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ALE KOSMOS
XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. To wydarzenie co roku mobilizuje setki
tysięcy ludzi, dzięki którym w ciągu piętnastu lat zebrano już 74 mln dolarów. Nowa Ruda w tym
wspaniałym przedsięwzięciu ma także swój udział. Rok temu na konto fundacji przelano 16 556,77
zł. natomiast w tym roku jest to 21.235,08 zł.
Dokończenie na str. 3

KONCERT
W KOŚCIELE
Odrestaurowane organy w kościele św. Mikołaja
w Nowej Rudzie są niewątpliwie wspaniałym instrumentem. Pierwszy raz po remoncie mogliśmy się o
tym przekonać 29 października, kiedy wystąpił Robert Grudzień i Georgij Agratina. Po raz drugi wielkie
możliwości tego instrumentu pokazał mieszkający
obecnie we Wrocławiu, a pochodzący z Nowej Rudy
Piotr Matuszewski.
Dokończenie na str. 5
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OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowa Ruda
zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2007r. o godz. 9.00
odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, ul. Rynek 1.
Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Gość zaproszony p. Kamil Kosała wraz z trenerem
Proponowany porządek obrad:
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał oraz prac w okresie międzysesyjnym
od dnia 22 grudnia 2006r. do dnia 17 stycznia 2007r.
4. Uchwalenie budżetu miasta na 2007r. :
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) dyskusja,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2007;
przerwa 10min
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
b) zmieniająca uchwałę Nr 180/XXIII/04 w sprawie wniesienia do ARR „Agroreg” S.A. aportu
oraz wkładu pieniężnego
c) w sprawie uchylenia uchwały nr 83/XI/03 w sprawie ustalenia opłat administracyjnych
d) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
obwodnicy Nowej Rudy na odcinku ul. Młyńskiej w Nowej Rudzie
f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
znajdującego się pomiędzy ul. Spacerową i ul. Kłodzką w Nowej Rudzie
g) w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2007.
h) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r. przerwa 10 min
6. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Behan

Pat i Mat w akcji
Rozpoczęła się realizacja projektu „Tak jak Pat i Mat” – promowanie „sąsiedzkich”
wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia Miasta Broumov i Nowa Ruda. Jednym z pierwszych przedsięwzięć
w ramach projektu było otwarcie Noworudzkiego Punktu Kontaktowego, natomiast już
w marcu Miejski Ośrodek Kultury wraz z Polsko - Czeską Wyższą Szkołą Biznesu i
Sportu "Collegium Glacense” organizuje seminarium naukowe pt. „Współpraca polsko
– czeska w kontekście globalizacji” na którą złożą się bloki tematyczne badające socjologiczno – psychologiczne uwarunkowania współpracy polsko – czeskiej, możliwości
poszerzenia współpracy naukowej, kulturalnej oraz technicznej w świecie postępującej globalizacji, a także zagadnienie współpracy polsko – czeskiej jako modelowego
przykładu współpracy transgranicznej.
s.d

Tomasz Kiliński – Burmistrz
Mia sta Nowa Ruda przyj mu je
interesantów w każdy poniedziałek, 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 kie row nicy komórek organizacyjnych
(wydziałów i samodzielnych stanowisk) przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godz. 11.0015.30.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia
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 parterze Urzędu Miasta, Rynek 11
czyn ny jest w dni po wsze dnie
w godz. 7.30-17.00.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
7.30-15.30.
Gminne Centrum Informacji mieści się w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00. tel.
074 872 70 43
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ALE KOSMOS
W niedzielę 14 stycznia na ulicach Nowej Rudy pojawiło się
80-ciu wspaniałych wolontariuszy, którzy postanowili ten dzień
spędzić w sposób wyjątkowy, zbierając fundusze dla dzieci
poszkodowanych w wypadkach, na naukę pierwszej pomocy
oraz na sprzęt dla ludzi chorych na cukrzycę. Na rynku pojawiła się scena na której wystąpiły sekcje Miejskiego Ośrodka
Kultury, Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”, orkiestra górnicza,
zespół IMP z Wrocławia, a także nasze noworudzkie zespoły
hip-hopowe i rockowe. Hip-Hop reprezentowały zespoły „Miara
Rzeczywistości” oraz „Styl Życia”, natomiast zespoły rockowe
reprezentowali „Łowcy Szmalu”, „Daytona Blues” i „Ener-Za”.
Gwiazdą wieczoru był zespół IMP z Wrocławia. Tradycyjnie na
godzinę 20-tą przewidziano licytacje oraz światełko do nieba,
które przyjęło w tym roku postać przepięknego pokazu ogni
sztucznych. W role prowadzących licytacje oprócz Dyrektora
MOK-u Wojciecha Kołodzieja i Witolda Gajdy wcielili się Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński oraz Wójt Gminy Nowa
Ruda Sławomir Karwowski. Wśród licytowanych rzeczy znalazł
się Fiat 126p oraz stanowisko Wójta Gminy Nowa Ruda, które
na 15 minut objął 15 stycznia Wojciech Kołodziej. Na uznanie
zasługuje najlepszy wolontariusz Tomasz Stelmaszak, który
zebrał najwięcej pieniędzy, w jego puszce znalazło się 862,40
zł. Zabezpieczeniem medycznym zajęła się Maltańska Służba
Medyczna o której działalności opowiadał Julian Golak. Organizacją tegorocznego finału oraz sztabu zajmował się Miejski
Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, a szefową sztabu była pani
Anna Piegza. Specjalne podziękowania należą się Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, Zakładowi Produkcji
Automatyki Sieciowej ZPAS w Przygórzu, Kancelarii Notarialnej
– Stanisława Włodek, Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Radkowie, PPHU „Lebda”, piekarni „Gucio”, restauracji
„Rycerska”, firmie Auto – Handel Jacek Gryl i Piotr Klimas, a
także Bankowi Zachodniemu w Nowej Rudzie, który przyjmował
wpłaty od wolontariuszy.
Sławomir Drogoś

Dobroczynny Wernisaż
Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyła się także
sekcja plastyczna, którą w Miejskim Ośrodku Kultury prowadzi
pani Monika Stokłosa. W czwartek 11 stycznia podczas uroczystego wernisażu otwarto wystawę prac, dzieci i młodzieży
uczęszczających właśnie na sekcję plastyczną. Wernisaż połączony był ze zbiórką pieniędzy na WOŚP. W podobny sposób
sekcja plastyczna włączyła się do zbiórki pieniędzy także rok
temu.
s.d
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WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ
Żyjemy w czasach, gdy coraz częściej należy przypominać
o wartości instytucji jaką jest rodzina – tej najmniejszej ale
najważniejszej, można rzec, fundamentalnej komórki społecznej. Życie przez 50 lat w wierności jednej osobie, wychowanie
dzieci jest przecież takie staroświeckie i niemodne. Dlatego
też tym mocniej należy przypominać o tych dla których rodzina
jest czymś ważnym. Należy stawiać ich za wzór dla młodego
pokolenia, któremu często brak szacunku dla ludzi starszych,
pokazywać jednostronność kultu młodości jaki narzuca nam
kultura masowa. 10 stycznia w sali uroczystości władze samorządowe Nowej Rudy w osobach Burmistrza Tomasza Kilińskiego
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Behana
uhonorowały pary małżeńskie, które obchodzą swoje Złote
Gody. Burmistrz wręczył małżonkom medale Prezydenta RP za
długoletnie pożycie. W liście gratulacyjnym, który wystosowano
do jubilatów podkreślano ich nieoceniony wkład w rozwój naszej
społeczności. We fragmencie listu gratulacyjnego czytamy „To
Państwo kształtowaliście i nadal kształtujecie postawy życiowe
młodego pokolenia, uczycie szacunku dla wartości rodzinnych,
dla najbliższego otoczenia, wreszcie dla kraju. Uczycie jak żyć,
by to życie było dobre i godne. Jesteście Państwo dla młodego
pokolenia skarbnicą mądrości i żywą, otwartą księga historią
ostatnich lat.”
Oto lista par, które obchodzą 50-tą rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego:
Teresa i Marian Kur, Krystyna i Marian Trembeccy, Helena
i Antoni Gajda, Krystyna i Stanisław Kubisztal, Agnieszka i
Chrystian Pilarscy, Maria i Franciszek Świątek, Stefania i Marian Płuciennik, Ingryd i Edward Kaleta, Barbara i Bronisław
Szymańscy, Teresa i Stefan Karpińscy, Franciszka i Tadeusz
Szwarczyńscy.
s.d

Opłatek w Ratuszu

Jak co roku na początku stycznia, władze Nowej Rudy
zorganizowały uroczyste świąteczno – noworoczne spotkanie.
W piątek 5 stycznia w sali uroczystości noworudzkiego ratusza
spotkali się przedstawiciele różnych środowisk działających w
Nowej Rudzie i regionie - przedsiębiorcy, urzędnicy oraz przedstawiciele władz różnych szczebli. Zebranych gości przywitali
Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Behan oraz Sekretarz Urzędu Miejskiego
Małgorzata Łazorko - Jańska. Wśród gości, którzy zaszczycili
swą obecnością spotkanie był poseł Jakub Szulc i poseł Henryk
Gołębiewski. W imieniu władz województwa w spotkaniu uczestniczył Stanisław Jurcewicz, natomiast powiat reprezentowali
starosta kłodzki Monika Podjacka oraz Dariusz Mikosa. Wśród
gości była także Libuše Ručkowa starosta Broumova.

Fot. Daniel Mikrut
Spotkanie, które co roku organizują władze Nowej Rudy są
sposobnością nie tylko do złożenia sobie życzeń, podzielenia
się opłatkiem ale także do podsumowań i zapoznania różnych
środowisk z planami władz na przyszłość. Gospodarz spotkania
Burmistrz Tomasz Kiliński mówił głównie o rozpoczętych już
inwestycjach i planach miasta w tym zakresie na najbliższe lata.
Dziekan noworudzkiej parafii p.w. św. Mikołaja ks. Jerzy Kos
nie krył zadowolenia ze zgody jaka obecnie panuje w naszym
mieście, co daje nadzieję na lepszą przyszłość. Głos zabrał
także poseł Henryk Gołębiewski, który złożył noworudzianom
życzenia w imieniu swoim i posła Jakuba Szulca. Bardzo miłym
elementem spotkania był występ dzieci z przedszkola Sióstr
Salezjanek, które przygotowały krótki program artystyczny.
s.d
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KONCERT W KOŚCIELE
Koncert, który zorganizowała Parafia
św. Mikołaja wraz z Miejskim Ośrodkiem
Kultury odbył się 14 stycznia. Repertuar,
który przedstawił Piotr Matuszewski był
naprawdę wspaniały. Kościół wypełnił się
dźwiękami z kompozycji Jana Sebastiana
Bacha takimi jak Toccata i Fuga d-moll
(dorycka), Concerto IV, Aria na strunie G
(z suity D-dur), Chorał Es-dur – Wachet
auf, ruft uns die Simme, Feliksa Mendellsona (preludium i fuga c-moll), Cesara
Francka (Pastorale), Maxa Regera (Benedictus), Feliksa Nowowiejskiego (Fantazja Polska) i Leona Boellmanna (Suita
Gotycka). W koncercie wystąpiła także
Iwona Szot, która zagrała na gitarze oraz
Chór Parafialny, który zaśpiewał kolędy
Mizerna Cicha i Bracia Patrzcie
s.d
Na zdjęciu ks. dziekan Jerzy Kos,
Iwona Szot i Piotr Matuszewski

Świąteczny Konkurs
Tradycyjnie już w okresie świątecznym Urząd Miejski ogłosił konkurs
na najbardziej efektowny wystrój świąteczny sklepów, instytucji, lokali
użyteczności publicznej i budynków prywatnych w mieście Nowa Ruda.
Specjalna komisja w składzie Leszek Wójcik (przewodniczący), Irena Caryk (Przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie), Marian Kocoń (Przedstawiciel Komisji Porządku Publicznego
i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie), Arkadiusz Szmigiero
(pracownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miasta Nowa Ruda)
w dniu 3 stycznia 2007 roku dokonała oględzin świątecznych dekoracji
posesji prywatnych, posesji firm i witryn sklepowych w dzielnicach
Nowej Rudy
tj. Drogosławiu, Centrum
i Słupcu. Po
konsultacjach
komisja postanowiła
wytypować
do nagród
Burmistrza
następujące
osoby: w kategorii posesja prywatna:
I miejsce Państwo Krystyna
i Jan Góreccy
oraz cztery
równorzędne
wyróżnienia: państwo Danuta i Bogusław Basoń, Domicella i Sławomir
Gregorczuk, Janina i Ryszard Sudoł oraz państwo Krystyna i Sewryn Kozłowscy. W kategorii posesja firmy: I miejsce Bar Uniwersalny EWELINA
Pani Violetta Ramut ul. Radkowska 19 i dwa równorzędne wyróżnienia:
Piekarnia Pana Tadeusza Gorczakowskiego ul. Świdnicka 42 oraz Bar
Milenium Pani Marianna Różewicz ul. Świdnicka 88.
W dniu 15 stycznia w Ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie
podziękowań i nagród z udziałem Burmistrza Nowej Rudy Tomasza
Kilińskiego, który podkreślał, że wpływ na estetykę Nowej Rudy ma
każdy z nas.
Ponadto Komisja składa serdeczne podziękowania za piękne
świąteczne wystroje posesji tym, którzy nie zostali nagrodzeni, a którzy
niewątpliwie przyczynili się do polepszenia estetyki Nowej Rudy w kontekście Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Na podziękowania
i gratulacje zasługują państwo Elżbieta i Kornel Wolscy, pani Mariola
Osicka, państwo Teresa i Ryszard Sobola, Regina i Józef Jamróz, Dorota
i Mirosław Majerczyk, Jadwiga i Kazimierz Szałkowscy, Halina i Piotr
Baranowscy, Agnieszka i Piotr Szewieło, Alina i Andrzej Szewieło.
Leszek Wójcik

1% - MAŁY WIELKI PROCENT
Od trzech lat każdy podatnik może świadomie zdecydować na
jakie konkretne cele chce przekazać 1 % swojego podatku należnego
państwu. Środki przekazać można wyłącznie organizacjom pożytku
publicznego zarejestrowanym i wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego. Organizacje te muszą spełniać określone warunki, przede
wszystkim muszą one realizować zadania pożytku publicznego. Chcąc
sprawdzić czy dana organizacja spełnia warunki można skorzystać ze
strony: www.bopp.pozytek.gov.pl
Aby wspomóc organizację pożytku społecznego należy:
- wpłacić dowolną kwotę (wysokość może być nieograniczona) na
rzecz danej organizacji, jednakże wypełniając roczne zeznanie podatkowe, można pomniejszyć należny podatek jedynie o 1%
-wypełnić zeznanie podatkowe i obliczyć kwotę, która stanowi 1%
należnego podatku dochodowego.
Należy też pamiętać, że 1 % przekazać mogą jedynie osoby fizyczne
płacące podatek dochodowy. Wpłaty powinny nastąpić na rachunek
danej organizacji pożytku publicznego w terminie od 1 stycznia do 30
kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ale nie później jednak
niż do dnia złożenia zeznania. W przypadku wątpliwości związanych z
przekazaniem 1% pomocą służą pracownicy Urzędu Skarbowego.
Na terenie noworudzko-radkowskim działa 5 organizacji pożytku
publicznego, które można wspomóc przekazując na ich konta 1%
podatku.
Noworudzkie Stowarzyszenie „Pro Publico Bono”
e-mail: nson@interia.pl
tel. 74 8720350 ( Biuro Organizacji Pozarządowych w Ratuszu)
GBS w Nowej Rudzie, nr konta 23 9536000 12001 000 30111 0001
Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska,
oddział Nowa Ruda
e- mail: info@malta.ng.pl strona internetowa: www.malta.ng.pl
tel. kom. 604 111 618
Bank PKO BP I o/ Kraków, nr konta 50 1020 2892 0000 5902 0141
2501 (z dopiskiem: dla MSM o / Nowa Ruda)
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”
e-mail: nson@interia.pl
tel. 74 8720350 (Biuro Organizacji Pozarządowych w Ratuszu)
GBS w Nowej Rudzie , nr konta 82 95 36 000 12001 000 29896 0001
Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju
Gminy Nowa Ruda
tel.74 8722084
BZ WBK I o/Nowa Ruda, nr konta 69 1090 2330 0000 0005 9601
5855
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu
tel. 74 8721215
PKO BP o/ Nowa Ruda, nr konta 73 1020 5112 0000 7102 0050 9596
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BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
przeznaczonych pod budowę pawilonów handlowych wraz z udziałem w drodze położonych na terenie miasta Nowa Ruda:
1. ul. Radkowska, KW 11215, obr. 6, AM 4, dz. nr 208/2 o pow. 48
mkw wraz z udziałem 1/10 w drodze dojazdowej cena wywoławcza :
5.600,00 zł + 22% Vat + 1.778,70 zł (wartość udziału w drodze).
2. ul. Radkowska, KW 11215, obr. 6, AM 4, dz. nr 208/3 o pow. 53
mkw wraz z udziałem 1/10 w drodze dojazdowej cena wywoławcza :
6.100,00 zł + 22% VAT + 1.778,70 zł (wartość udziału w drodze).
3. ul. Radkowska, KW 11215, obr. 6, AM 4, dz. nr 208/7 o pow. 80
mkw wraz z udziałem 1/10 w drodze dojazdowej cena wywoławcza:
9.100,00 zł + 22% VAT +1.778,70 zł (wartość udziału w drodze dojazdowej)
Nieruchomości gruntowe położone są w śródmiejskiej części miasta ,
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Teren nieruchomości płaski, naturalnie utwardzony. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra – droga asfaltowa i drogi utwardzone. W
sąsiedztwie nieruchomości przebiega wodociąg i kanalizacja i instalacja
elektryczna. Dla przedmiotowych nieruchomości zostały wydane Decyzje
ustalające warunki zabudowy polegające na budowie piętrowych pawilonów handlowych w zabudowie szeregowej z poddaszem użytkowym,
niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami.
I przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2007 r. o godz.11.00, 11.15,
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 12 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.
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 lokalu użytkowego, położonego na
terenie miasta Nowa Ruda: ul. Niepodległości nr 3 , KW 13027, obr.
3, AM 20, dz. nr 353 o pow. 1018 mkw
Lokal położony jest na wysokim parterze budynku- posiada dwa
wejścia z klatki schodowej budynku i trzecie z zewnątrz, składa się z
siedemnastu pomieszczeń połączonych funkcjonalnie i stanowiących w
przeszłości restaurację z zapleczem o łącznej powierzchni użytkowej
171,50 mkw.. Standard wykończenia pomieszczeń dopasowany do
przeznaczenia lokalu . Na podłodze parkiet drewniany, wykładzina
PCV, w kuchni posadzka lastryko a w pomieszczeniach sanitarnych
terakota. Ściany wykończone tynkiem cementowo-wapiennym i tynkiem
dekoracyjnym, miejscowo na ścianach występują panele PCV. W pomieszczeniach zaplecza i w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach
płytki ceramiczne. Stolarka okienna typowa – okna drewniane, podwójne.
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne typowe-płytowe. Lokal wyposażony
jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewania lokalu
zasilane z kotła na paliwo stałe.
I przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2007 r. o godz.11.30 w
Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15
% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 15 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.
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 lokalowych, położonych na terenie miasta Nowa Ruda położonych w budynku przy
ul. Świdnickiej nr 27.
ul. Świdnicka nr 27 – KW 14563, obr. 3, AM 4, dz. nr 54/2 o pow.
426 mkw: łączna powierzchnia lokali 257,91, udział w częściach współnych 93/100:
- lokal użytkowy - o pow. 60,09 mkw
- lokal nr 4 – o pow. 48,74 mkw.
- lokal nr 3 – o pow. 53,91 mkw
- lokal nr 2 – o pow. 50,77 mkw
- lokal nr 5 – o pow. 44,40 mkw.
OPIS nieruchomości:
Lokale stanowiące przedmiot przetargu położone są w budynku wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem i
z poddaszem użytkowym. System budownictwa tradycyjny, rok budowy
– około 1900. Ściany nośne murowane z cegły i kamienia o grubości
50-60 cm. Na ścianie południowej widoczne z zewnątrz i wewnątrz
pęknięcie muru. Na elewacji tynk cementowo – wapienny, nakrapiany,
widoczne ślady zawilgocenia i ubytki tynku. Stropy drewniane, nad piwnicą ogniotrwałe. Więźba dachowa drewniana, wielospadowa z pokryciem
papą. Klatka schodowa budynku – posadzka, tynki i powłoki malarskie
w zadowalającym stanie technicznym. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje kamienne i drewniane. Budynek wyposażony jest w
instalację wod-kan i elektryczną (brak urządzeń). W lokalach ogrzewanie
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piecowe i etażowe. Stopień zużycia budynku oszacowano na 70 %. Stan
budynku jest bardzo zły i wymaga remontu kapitalnego.
Na lokal użytkowy zawarta jest w ZGKiM umowa najmu na czas nie
określony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
I przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2007 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15
% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 15 lutego 2007 r. do godz.14
–tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim 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.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 15 grudnia 2006 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr
8/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2006 r.:
– Os. XXX – LECIA 10/1
– ul. Jeziorna nr 3
– ul. Słupiecka nr 22/1
– ul. Kościelna dz. nr 294/9
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 27 stycznia 2007 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 10 stycznia
2007 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu, będących
załącznikami do Zarządzenia Nr 14/07 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 10 stycznia 2007 r.:
– Os. Nowe dz. nr 249
– Os. Nowe dz. nr 251/38
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 15 lutego 2007 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 2 stycznia 2007 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu, będących
załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/07 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
dnia 2 stycznia 2007 r.:
– Os. XXX – lecia dz. nr 53/70
– Os. XXX – lecia dz. nr 53/71
– Os. XXX – lecia dz. nr 53/73
– Os. XXX – lecia dz. nr 53/74
– Os. XXX – lecia dz. nr 53/75
– Os. XXX – lecia dz. nr 53/77
– Os. XXX – lecia dz. nr 92/6
– Os. XXX – lecia dz. nr 92/2
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 13 lutego 2007 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 2 stycznia
2007 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia
Nr 3/07 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 stycznia 2007 r.:
– ul. Łączna nr 3/3
– ul. Cicha nr 7-9/4
– ul. Świdnicka nr 55/8
– ul. Akacjowa nr 2/2/5
– Os. XXX-lecia 10/11
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 13 lutego 2007 r. do Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 2 stycznia
2007 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia
Nr 4/07 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 stycznia 2007 r.:
– ul. Akacjowa nr 22/15
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 13 lutego 2007 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 4 stycznia
2007 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu, będących
załącznikami do Zarządzenia Nr 10/07 Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 4 stycznia 2007 r.:
– dz. nr 52/1, obr. 6, AM 3
– dz. nr 51/1 obr. 6, AM 3
– dz. nr 55/1, obr. 6, AM 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z
2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 15 lutego 2007 r. do Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z DNIA 4 stycznia 2007 r.
Na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Nowa
Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Celem konkursu jest zapewnienie warunków organizacyjnych oraz
przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu
udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej.
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 powyższej ustawy.
2. Forma realizacji zadania – wsparcie.
3. Celem realizacji zadania jest przygotowanie techniczne boiska,
bieżni i terenów zielonych wraz z zapleczem i obiektami towarzyszącymi oraz udostępniania i zapewnienia warunków organizacyjnych do
korzystania z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem klubom, sekcjom
i stowarzyszeniom z terenu Nowej Rudy.
4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30
czerwca 2007 r.
5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 27.000,-zł.
Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2006 r.
przekazana została dotacja w wysokości 55.000,-zł.
6. Warunki realizacji zadania:
– utrzymanie w stanie sprawności technicznej i ciągłej gotowości
udostępniania klubom i stowarzyszeniom z terenu Nowej Rudy domku
klubowego, boiska jak i terenów zielonych,
– zapewnienie zgodnych z zasadami BHP warunków realizacji
zadania.
7. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, a w szczególności: kosztów ubezpieczeń,
wynagrodzeń, zużycia energii, wody , opału, środków czystości, materiałów remontowych, artykułów biurowych służących do bezpośredniej
realizacji zadania .
Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: koszty ogólne
funkcjonowania organizacji lub stowarzyszenia sportowego ( telefony,
wynagrodzenia księgowych , członków zarządu, materiały biurowe, zakup wyposażenia i sprzętu będącego środkami trwałymi, koszty wkładu
własnego rzeczowego i kadrowego; np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).
8. Warunki składania ofert:
– oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
– ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym,
do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia),
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– sprawozdania merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników
lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
– oświadczenie: o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Nowa
Ruda, organów podatkowych i ZUS, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie, o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych
do realizacji zleconego zadania publicznego,
– ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty
np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.
9. Wymogi formalne:
– złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez
osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z
pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz
pieczątka nagłówkowa oferenta,
– złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na wzorze
oferty miejscach,
– wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,
– prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,
– złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
10. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania na
które przyznawana jest dotacja.
11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:
– ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,
– wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy
zadania),
– doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,
– budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów,
możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział
finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta,
– liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na
jednego uczestnika.
Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez
Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz
Miasta Nowa Ruda.
12. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wybrania do realizacji
zadania więcej niż jednej oferty.
13. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
– kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2007
r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,
– w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu
do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
– oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem
„Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007r. - zapewnienie warunków organizacyjnych oraz
przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu
udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej.” oraz podać
nazwę i adres oferenta,
– oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
14. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2007
r. Komisja konkursowa dokonująca oceny złożonych ofert , dokona
podziału środków na poszczególne dyscypliny sportowe i przedstawi
zainteresowanym propozycję dofinansowania realizacji zadania z określeniem kwoty środków finansowych Oferent w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania propozycji komisji, zobowiązany jest do przedstawienia
zmodyfikowanej dostosowanej do wielkości środków finansowych oferty
w trzech egzemplarzy zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów
realizacji zadania publicznego podpisanej przez osoby upoważnione.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zmodyfikowanych ofert poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
www.um.nowaruda.bip.info.pl
Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik adres e-mail: wis@
um.nowaruda.pl; tel. 074 872 03 26
Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
15. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:
– podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,
– przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, trzech egzemplarzy
oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i
prawnym w dniu podpisania umowy, innych dokumentów wymienionych
w ogłoszeniu oraz o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty
trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu
realizacji zadania publicznego podpisane przez osoby upoważnione.
16. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i
rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda.
Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie
określonym w umowie.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Tomasz Kiliński
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Repertuar kina MOK
w Nowej Rudzie styczeń 2007
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
26 – 28. I
godz 17.00 „Pułapka” (103`)
- dramat/thriller, prod. USA, od lat 15
bilet: 12 zł
wyk. Patrick Wilson, Ellen Paqe
godz 19.00 „Hawana, miasto
utracone” (143`)
-dramat, prod. USA, od lat 12
bilet 12 zł
wyk. Andy Garcia, Dustin Hoffman

Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie zaprasza
Kochanej Babci…
Dziadkowi Cudnemu ….
21 stycznia 2007 godz. 15.00
Sala widowiskowa MOK wstęp wolny
26 stycznia
Galeria Jednego Obrazu
„Wstęp do rozumienia obrazu”
- prowadzenie Monika Stokłosa. Godz. 14.00
Przegląd Kolęd i Pastorałek
28 stycznia godz. 15.00. Wystąpią Koła Gospodyń
Wiejskich, Noworudzki Chór Cantate Dominum, sekcja
teatralna przedstawi Jasełka.
Sala widowiskowa MOK wstęp wolny

„Łowcy . B”

18 luty godz. 17.00 sala widowiskowa. Cena 25 zł
Info. tel. 074 872 44 84
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie zaprasza
koncert

Michała Bajora

30 marca godz. 19.00 sala widowiskowa. Cena 30 zł
Info. tel. 074 872 44 84

