudy, zarówno Rynkowi jak i okolicznym uliczkom i myślę,
że realizacja tego projektu w najbliższych latach przyczyni
się do przełomu w zakresie wizerunku tej części miasta.
Chcemy ten projekt realizować, wykorzystując możliwości,
które pojawiły się w związku z nowym budżetem Unii Europejskiej i środkami, które możemy na ten cel pozyskać.
S.D: No właśnie przed nami szansa na pozyskanie
dużych środków z Unii Europejskiej. Jak wyglądają
plany władz Nowej Rudy w zakresie pozyskiwania
funduszy z programów Unijnych?

TK: Tak jak powiedziałem, na pewno projekt rewitalizacji miasta. Jest to jest jeden z głównych projektów,
które zamierzamy w najbliższych latach realizować. Także
projekt związany z turystycznym zagospodarowaniem
Góry św. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Czyli budowa
infrastruktury, szczególnie drogowej w celu udostępnienia

tych gór dla inwestorów i w przyszłości turystów. Prawdopodobnie będziemy również realizować projekt związany
z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.
Mam tu na myśli obiekty Centrum Turystyczno Sportowego w Słupcu, jak również budynki Miejskiego Ośrodka
Kultury, a także szkoły. To są trzy główne, jawiące się na
ten moment projekty, które mają szanse na uzyskanie dofinansowania w najbliższych latach. Oczywiście będziemy
pracować nad kolejnymi, zarówno dużymi jak i małymi
projektami. Mamy nadzieję, że uda się nam skorzystać
ze środków Unii Europejskiej w celu ich sfinansowania.
No i cały czas pojawia się kwestia rozwoju strefy gospodarczej w Słupcu czyli Noworudzkiego Parku Przemysłowego. Chodzi o przygotowanie drugiego etapu realizacji
projektu, który jest jeżeli nie najważniejszym, to jednym
z najważniejszych projektów, ponieważ tworzy podstawy
do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych firm
i tworzenia nowych miejsc pracy.
S.D: Czego życzy pan mieszkańcom Nowej Rudy
w nadchodzącym roku?
T.K: Wszelkiej pomyślności, dużo optymizmu, spełnienia planów i zamierzeń, oraz siły i zdrowia do ich
realizacji
S.D: Dziękuje za rozmowę
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Duch Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. To czas miłości, pojednania i zrozumienia. To czas gdy można podsumować
miniony rok, dokonać swoistego bilansu zysków i strat. Czas,
gdy można wiele spraw zakończyć i ruszyć z nowymi siłami do
radzenia sobie z bolączkami codzienności. Zwłaszcza wyjątkowy
zwyczaj łamania się opłatkiem pomaga naprawdę zbliżyć się do
drugiego człowieka, uśmiechnąć się i poczuć, że życzy się temu
komuś samego szczęścia i radości. Piękne jest to, że można
otworzyć się na obcego człowieka, który na tę krótką chwilę
staje się przyjacielem, kimś bliskim. 21 grudnia w czwartkowe
przedpołudnie na ulicach Nowej Rudy pojawiły się „dziwne postacie” – uśmiechnięci górale i aniołki, składający zabieganym
w przedświątecznych zakupach mieszkańcom Nowej Rudy
życzenia. To pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej
Rudzie, którzy już od kilku lat w taki właśnie sposób wychodzą
do mieszkańców naszego miasta, by stać dla nich kimś bliskim.
Pracownicy MOK-u ze świątecznymi życzeniami zawitali także
do Urzędu Miejskiego odwiedzając między innymi Burmistrza
Tomasza Kilińskiego i panią Wiceburmistrz Marzenę Wolińską.
Zawitali także na Komisariacie Policji u komendanta Macieja
Sucharskiego.
Także w sekcjach noworudzkiego MOK-u panował świąteczny nastrój. Tradycją są kolacje wigilijne dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do sekcji muzycznej. Rodzice i przyjaciele
młodych muzyków mogą posłuchać kolęd w ich wykonaniu. Na
kolacji zagościli także kolędnicy. Piękna uroczystość przygotowała także młodzież tańcząca w ZPiT „Nowa Ruda”. 29 grudnia w
noworudzkim MOK-u odbył się wieczór kolęd w którym wystąpiły
dzieci uczące się grać na fortepianie, keyboardzie, młodzi soliści
i solistki, a także grupa poezji śpiewanej.

Wieczór kolęd

Wigilia w sekcji muzycznej

ZPiT "Nowa Ruda"
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Muzyczna siła Nowej Rudy
Dużym sukcesem noworudzkich zespołów zakończył się
Przegląd Zespołów Rockowych "Zimowe Rockowania 2006"
zorganizowany przez Strzegomskie Centrum Kultury. Do rywalizacji stanęło 10 zespołów z terenu Dolnego Śląska, w tym dwa
z Nowej Rudy „Daytona Blues” i „Ener-Za” i jeden z Bożkowa
„Łowcy Szmalu”. Jury złożone z dwóch przedstawicieli Polskiego Radia Wrocław i pani Dyrektor S.C.K. za najlepszy zespół
uznało noworudzką „Daytonę Blues”. Drugie miejsce zajęli także
noworudzianie - tym razem z zespołu „Ener-Za”! Zwycięzcy
wygrali mikrofony bezprzewodowe Shure, a zdobywcy drugiego
miejsca - efekt gitarowy. Oba noworudzkie zespoły wygrały także możliwość udzielenia wywiadu na antenie Polskiego Radia
Wrocław i wezmą udział w bitwie przebojów na antenie tegoż
radia. Zapraszamy na strony internetowe naszych zespołów
www.ener-za.one.pl, www.daytona.ir.pl
Nie tylko zespoły rockowe odnoszą sukcesy. Grupa poezji
śpiewanej prowadzona przez Bożenę Wilk, która działa w Miejskim Ośrodku Kultury zaledwie od kilku miesięcy odniosła bardzo
duży sukces na Festiwalu Piosenki „Szczytniańska Jesień”,
który odbywał się w listopadzie, potwierdzając niebanalny talent
i wrażliwość śpiewających dziewcząt. Indywidualnie Martyna
Witowska zajęła I miejsce, Monika Michalska III miejsce, Bernadetta Piskorowska otrzymała wyróżnienie za walory wokalne,
natomiast cała grupa otrzymała specjalne wyróżnienie za dobór
repertuaru, umiejętności wokalne i aranżacje.
Pmc, s.d

Daytona Blues

Enerza

Wigilijne spotkanie

Sekcja Poezji Śpiewanej

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono było organizatorem Wigilijnego Spotkania dla dzieci ze świetlic środowiskowych i ich rodziców, które odbyło się 22 grudnia w Sali Dobrego
Pasterza na plebani w Słupcu. Na spotkanie zostały zaproszone
dzieci ze świetlic środowiskowych, które zostały obdarowane
książkami, przyborami szkolnymi i słodyczami. Przygotowanie
około trzydziestu prezentów dla dzieci było możliwe dzięki
wsparciu Banku Zachodniego z Nowej Rudy, który przekazał na
ten cel 1.500 zł. Podczas spotkania Dyrektor Banku przekazał
symboliczny czek. Spotkanie pomogli zorganizować gimnazjaliści, którzy są członkami Noworudzkiego Klubu Wolontariusza.
s.d
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BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a II przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych wraz
z udziałem w drodze, położonych na terenie miasta Nowa
Ruda przy ul. T. Kościuszki nr 9.
ul. T. Kosciuszki nr 9 – obr. 3, AM 17, dz. nr 207/1, 207/2
(droga), KW 20238, KW 20239
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 o pow. 24,92 mkw. 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.
II przetarg odbędzie się dnia 26 stycznia 2007 r. o godz.1100
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Cena wywoławcza: 13.000,00 zł
2. Lokal położony jest na parterze i w suterenie budynkuposiada trzy odrębne wejścia (jedno z wejść przez rampę rozładunkową). Lokal składa się z szesnastu pomieszczeń połączonych funkcjonalnie o pow. 387,19 mkw . 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.
II przetarg odbędzie się dnia 26 stycznia 2007 r. o godz.1115w
Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Cena wywoławcza: 100.000,00 zł
3. Lokal położony jest na parterze budynku – posiada odrębne wejście z zewnątrz budynku. Lokal składa się z jednego głównego pomieszczenia o pow. 67,73 mkw. . 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.
II przetarg odbędzie się dnia 26 stycznia 2007 r. o godz.1130
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Cena wywoławcza: 10.000,00 zł
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 23 stycznia 2007 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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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
przy ul. Połoniny.
ul. Połoniny – działka nie zabudowana, obr. 6, AM 10, dz. nr
17/5 o powierzchni 3823 mkw, KW 18045
cena wywoławcza: 62.000,00 zł + 22% VAT
Nieruchomość gruntowa położona jest na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
i zagrodowej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku
południowym, porośnięty trawą. Dostępność do nieruchomości
jest przeciętna – droga asfaltowa. Dojazd i zjazd do działki
utrudniony. Na terenie nieruchomości znajduje się słup energetyczny średniego napięcia. W sąsiedztwie przebiega sieć
energetyczna i wodociągowa. Dla przedmiotowej nieruchomości
została wydana Decyzja Nr 69-2/2003 z dnia 28 listopada 2003
r. ustalająca warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wbudowanym
lub wolnostojącym na samochód osobowy wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną .
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 2 lutego 2007 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 stycznia
2007 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.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.
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
przy ul. Mała Kolonia.
ul. Mała Kolonia – działka nr 423/12 o pow. 8381 mkw. ,
obr. 5, AM 7, KW 13404 cena wywoławcza: 158.000,00 zł +
22% VAT (40.512,82 euro)
Nieruchomość gruntowa położona jest w pośredniej części
miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i terenów nie zabudowanych .Teren nieruchomości z niewielkim
spadkiem w kierunku północnym , porośnięty trawą .Dostępność
komunikacyjna do nieruchomości jest dobra – droga asfaltowa.
W pasie drogi przebiega instalacja elektryczna i wodociągowa. Dla terenu lokalizacji nieruchomości został sporządzony
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu
Nieruchomości Przemysłowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
– Invest Park Podstrefa Nowa Ruda, w którym przedmiotowa
nieruchomość przeznaczona jest pod przemysł nieuciążliwy.
I przetarg odbędzie się dnia 2 lutego 2007 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 26 stycznia 2007 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.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na
sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
w Nowej Rudzie przy ul. Łącznej nr 7/2.
ul. Łączna nr 7/2 – lokal mieszkalny o powierzchni 65,53
mkw, udział 48/100, KW 16912, obr. 2, AM 21, dz. nr 494 o
pow. 537 mkw.
Lokal położony jest na pierwszym pietrze i parterze budynku.
Składa się z dwóch pokoi, kuchni, dwóch pomieszczeń gospodarczych położonych na parterze budynku. Do lokalu przynależy
pomieszczenie na strych o pow. 5,58 mkw.
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Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom - 40.180,00 zł. Rokowania odbędą
się 22 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 18 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. Łączna nr 7/2”.
UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niż
szą 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 18 stycznia 2007 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.
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.
ul. Mała Kolonia – obr. 5, AM 7, dz. nr 413/20 o powierzchni
172 mkw. KW 12929 cena wywoławcza: 8.700,00 + 22% VAT
OPIS nieruchomości :
Nieruchomość gruntowa położona jest w śródmiejskiej części
miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą.
Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra – droga
asfaltowa. W sąsiedztwie nieruchomości przebiega wodociąg,
kanalizacja i instalacja elektryczna. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana Decyzja o warunkach zabudowy Nr
73/2005 r. z dnia 30 grudnia 2005 r. ustalająca warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu polegające na budowie wolno stojącego małokubaturowego obiektu np. garażu lub małego pawilonu
handlowego np. kiosk z dopuszczeniem miejsc postojowych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 2 lutego 2007 r. o godz.1145
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 stycznia
2007 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.
                                                                                       
OGŁOSZENIEOPRZETARGU
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.
ul. Zagórze – obr. 8, AM 10, dz. nr 43/3 o pow. 2089 mkw
cena wywoławcza: 35.000,00 zł + 22% VAT
OPIS nieruchomości :
Nieruchomość nie zabudowana położona na obrzeżach
miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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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 5 lutego 2007 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 1 lutego
2007 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.
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:
Os. XXX-lecia nr 10/5 – lokal mieszkalny o pow. 34,25 mkw.
udział 35/1000.
Cena wywoławcza: 27.000,00 zł (6.923 EURO)
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 niema
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
II przetarg odbędzie się dnia 12 lutego 2007 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 8 lutego
2007r. do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku
Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10-10902330-0000-0005-9600-0039. 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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Repertuar kina MOK
w Nowej Rudzie styczeń 2007
5 - 7. I godz. 17.00
godz. 19.00 „Plac zbawiciela”(105`)
-dramat, prod. Polska, od lat 12		
bilet: 12zł
wyk. Jowita Budnik, Arkadiusz
Janiczek, Ewa Wencel
12 – 14. I
godz. 17.00 „Volver”(121`)
-przygodowy/komedia, prod.
Hiszpania, od lat 12
wyk. Penelope Cruz, Lola Duenas
bilet 12 zł
12 – 13. I
godz. 19.00 „Przyjaciele” (104`)
- komedia romantyczna, prod. USA,
od lat 12 bilet 12 zł
wyk. Zach Braff, Jacinda Barrett
14. I
XV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
godz. 19.00 „Skazany na bluesa”
(102`)
- dokumentalny/muzyczny, prod.
Polska, od lat 12 bilet 5 zł
wyk. Tomasz Kot, Jolanta Fraszyńska
19 – 21. I
godz 17.00 „Diabeł ubiera się
u Prady” (120`)
- komedia, prod. USA, od lat 12
bilet: 12 zł
wyk. Meryl Streep, Anne Hathaway
godz 19.00 „9 kompania” (130`)
-wojenny, prod. Finlandia, Rosja,
Ukraina, od lat 15
bilet 12 zł
wyk. Fiodor Bondarchuk,
Aleksei Chadov

strona sztabu
woŚp nowa ruda
www.wospnowaruda.ir.pl

Miejski Ośrodek Kultury

zwraca się z prośbą do wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w wyposażeniu Klubu
Kanapowego Kina Offowego.
Preferowane oczywiście kanapy.
Dla darczyńców całoroczny karnet
uprawniający do uczestnictwa we wszystkich
spotkaniach i projekcjach filmów.
Kontakt: 074 872 44 84
mok@mok.nowaruda.pl.

