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Przemys³aw Achrem w sk³adzie Rady Miejskiej

Nowy
Nowy radny
radny zaprzysiê¿ony
zaprzysiê¿ony

Uroczystym momentem XXIX sesji Rady Miejskiej by³o zaprzysiê¿enie Przemys³awa Achrema na radnego. Nowy rajca miejski ma 34 lata, jest ¿onaty, ma jedno dziecko. Na co dzieñ
pracuje jako nauczyciel w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Jest magistrem wychowania
fizycznego i sportowcem z zami³owania.
fot. Wojciech Grzybowski

Wa¿ne dla m³odych noworudzian
7 lutego rozpocz¹³ siê wiosenny pobór do wojska. Równie¿
wielu m³odych noworudzian objêtych jest obowi¹zkiem stawienia siê przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ w K³odzku.

Poborowi do woja
Pobór do wojska na terenie województwa dolnol¹skiego zakoñczy siê 29 kwietnia 2005 r. Dla miasta Nowa
Ruda pobór wyznaczony zosta³ w dniach 25, 28 lutego,
od 1 do 4 i 8 marca 2005 roku
(dla ubiegaj¹cych siê o odroczenie) oraz dla kobiet 22
kwietnia br. Miejsce stawienia
siê do poboru to: K³odzko, ul.
Po³abska 5, Prywatne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce (w wyznaczonych dniach od godz. 8.)

Obowi¹zkowi zg³oszenia
siê do poboru podlegaj¹
mê¿czyni urodzeni w 1986 r.
oraz mê¿czyni urodzeni w latach 1981-1985, którzy dotychczas nie stawali przed Komisj¹. Do stawienia siê wzywani s¹ równie¿ poborowi
urodzeni w latach 1977-1985
uznani ze wzglêdu na stan
zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej
s³u¿by wojskowej.
ci¹g dalszy na str. 3
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Choæ XXIX sesja Rady Miejskiej Nowej
Rudy trwa³a ledwie dwie godziny, to
przynajmniej z trzech powodów nie by³a
czasem straconym dla radnych, w³odarzy miasta i innych jej uczestników.
Przynajmniej dwa wydarzenia i jedna uchwa³a z sesji, która mia³a miejsce
w rodê 23 lutego w noworudzkim ratuszu
zas³uguj¹ na odnotowanie. Pierwsze z wydarzeñ by³o zaprzysiê¿enie nowej osoby
na radnego Rady Miejskiej. Miejsce nieod¿a³owanego - zmar³ego w styczniu - p.
Edmunda Rozmusa zaj¹³ Przemys³aw
Achrem. Drugie, bardzo wyj¹tkowe wydarzenie to wizyta Olgi Tokarczuk na sesji
Rady Miejskiej. Zaproszenie tej wybitnej
pisarki do ratusza to swoisty gest uznania
w³odarzy miasta dla autorki za promowanie naszej ma³ej ojczyzny - Nowej Rudy
na forum ogólnopolskim i europejskim.
Trzecim powodem, choæ ju¿ nie tak du¿ego formatu, by³o przyjêcie Uchwa³y o Regulaminie wynagradzania nauczycieli
w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska Nowa Ruda
w roku 2005 i zdjêcie z porz¹dku obrad
sesji uchwalenia Programu Ochrony rodowiska.
(lwi)
wiêcej na str. 5

Mamy ju¿ swojego
Komisarza Lwa

Wizytówka
od dzielnicowego

W miniony wtorek, w sali uroczystoci noworudzkiego
ratusza podejmowano dzielnicowych, dzia³aj¹cych na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej Nowa Ruda.
Okazj¹ do spotkania funkcjonariuszy Policji z w³adzami
sta³o siê przekazanie przez Stowarzyszenie Bezpieczne
Gminy dla noworudzkiego Komisariatu Policji stroju Komisarza Lwa - maskotki dolnol¹skich stró¿y prawa. Przy tej
sposobnoci Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Nowej Rudy wrêczy³a noworudzkim dzielnicowym
- ufundowane przez ww. Stowarzyszenie - wizytówki, które
maj¹ s³u¿yæ policjantom jako element lepszego nawi¹zywania kontaktu z mieszkañcami podleg³ych im rejonów. Jak
us³yszelimy od policjantów, wizytówka wrêczona przez dzielnicowego ju¿ nie raz okaza³a siê byæ przydatn¹ i to nie tylko
przy nag³ych wezwaniach funkcjonariuszy Policji.
dokoñczenie na str. 3
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Akcja: Stare
leki do apteki
Trwa i zatacza coraz szersze krêgi akcja
Stare leki do apteki prowadzona przez
spó³kê Noworudzkie Us³ugi Komunalne oraz
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem zbiórki przeterminowanych i nieu¿ytecznych farmaceutyków na terenie miasta
i Gminy Wiejskiej Nowa Ruda jest stworzenie mieszkañcom miasta i okolic mo¿liwoci
pozbywania siê z domowych apteczek zbêdnych i przeterminowanych leków.
Pamiêtajmy, ¿e przeterminowane leki to
bardzo niebezpieczne odpady, które powinny
byæ selektywnie gromadzone, a nastêpnie
unieszkodliwiane w specjalnych spalarniach
odpadów medycznych. W wyniku selektywnego gromadzenia oraz prawid³owego unieszkodliwiania farmaceutyków, znacznie spada
toksycznoæ sk³adowanych odpadów komunalnych, co przyczynia siê w du¿ym stopniu
do ochrony rodowiska naturalnego, w którym ¿yjemy.
Jak prowadzona jest akcja na terenie miasta Nowa Ruda?
- Otó¿, do przygotowanych pojemników, które
umiejscowiono w aptekach: W Rynku, Aspirynka, Centrum, Gerber, Nowa, Zau³ek,
mo¿na wrzucaæ wszelkiego rodzaju tabletki, dra¿etki, ampu³ki, maci i proszki, syropy, krople
oraz roztwory w szczelnie zamkniêtych opakowaniach wy³¹czaj¹c aerozole, termometry oraz
u¿ywane ig³y i strzykawki. Potem pracownicy
spó³ki NUK odbior¹ zgromadzone odpady i przeka¿¹ je do utylizacji w spalarniach odpadów
medycznych.
Monika Podjacka
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w skrócie...
* Podziêkowania. W poprzednim wydaniu
INFO Nowa Ruda burmistrz Tomasz Kiliñski
sk³ada³ podziêkowania wszystkim, którzy
wsparli utworzenie monitoringu w naszym
miecie. Do listy sponsorów do³¹czamy tak¿e
P.H.U.P. REFLEX - firmê, któr¹ kieruje Pani Maria Bilska-Kud³a (Rynek 15). Serdecznie dziêkujemy za wk³ad wniesiony w uruchomienie
monitoringu centrum miasta.
* Noworudzki Klub Amazonek. 1 marca br.
w Miejskim Orodku Kultury w S³upcu o godz.
16 odbêdzie siê spotkanie za³o¿ycielskie Klubu Amazonek. Panie, które chc¹ dowiedzieæ
siê wiêcej na temat przyst¹pienia do klubu
zapraszamy do Biura Organizacji Pozarz¹dowych, które mieci siê noworudzkim ratuszu pokój nr 1 w poniedzia³ki, b¹d rody w godz.
10-16, tel. kontaktowy 872 03 50.
* Jad³odajnia Caritas. W zgodzie z nowymi
wymaganiami Ustawy o opiece spo³ecznej,
burmistrz Tomasz Kiliñski og³osi³ w styczniu
konkurs na realizacjê zadania Prowadzenie
jad³odajni dla ubogich mieszkañców miasta
Nowa Ruda. Po zasiêgniêciu opinii komisji
konkursowej, Burmistrz Miasta za najlepsz¹
ofertê uzna³ propozycjê Caritas Diecezji widnickiej, która podjê³a siê prowadzenia noworudzkiej jad³odajni od 1 marca do 31 grudnia
2005 r. Urz¹d Miasta przeznaczy 30 tys. z³otych
w ramach dofinansowania prodzenia jad³odajni, w szczególnoci z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników.
* Inne konkursy. W ostatnich dniach rozstrzygniêto równie¿ 10 z 11 konkursów na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu
w 2005 roku. W kolejnym wydaniu INFO Nowa
Ruda - 11 marca br. zamiecimy listê zadañ
i wy³onionych w ramach konkursów organizacji pozarz¹dowych, które realizowaæ bêd¹ poszczególne bloki dyscyplin sportowych.
(mp, lwi)

Dorota Nowak-Idzi chce wesprzeæ noworudzki sport

Mistrzyni w ratuszu

W ubieg³ym tygodniu gociem w³odarzy Nowej Rudy
by³a Dorota Nowak-Idzi, wielokrotna mistrzyni Polski oraz
mistrzyni wiata (1988 rok)
w piêcioboju nowoczesnym.
Nasza krajanka odwiedzi³a ratusz przy okazji kolejnej
wizyty w rodzinnym miecie,
deklaruj¹c, jako aktywny dzia³acz sportowy w Warszawie,
pomoc w pozyskaniu rodków na modernizacjê i budowê obiektów sportowych, jak
równie¿ przyszkolnych boisk
na terenie Nowej Rudy. Dorota Nowak-Idzi chcia³aby
równie¿ pomóc promowaæ
medialnie imprezy sportowe
W trakcie roboczego spotkania w noworudzkim ratuszu Dorotê No- odbywaj¹ce siê w naszym
wak-Idzi (na zdjêciu w rodku) kaw¹ podjêli burmistrz Tomasz Kiliñski miecie.
i jego zastêpczyni Marzena Woliñska.

fot. W. Grzybowski

(lwi)

info Nowa Ruda
Kto,gdzie,kiedy
w urzêdzie
do dyspozycji
mieszkañców?
Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy przyjmuje interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek, w godz.
13-1530, ratusz, Rynek 1, II piêtro, pok. nr 13.
Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej przyjmuje mieszkañców w Biurze Obs³ugi Samorz¹du (Ratusz, Rynek
1, II piêtro, pok. nr 15) w ka¿d¹
rodê w godz. 12-15.
Sekretarz Miasta, kierownicy komórek organizacyjnych
(wydzia³ów i samodzielnych stanowisk) przyjmuj¹ interesantów
w ka¿dy wtorek w godz. 11-16.
Biuro Obs³ugi Klienta do dyspozycji interesantów znajduje siê
na parterze Urzêdu Miejskiego Rynek 11, czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.730 -17.
Stra¿ Miejska czeka na zg³oszenia pod tel. 872 51 51 albo
w swojej siedzibie w Urzêdzie
Miasta Nowa Ruda, Rynek 11.

Jak czynne?
Urz¹d Miejski w Nowej Rudzie czynny od poniedzia³ku do
piatku w godz. 730-1530.
Gminne Centrum Informacji
mieci siê w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiêbiorczoci
w S³upcu, przy ul. K³odzkiej 27,
Czynne pon.-ptk w godz. 8-15.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy
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Mamy ju¿ swojego Komisarza Lwa

po zawodach ³uczniczych

Wizytówka od dzielnicowego

W Ogólnopolskich Halowych Zawodach £uczniczych, które odby³y siê
12 i 13 lutego br. w Nowej Rudzie wystartowa³o 130 zawodników i zawodniczek z 22 polskich klubów.

dokoñczenie ze str. 1

Byæ mo¿e kto powie, ¿e ufundowanie przez Stowarzyszenie Bezpieczne
Gminy noworudzkiemu Komisariatowi
stroju Komisarza Lwa to niepotrzebny
wydatek w obliczu wielu wa¿niejszych
potrzeb Policji, lecz maj¹c na uwadze
dzia³ania prewencyjne skierowane do
tych najm³odszych mieszkañców Nowej

Rudy i okolic - wrêcz przeciwnie. Jak pokaza³y praktyka i spotkania, w których na
Ziemi Noworudzkiej wziê³o udzia³ w 2004
r. ponad 6 tys. dzieci, Komisarz Lew jest
magnesem skupiaj¹cym zainteresowanie dzieci do spraw bezpieczeñstwa
i utrzymania porz¹dku w naszym najbli¿szym otoczeniu.
(lwi)

Noworudzki Komisarz Lew pozowa³ do zdjêæ w towarzystwie w³adz i policjantów.
ci¹g dalszy ze str. 1

Poborowi do woja

Przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹
musz¹ tak¿e stawiæ siê poborowi, którzy
z³o¿yli wnioski o ponowne ustalenie zdolnoci do czynnej s³u¿by wojskowej. Do
tegorocznego poboru wzywa siê równie¿
poborowych urodzonych w latach 19771985, którzy z³o¿yli wnioski o odroczenie
zasadniczej s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na koniecznoæ sprawowania bezporedniej opieki nad cz³onkiem rodziny
oraz kobiety urodzone w latach 19811987, które w roku szkolnym 2004/05
koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych
i weterynaryjnych.
UWAGA! Poborowy zg³aszaj¹cy siê do
poboru po raz pierwszy obowi¹zany jest
przedstawiæ:
- dowód osobisty, a w uzasadnionych
przypadkach, inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoci,
- posiadane dokumenty lekarskie dotycz¹ce stanu zdrowia, wyniki badañ przeprowadzone w okresie 12 miesiêcy od
dnia stawienia siê do poboru,
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm
(bez nakrycia g³owy),
- dokumenty stwierdzaj¹ce wykszta³cenie lub pobieranie nauki (wiadectwo
ukoñczenia gimnazjum),
- potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji przedpoborowych.

Poborowy zg³aszaj¹cy siê po raz kolejny przedstawia równie¿ ksi¹¿eczkê
wojskow¹.
Przypominamy, ¿e nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia ww. osób
podlegaj¹cych poborowi od obowi¹zku
stawienia siê w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Dolnol¹skiego.
UWAGA! W razie niestawienia siê poborowego przed komisj¹ lekarsk¹ lub komisj¹ poborow¹ Burmistrz Miasta Nowa
Ruda - na wniosek przewodnicz¹cego
Komisji - mo¿e na³o¿yæ grzywnê w celu
przymuszenia lub zarz¹dziæ przymusowe
doprowadzenie przez Policjê. Osoby, które nie zg³osz¹ siê do poboru w terminie
okrelonym w wezwaniu imiennym lub obwieszczeniu albo nie przedstawi¹ komisjom dokumentów, czy te¿ odmówi¹
poddania siê badaniom lekarskim podlegaj¹ grzywnie lub karze ograniczenia
wolnoci. Podstawa art. 224, pkt. 1. i 3
Ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.
Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 241)
Dodatkowych informacji na temat tegorocznego poboru udziela Barbara Postrach - naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich w UM, tel. 872 0 324.
Monika Podjacka

Zespo³owo
by³o lepiej
Noworudzianki z KS Piast Nowa Ruda
radzili sobie w tych zawodach (rozgrywanych systemem pucharowym) z ró¿nym
szczêciem. W 1/8 Ma³gorzata Ruciñska
(w kategorii seniorek) odpad³a z rywalizacji przegrywaj¹c ze swoj¹ imienniczk¹ Ma³gorzat¹ Sobieraj, olimpijk¹ z Aten. W
1/8 Magda Kantorska (kat. juniorki m³odsze) przegra³a z Agnieszk¹ Gut, zdobywczyni¹ II miejsca w turnieju.
Nasza czo³owa ³uczniczka Ma³gorzata Ruciñska w przeprowadzonych równoczenie Halowych Mistrzostwach Dolnego l¹ska, pewnie zwyciê¿y³a w kategorii seniorek - ³uki klasyczne. Zespo³owo,
zarówno wród mê¿czyzn, jak i kobiet KS
Piast Nowa Ruda uplasowa³ siê na trzecim miejscu w ³ukach klasycznych w województwie dolnol¹skim.
(lwi)
Na organizacjê wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych Burmistrz
Miasta przeznaczy³ kwotê 6 750 z³.
Te pieni¹dze podzielone zosta³y pomiêdzy kluby sportowe: KSPiast
Nowa Ruda (4950 z³) i SL Salezjañskiej
Organizacji Sportowej SALOS (1800
z³). Przeznaczono tak¿e 5100 z³ z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na
organizacjê tego¿ wypoczynku dla
noworudzkich dzieci.
(lwi)

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1,
dnia 25 stycznia 2005 r. wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, bêd¹cych za³¹cznikami
do Zarz¹dzenia Nr 17/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z 25 stycznia br.:
- ul. Srebrna 7/5, lokal mieszkalny,
- ul. £u¿ycka 7/2, lokal mieszkalny,
- ul. Kocielna 4-6/I/4, lokal mieszkalny,
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu ww. nieruchomoci
na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z
2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603) mog¹
sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do
8 marca 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

Urz¹d Miasta Nowa Ruda og³asza:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.
2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 14 wrzenia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowañ
na zbycie nieruchomoci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzeda¿ nieruchomoci lokalowej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

Po³o¿enie nieruchomoci: Nowa Ruda, ul. Piastów 30 (KW nr
17811). Numer ewidencyjny dzia³ki: obr.3 AM 16. Udzia³: 178/8,
Powierzchnia dzia³ki: 330 m2, pow. lokalu: 79,84 m2.

Cena wywo³awcza: 49 500,- z³ (12.375,- euro).
Dzia³ka zabudowana budynkiem mieszkalno-u¿ytkowym,
bez przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego. Lokal u¿ytkowy usytuowany na parterze sk³ada siê z dwóch
ciagów komunikacyjnych, korytarza, dwóch magazynów oraz
dwóch komórek i czterech pomieszczeñ po WC (zdewastowanych) o ³¹cznej pow. 79,84 m2. Wejcie do lokalu z korytarza.
Lokal posiada nieprawid³owy uk³ad funkcjonalny, ciany z malatur¹ i wypraw¹ (zawilgocone z ubytkami), posadzki cementowe, p³ytki terakotowe oraz wyk³adziny, drzwi p³ycinowe, okna
skrzynkowe okratowane, instalacje wodno-kanalizacyjna i elektryczna, ogrzewania brak. Stropy drewniane oraz ogniotrwa³e
w czêci do wymiany. W lokalu znajduj¹ siê dwa piony kanalizacyjne z mieszkañ po³o¿onych na I piêtrze. UWAGA: Sprzeda¿
lokalu nast¹pi z równoczesnym zawarciem umowy dzier¿awy
gruntu po³o¿onego na zapleczu budynku ul. Piastów 30.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu jest obci¹¿ona umow¹ najmu zawart¹ w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego zobowi¹zany bêdzie uiciæ kwotê niewykorzystanych
zaliczek na fundusz remontowy w wysokoci 558,32- z³.

II przetarg odbêdzie siê 23 marca 2005 r. o godz.11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wys.
15% ceny wywo³awczej w gotówce do 18 marca 2005 r. do
godz.14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/
Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci.
Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg
od zawarcia umowy notarialnej, wp³acone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu.
Skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik sk³ada do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.
Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie - Rynek 11,
pok. nr 109, tel. 872 03 25.
Bezp³atny Informator Samorz¹dowy INFO Nowa Ruda
dostêpny jest w wersji elektronicznej - plik .pdf (równie¿
wydania archiwalne) na stronach internetowych:
- www.umnowaruda.bip.doc.pl oraz www.nowaruda.info
Poszczególne artyku³y ukazuj¹ce siê w informatorze
dostêpne s¹ tak¿e na stronie www.nowa-ruda.com

Remonty cz¹stkowe dróg gminnych
na terenie miasta Nowa Ruda
Przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie robót budowlanych polegaj¹cych na wykonaniu:
- remontów cz¹stkowych nawierzchni brukowcowych - jednostka 1 m2,
- remontów cz¹stkowych nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoci 6, 8, 10 i 14-18 cm - jednostka 1 m2,
- remontów cz¹stkowych nawierzchni z klinkieru - jedn. 1 m2,
- remontów cz¹stkowych nawierzchni z p³yt drogowych betonowych, szeciok¹tnych lub kwadratowych - jednostka 1 m2,
- remontów cz¹stkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi - jednostka 1 tona wbudowanej
masy,
- remontów cz¹stkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami asfaltu lanego - jednostka 1 t wbudowanej masy,
- remontów cz¹stkowych nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy u¿yciu grysów - jednostka 1 m2,
- przestawieniu krawê¿ników i obrze¿y betonowych i kamiennych - jednostka 1 m,
- remontów cz¹stkowych chodników z klinkieru, kostki kamiennej nieregularnej i betonowej - jednostka 1 m2,
- remontów cz¹stkowych chodników z p³yt betonowych i kamiennych - jednostka 1 m2,
- remontów cz¹stkowych cieków ulicznych - jednostka 1m,
- uzupe³nienia ubytków i spêkañ za pomoc¹ PASCHERA z zastosowaniem emulsji modyfikowanej - jednostka 1 m2.
Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Drogi gminne na terenie miasta Nowa Ruda. Wspólny
s³ownik zamówieñ (CPV): 45.23.31.42. Nie dopuszcza siê z³o¿enia oferty czêciowej oraz wariantowej. Wartoæ zamówienia: 900 tysiêcy z³. Termin wykonania ww. prac do 15 grudnia
2006 r.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ wykonawcy nie wykluczeni
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz wykonali w ci¹gu ostatnich 5 lat co najmniej 2 roboty
drogowe - remonty cz¹stkowe mas¹ z otaczarni o wartoci
brutto co najmniej 200 tys. z³. ka¿da, dysponuj¹ co najmniej
dwoma osobami kadry technicznej posiadaj¹cej uprawnienia
w bran¿y drogowej wraz z zawiadczeniem o przynale¿noci
do w³aciwej izby samorz¹du zawodowego. Posiadaj¹ ponadto
niezbêdny sprzêt do realizacji - nale¿y wykazaæ wytwórniê mas
bitumicznych, rozcielacz, walec g³adki lub ogumiony 1 szt.,
p³ytê wibracyjn¹, recykler, frezarkê. Posiadaj¹ obrót za rok 2003
- co najmniej 1 mln z³. Dysponuj¹ równie¿ rodkami finansowymi do realizacji zamówienia w wys. co najmniej 200 tys. z³,
oraz s¹ ubezpieczeni od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia³alnoci na kwotê co najmniej 200 tys. z³.
Wymagane wadium: 15 tys. z³otych.
Kryterium oceny ofert: cena 100%. Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjanienia udzielane s¹
do 14 marca 2005 r. w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda, Rynek 11 Roman Kaczmarek, tel. 872 0 335,
poczta elektroniczna: roman.kaczmarek@um.nowaruda.pl
Termin sk³adania ofert up³ywa 16 marca br. o godz. 1030.
Termin zwi¹zania ofert¹ 60 dni od ostatecznego terminu
sk³adania ofert.
Otwarcie ofert nast¹pi 16 marca 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, pok. 210.
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Z prac Rady Miejskiej

Wybitna pisarka na sesji

Olga uhonorowana
Dobrym zwyczajem IV kadencji Rady Miejskiej Nowej Rudy
jest zapraszanie na sesjê osób, które w szczególny sposób
wyró¿niaj¹ siê w krajobrazie naszego miasta. Kolejn¹
i szczególn¹ postaci¹ zauwa¿on¹ przez w³odarzy Nowej Rudy
jest Olga Tokarczuk.
Now¹ tradycj¹ tej Rady
Miejskiej - w dobrym tego s³owa znaczeniu - sta³o siê nie
tylko przeprowadzanie obrad
w Sali uroczystoci noworudzkiego ratusza lecz tak¿e
udzia³ w sesji uznanych postaci ¿ycia spo³ecznego z grodu nad W³odzic¹.

Niejako w zamian, pisarka
Olga Tokarczuk wpisa³a do
ksi¹¿ki, której jest autork¹, dedykacjê takiej oto treci:
Szanownym Rajcom Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie,
z podziêkowaniem za wyró¿nienie i zauwa¿enie mojej
twórczoci. Olga Tokarczuk.
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Uchwa³y XXIX sesji RM
Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej, która odby³a siê w noworudzkim ratuszu 23 lutego br. podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr 241/XXIX/05 w sprawie obsadzenia mandatu
radnego Rady Miejskiej w Nowej Rudzie (20 radnych by³o za).
2. Uchwa³a Nr 242/XXIX/05 w sprawie podzia³u rodków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego
2004 (20 - za).
3. Uchwa³a Nr 243/XXIX/05 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska Nowa Ruda w roku 2005 (21 za).
4. Uchwa³a Nr 244/XXIX/05 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 152/XIX/04
w sprawie zmiany sk³adu osobowego komisji sta³ych RM (21 za).
Pe³ne teksty podjêtych uchwa³ s¹ do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Obs³ugi Samorz¹du (czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30-15.30, Ratusz - Rynek 1, II piêtro,
pokój nr 15) oraz w internecie: www.umnowaruda.bip.doc.pl.
(opr. lwi)

Jedna przyjêta, druga zdjêta

Uchwa³a do poprawki
Jeszcze raz praktyka pokaza³a, ¿e dobrze przygotowana
i nawet trudna uchwa³a przechodzi w g³osowaniu bez dyskusji, a inna - przekazana bez wymaganej opinii pod obrady
Rady - zdejmowana jest z porz¹dku sesji.

Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej poprosi³a Olgê
Tokarczuk o zamieszczenie specjalnej dedykacji dla radnych w wie¿o wydanej ksi¹¿ce pisarki pt. Ostatnie historie. fot. W.Grzybowski

Z pewnoci¹ do elitarnego grona tych osobistoci nale¿y Olga Tokarczuk, która - jak
sama zauwa¿y³a - ju¿ nie tylko jest zameldowana i mieszka w pobliskim Krajanowie,
ale i uczuciowo zwi¹zana jest
z Ziemi¹ Noworudzk¹. Bardzo
na miejscu by³o wiêc zauwa¿enie oraz uhonorowanie Listem gratulacyjnym tej wybitnej polskiej pisarki na forum
Rady Miejskiej Nowej Rudy miasta, które jest jednym
z bohaterów powieci Olgi
Tokarczuk Dom dzienny,
dom nocny.

- Kto wie, byæ mo¿e ta skromna w swej wymowie dedykacja stanie siê dla radnych tej
kadencji jakim impulsem do
dalszej, aktywnej pracy w komisjach Rady - powiedzia³a
w kuluarach przewodnicz¹ca
Bo¿ena Bejnarowicz, pomys³odawczyni udzia³u w sesjach
wybitnych osobistoci. - Mam
jeszcze nadziejê, ¿e druga
czêæ tej kadencji Rady Miejskiej zapisze siê w pamiêci
noworudzian uznaniem ze
strony mieszkañców - stwierdzi³a przewodnicz¹ca.
Wojciech Grzybowski

Przyjmuje w ka¿d¹ rodê
Przypominamy noworudzianom, ¿e Bo¿ena Bejnarowicz,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej przyjmuje wielu mieszkañców,
przychodz¹cych z nieza³atwionymi sprawami, w Biurze Obs³ugi
Samorz¹du (Ratusz - Rynek 1, II piêtro, pok. nr 15) w ka¿d¹
rodê w godz. 12-15. Zapraszamy.

Z takim przypadkiem mielimy do czynienia na XXIX
sesji RM. Uchwa³a w sprawie
Regulaminu wynagradzania
nauczycieli w szko³ach, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska
Nowa Ruda w roku 2005, uzyska³a poparcie radnych w g³osowaniu. Uchwalenie tego¿
regulaminu wynika ze zmian
w Karcie Nauczyciela. Ustawodawca zobowi¹za³ organy
prowadz¹ce szko³y do corocznego ustalania zasad wynagradzania nauczycieli. Treæ
regulaminu podlega³a uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zkowymi. Po przeprowadzonych negocjacjach m.in.
z przedstawicielami Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego

oraz NSZZ Solidarnoæ Pracowników Owiaty w Nowej
Rudzie, uzgodniono koñcow¹
treæ regulaminu, który by³
przedmiotem uchwa³y.
Gorzej jest z uchwaleniem
Programu Ochrony rodowiska, który zawieraæ ma szczegó³owy wykaz zadañ Gminy
Miejskiej w tym zakresie na
najbli¿sze 4 lata. Niestety Zarz¹d Powiatu K³odzkiego nie
przes³a³ opinii w sprawie ww.
programu, st¹d radni zdecydowali o zdjêciu projektu niniejszej uchwa³y z porz¹dku
obrad oraz dodatkowym przeanalizowaniu proponowanych zapisów i ewentualnym
ich uzupe³nieniu przez komisje sta³e Rady Miejskiej.

OG£OSZENIE

(lwi)

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1,
dnia 2 lutego 2005 r. zosta³a podana informacja (bêd¹ca za³¹cznikiem do Zarz¹dzenia Nr 19/05 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z 2 lutego br) o ni¿ej wymienionej nieruchomoci przeznaczonej do zbycia:
- ul. W³. Broniewskiego dzia³ka nr 193/7 o pow. 537 m2.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu ww.
nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603) mog¹ sk³adaæ
wnioski o nabycie w terminie do 16 marca 2005 r. do Urzêdu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1.
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MOK
w marcu

Oddzia³ dla Dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej goci³
w czwartek (17.02) niezwyk³ych goci. Przybyli tutaj
nagrodzeni i wyró¿nieni
w Konkursie Zimowym dla
Nowej Rudy.

* 6 marca, godz. 16.
Smoleñ Bohdan - Kabaret
Nowy Rz¹d, Stara Bida,
Jest Kiepsko - bilety 25 z³,
Sala widowiskowa MOK.
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Konkurs rozstrzygniêty, nagrody rozdane

Namalowali i opisali
Now¹ Rudê

* 12 marca, godz. 17.
Otwarcie wystawy malarstwa Albina Klonowskiego
Mitologia z przymru¿eniem
oka - Sala miedziana.
* 13 marca, od godz. 12.
Dolnol¹ska Liga Tañca
Nowoczesnego
- Sala widowiskowa.
* 16-17 marca, od godz. 10.
X Dolnol¹ski Konkurs
Recytatorski dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych Pegazik
- Sala miedziana.
* 19-31 marca
Wystawa modeli militarystycznych Kazimierza Kafla
- Sala miedziana.
* 31 marca, od godz. 10.
Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych
i doros³ych
- Sala miedziana.

ZAPRASZAMY

III nagrodê za pracê plastyczn¹ oraz wyró¿nienie w za utwór literacki otrzyma³a Natalia Bogdañska
(na zdjêciu odbiera z r¹k Krzysztofa Karwowskiego upominek ufundowany przez firmê ZPAS SA).

Konkursowym zmaganiom patronowa³a
Miejska Biblioteka Publiczna z organizacyjnym
wsparciem literata Krzysztofa Karwowskiego.
Ma³oletnie jury z³o¿one z czwórki dziewcz¹t,
noworudzkich uczennic (Adrianna Pêcak - SP3,
Dominika Noemi Karwowska - SP2, Aleksandra Sawczak - SP2, Renata Weinmann - ZSS)
wy³oni³o laureatów w 2 kategoriach.
Nagrody za prace plastyczne otrzymali:
I miejsce Patryk Kawiñski (SP3), II - Patrycja
Krukowska, III - Natalia Bogdañska.
Wyró¿nienia: Rados³aw Bia³y, Adrianna
Noga, Klaudia Wieczorek, Micha³ Nowak, Kamil Piotrowicz, Urszula S¹siadek.

Magiczny
wiat...

...uwieczniony w drewnie lipowym, tak
brzmi w ca³oci tytu³ wystawy p³askorzeb
wykonanych w drewnie przez El¿bietê
Pruchnik, wystawy - któr¹ mo¿emy ogl¹daæ od 4 lutego w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Boh. Getta 10. Warto
w zgie³ku codziennych obowi¹zków zajrzeæ choæby na chwilê do noworudzkiej
skarbnicy ksi¹¿ek i zachwyciæ siê dzie³ami rzebiarki.
(lwi)
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej
Rudzie (ul. Boh. Getta 10) zaprasza na
spotkanie z Olg¹ Tokarczuk,
zwi¹zane z promocj¹ ksi¹¿ki
Ostatnie historie.
Spotkanie autorskie odbêdzie siê
28 lutego br. o godz. 17
w sali kominkowej MBP (II piêtro).

W kategorii krótka forma literacka I nagrodê otrzyma³a Aleksandra Bieda ze Szko³y Podstawowej im. w. Wojciecha we W³odowicach,
a wyró¿nieni zostali: Ewelina Aksamit, Klaudia Bukowska, Katarzyna Kowalówka, Natalia
Bogdañska.
Nagrody w konkursie ufundowa³a firma
ZPAS SA, a wszystkich przyby³ych na og³oszenie wyników do Miejskiej Biblioteki Publicznej
uraczono smacznym poczêstunkiem.
Wystawê prac plastycznych zg³oszonych do
konkursu mo¿na jeszcze ogl¹daæ w Dziale dla
Dzieci MBP przy ul. Bohaterów Getta 10.

Kino zaprasza
2-4, 6 marca godz. 18.
Aleksander (175`) - dramat historyczny prod. USA, od 12 lat, bilet: 12 z³.
Wyk. Colin Farrel, Angelina Jolie.
11-13 marca godz. 17.
Immortal - Kobieta pu³apka (102`)
- science-fiction, prod. Wielka Brytania,
od 15 lat, bilet: 11 z³. Wyk. Linda Hardy.
11-15 marca godz. 19.
Rh (+) (90`) - krymina³, prod. Polska,
od 15 lat, bilet: 11 z³.
Wyk. Anna Przybylska.
18-20 marca, godz. 17.
Old Boy (120`) - akcja, prod. Korea P³d.,
od 15 lat, bilet: 11 z³. Wyk. Min-Sik Choi.
18-20 marca godz. 19.
Ocean`s Twelve- Dogrywka (120`)
- kom. sensacyjna, prod. USA, od 12 lat,
bilet: 11 z³. Wyk. G. Clooney, Brad Pitt.

tekst i foto Wojciech Grzybowski

Kartki pocztowe z Now¹
Rud¹, Plan miasta
i Kronika Wittiga

Gdzie to kupiæ?
Plan miasta, kartki pocztowe oraz
pierwsz¹ czêæ Kroniki Wittiga mo¿na
kupiæ w punktach sprzeda¿y na terenie
Nowej Rudy.
* W Centrum: Foto-Cameo (Rynek 11),
Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Boh.
Getta 10) , Wydawnictwo Ziemia K³odzka (ul. Boh. Getta 4).
* W Drogos³awiu: sklep spo¿ywczy Teresa Grzybowska (ul. widnicka 40),
Podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Wêgla (ul. Obozowa 4), Filia MBP
(ul. widnicka 57).
* W S³upcu: Foto-Cameo, (ul. S³upiecka), Ksiêgarnia R. Mostowy (ul. Radkowska 18), MOK i MBP - filie w S³upcu.
(lwi)

