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Wydawca: Urz¹d Miasta i Rada Miejska w Nowej Rudzie
S¹ spore szanse na to, by ¿adne dziecko, czy osoba doros³a o najni¿szych dochodach mieszkaj¹ca w Nowej Rudzie
nie chodzi³y g³odne. Mo¿liwe to bêdzie
dziêki przyznanym w³anie rodkom finansowym z rz¹dowego programu.
Z pocz¹tkiem stycznia 2005 r. Miejski
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Nowej
Rudzie wnioskowa³ o ponad 500 tysiêcy
z³otych wsparcia z przeznaczeniem na
do¿ywianie dzieci oraz zapewnienie posi³ku osobom go pozbawionym.
- W rezultacie otrzymalimy 431 tys. z³
dofinansowania na realizacjê rz¹dowego programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych
- przekaza³a Anna Frankowska, kierownik
noworudzkiego MOPS. - Mam nadziejê,
¿e dotacja ta i rodki w³asne pozwol¹ na
zapewnienie gor¹cego posi³ku wszystkim, którzy tej pomocy potrzebuj¹.
Zasada uzyskania funduszy z ww.
programu jest prosta: aby otrzymaæ jedn¹
z³otówkê, gmina musi znaleæ na powy¿szy cel w swoim bud¿ecie drug¹ z³otówkê. Poniewa¿ w Bud¿ecie miasta Nowa
Ruda na 2005 rok zosta³y zarezerwowane du¿e rodki na ten cel - w wysokoci
534 tys. z³ - nie bêdzie problemów z uruchomieniem programu.

Wyborczy rok
W bie¿¹cym roku odbêd¹ siê wybory do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a byæ mo¿e tak¿e
zapowiadane referendum ogólnokrajowe w sprawie przyjêcia Konstytucji
Unii Europejskiej przy okazji wyborów
prezydenckich. W zwi¹zku z tym warto
przybli¿yæ noworudzianom sposób
prowadzenia rejestrów wyborców oraz
wpisywania do rejestru wyborców obywateli polskich, a tak¿e obywateli Unii
Europejskiej nie bêd¹cych obywatelami polskimi.
W ka¿dej gminie prowadzony jest
oczywicie sta³y rejestr wyborców
obejmuj¹cy osoby mieszkaj¹ce na
sta³e na obszarze gminy, którym przys³uguje prawo wybierania.
ci¹g dalszy na str. 3
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Wykorzystaæ ponad 430 tys. z³otych dofinansowania

Posi³ek dla potrzebuj¹cych

- Nikt z potrzebuj¹cych nie mo¿e pozostaæ
g³odny - uwa¿a Anna Frankowska z MOPS
fot. W. Grzybowski
w Nowej Rudzie.

- Pieni¹dze dla najbardziej potrzebuj¹cych s¹ zapisane w Bud¿ecie miasta zapewni³ nas burmistrz Tomasz Kiliñski.
- Nie wyobra¿am sobie - i s¹dzê, ¿e nie
tylko ja - bymy nie wykorzystali przyznanych nam funduszy z przeznaczeniem na
wsparcie dla noworudzian o najni¿szych
dochodach, tym bardziej, ¿e bardzo wielu mieszkañców miasta nie ma pracy,
a wiêc brakuje im po prostu pieniêdzy
na ¿ycie - dodaje.
Konkretna pomoc dla noworudzian,
zarówno dzieci i m³odzie¿y, jak i osób doros³ych z gospodarstw domowych o najni¿szych dochodach i znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji, w ramach ww. programu bêdzie polegaæ przede wszystkim na
wydawaniu gor¹cych posi³ków w sto³ówkach szkolnych, wietlicach oraz jad³odajniach. Posi³ek otrzymaj¹ wszyscy, którzy spe³ni¹ kryterium przyznania takiego
wsparcia.
ci¹g dalszy na str. 3

II czêæ Kroniki miasta Nowa Ruda w przysz³ym tygodniu

Wittig po raz drugi
16 marca w rodê pojawi siê w punktach sprzeda¿y na terenie naszego grodu druga czêæ Kroniki miasta Nowa
Ruda autorstwa Josepha Wittiga, wydanej w 1937 roku. Pobo¿ne miasto , bo
taki odwzorowany z orygina³u podtytu³
nosi polskojêzyczny przek³ad tej czêci
dzie³a (autor t³umaczenia Artur Olkisz na
zdjêciu obok), opowiada o dziejach XVI i
XVII-wiecznej Nowej Rudy w kontekcie
przemian religijnych tamtego okresu, jak
równie¿ wyczerpuj¹co opisuje wygl¹d
ówczesnego miasta.
Przypomnijmy, i¿ niniejsze wydanie
Kroniki... ukazuje siê - podobnie jak
czêæ pierwsza - dziêki finansowemu
wsparciu Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie.

2

11 marca 2005 r.

Informacje bie¿¹ce

Wa¿ne dla Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Bez wsparcia, ale
Tak jak w latach ubieg³ych, tak i obecnie nie
bêdzie wydzielonych rodków w MOPS na
pomoc spo³eczn¹ dla kombatantów.
Departament Stowarzyszeñ i Spraw Socjalnych Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych informuje, ¿e w 2005 roku,
podobnie jak w latach ubieg³ych, nie przewidziano rodków na pomoc spo³eczn¹ dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowan¹
przez kierowników orodków pomocy spo³ecznej ze rodków Pañstwowego Funduszu Kombatantów, wynikaj¹c¹ z art. 19 Ustawy z dnia
24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.
Ale, Departament informuje, ¿e mimo braku rodków Pañstwowego Funduszu Kombatantów nie zostan¹ pominiête najistotniejsze
potrzeby socjalne kombatantów i innych osób
uprawnionych spe³niaj¹cych kryteria ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej. Kombatantom - inwalidom wojennym pomocy finansowej udzieli Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek Ociemnia³ych ¯o³nierzy
RP. Pozostali kombatanci oraz inne osoby
uprawnione znajduj¹ce siê w szczególnie trudnej sytuacji powinny zwróciæ siê z prob¹ bezporednio do Kierownika Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Kontakt: Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4; 00-926 Warszawa, tel. (22) 661 81 29; 661 87 03; fax (22)
661 90 73.
Pe³nomocnik Burmistrza ds. Organizacji
Pozarz¹dowych, Monika Podjacka
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w skrócie...
* Organizacje Pozarz¹dowe. Informacje o
i dla organizacji samorz¹dowych znaleæ
mo¿na na tablicy og³oszeñ noworudzkiego
urz¹du - Rynek 11, III piêtro oraz na stronie
internetowej www.umnowaruda.bip.doc.pl
Mo¿na równie¿ skontaktowaæ siê bezporednio z Pe³nomocnikiem Burmistrza do Spraw
Organizacji Pozarz¹dowych - Monik¹ Podjack¹
(Rynek 11, III piêtro, pok. 305, tel. 872 0 339).
* Nowy radny w komisjach. Zaprzysiê¿ony na
XXIX sesji Rady Miejskiej radny Przemys³aw
Achrem zg³osi³ akces do pracy w Komisji Gospodarczej oraz Komisji Spraw Spo³ecznych.
W kolejnym wydaniu INFO Nowa Ruda - 25
marca br. przypomnimy sk³ady wszystkich komisji Rady Miejskiej Nowej Rudy.
* Z dzia³alnoci Stra¿y Miejskiej. W okresie
od 22 lutego do 7 marca br. Stra¿ Miejska ujawni³a 49 wykroczeñ, w tym 46 przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji oraz trzy
realizuj¹c przepisy z Ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach. Stra¿nicy na³o¿yli 23 mandaty karne na sumê 3 450,- z³otych,
wystosowali 22 pouczenia i 3 wnioski do s¹du.
W przeci¹gu tylko ww. okresu dzia³alnoci
Stra¿ Miejska odby³a 73 interwencje w tym:
43 w³asne i 30 zlecone. Wylegitymowanych zosta³o 121 osób i przeprowadzone zosta³y
4 kontrole sanitarno-porz¹dkowe. Obecnie
Stra¿ Miejska w sposób szczególny zwraca
uwagê na wywi¹zywanie siê w³acicieli nieruchomoci z obowi¹zków utrzymania w nale¿ytym stanie chodników przyleg³ych do tych¿e
nieruchomoci, a tak¿e na usuwanie sopli oraz
lodu zagra¿aj¹cych przechodniom. Poza tym
Stra¿nicy odnotowali wzmo¿on¹ iloæ interwencji zwi¹zanych z usuwaniem pad³ych, dzikich zwierz¹t. W tym zakresie podjêta zosta³a
wspó³praca ze spó³k¹ NUK oraz s³u¿bami
(mp, lwi)
weterynaryjnymi.

Pierwszy wiatowy Dzieñ Dziecka w Nowej Rudzie

Impreza dla dzieciaków

Obok przedstawicieli noworudzkich gmin w spotkaniu udzia³ wziêli
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, spó³ki CTS, Policji oraz
M³odzie¿owej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. fot. W. Grzybowski

Z inicjatywy Bo¿eny Bejnarowicz, przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w noworudzkim ratuszu dosz³o do pierwszego spotkania w sprawie organizacji
imprezy pn. wiatowy Dzieñ
Dziecka, która mia³aby siê
odbyæ na obiektach Centrum
Turystyczno-Sportowego w
S³upcu dnia 1 czerwca. Udzia³
w imprezie wziê³yby przede
wszystkim dzieciaki ze szkó³
podstawowych z miasta i gminy Nowa Ruda oraz Radkowa.
Kolejne spotkanie organizacyjne odbêdzie siê równie¿
w ratuszu, w najbli¿szy poniedzia³ek 14 czerwca o godz. 13.
Wszystkich zainteresowanych
organizacj¹ ww. wiêta dla noworudzkich i radkowskich dzieciaków serdecznie zapraszamy
na spotkanie.
(lwi)
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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.
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 poniedzi³ku do
piatku w godz. 730-1530.
Biuro Obs³ugi Klienta do dyspozycji interesantów znajduje siê
na parterze Urzêdu Miejskiego Rynek 11, czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.730 -17.
Gminne Centrum Informacji
mieci siê w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiêbiorczoci
w S³upcu, przy ul. K³odzkiej 27,
Czynne pon.-pt. w godz. 8-15.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy
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Wykorzystaæ ponad 430 tysiêcy z³otych

Posi³ek dla
potrzebuj¹cych

ci¹g dalszy ze str. 1

Jedynym kryterium, które
bêdzie decydowaæ o pomocy
w postaci bezp³atnego, gor¹cego posi³ku, bêdzie kryterium dochodowe.
- Ka¿dy noworudzianin, bez
wzglêdu na wiek, którego dochody w gospodarstwie domowym czyli w rodzinie, w
przeliczeniu na osobê s¹ ni¿sze od 474 z³, a w przypadku
osób samotnych 691,50 z³,
bêdzie móg³ skorzystaæ z pomocy oferowanej w ramach
tego programu - t³umaczy zasady kierownik Anna Frankowska. - Jedynym kryterium
jest wiêc dochód na osobê,
potwierdzony zawiadczeniem o zarobkach, zawiadczeniem z filii PUP, albo odcinkiem emerytury czy renty.
Aby skorzystaæ ze wsparcia wystarczy zg³osiæ siê do
Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Nowej Rudzie
i osobicie b¹d telefonicznie
(tel. 872 11 66, 872 10 56) deklaruj¹c udzia³ w programie.
W przypadku rodzin, których dzieci uczêszczaj¹ do
szkó³ program Posi³ek dla potrzebuj¹cych pilotowaæ bêd¹
dyrektorzy tych¿e jednostek,

przygotowuj¹c listy uczniów
i ca³ych rodzin potrzebuj¹cych
pomocy. W takich przypadkach nie bêdzie ju¿ potrzeby indywidualnego zg³aszania siê
do MOPS.
Pomoc - co nale¿y jeszcze raz
podkreliæ - w formie gor¹cych posi³ków przygotowywanych w szkolnych sto³ówkach,
wietlicach i jad³odajniach
bêdzie przyznawana na okres
do 30 czerwca 2005 r., a nastêpnie na III i IV kwarta³ br.
Dla osób zamieszka³ych na
obrze¿ach Nowej Rudy, osób
niedo³ê¿nych oraz niepe³nosprawnych MOPS przyzna zasi³ki celowe, w formie ekwiwalentu pieniê¿nego za posi³ki, oczywicie po dok³adnym
rozpoznaniu przypadków.
- Zachêcam wszystkich potrzebuj¹cych Noworudzian do
skorzystania z oferty MOPS-u.
powiedzia³ burmistrz Tomasz
Kiliñski. - Nie wstydmy siê
tego, ¿e potrzebujemy wsparcia, które jest przecie¿ na wyci¹gniêcie rêki. Pracownicy
Orodka i dyrektorzy szkó³ zapewni¹ Pañstwu dyskrecjê obiecuje Tomasz Kiliñski.

Wyborczy rok
Rejestr wyborców s³u¿y do sporz¹dzania spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu i Senatu, dla wyborów do
Parlamentu Europejskiego, dla wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza,
prezydenta miasta oraz do sporz¹dzenia
spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
Do rejestru wyborców wpisywani s¹:
* z urzêdu: wyborcy bêd¹cy obywatelami
polskimi zameldowani na obszarze gminy na pobyt sta³y,
* na podstawie decyzji Burmistrza: wyborcy stale zamieszkali na obszarze Nowej
Rudy bez zameldowania na pobyt sta³y,
je¿eli z³o¿¹ w Urzêdzie Miasta w Nowej
Rudzie wniosek o dopisanie do rejestru
wyborców. Dotyczy te¿ wyborców nie posiadaj¹cych nigdzie pobytu sta³ego.

Wojciech Grzybowski
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BOK wygodniejsze dla mieszkañców
Dzia³aj¹ce od pó³ roku w Urzêdzie Miasta Biuro Obs³ugi Klienta
usprawni³o pracê noworudzkiego magistratu, ale przede
wszystkim uczyni³o urz¹d przyjaniejszym dla noworudzian.

W jednym miejscu
Teraz mieszkañcy Nowej
Rudy mog¹ np. zasiêgn¹æ informacji, wzi¹æ potrzebny
wniosek czy z³o¿yæ dokumenty w jednym miejscu w urzêdzie, bez kluczenia od pokoju do pokoju.
Przypomnijmy, do zadañ
Biura Obs³ugi Klienta nale¿y:
* udzielanie informacji o sprawach, jakie za³atwiane s¹
przez Urz¹d Miasta.
* wskazanie w³aciwego merytorycznie podmiotu b¹d wydzia³u do za³atwienia sprawy,
w³¹cznie z podaniem osoby
odpowiedzialnej, adresu
oraz godzin urzêdowania,
* poinformowanie Klienta na
jakim etapie za³atwiania jest
wniesiona przez niego sprawa i który wydzia³ urzêdu j¹
prowadzi,
* udzielanie kompleksowej
informacji o og³oszonych ju¿
przetargach na sprzeda¿ lub
wydzier¿awienie nieruchomoci, bêd¹cych mieniem komunalnym, a tak¿e aktualnych
wykazach nieruchomoci
miejskich przeznaczonych do
sprzeda¿y,

Wyborca wpisany do rejestru wyborców miasta Nowej Rudy na w³asny wniosek, jest skrelony - z urzêdu - z rejestru
wyborców w miejscu sta³ego zameldowania na pobyt sta³y. W zwi¹zku z tym, w
wypadku powrotu i sta³ego zamieszkania pod adresem sta³ego zameldowania na pobyt sta³y, wyborca powinien ten
fakt zg³osiæ urzêdowi gminy.
Do rejestru wyborców miasta Nowej
Rudy wpisywani s¹ równie¿ na w³asny
wniosek obywatele Unii Europejskiej nie
bêd¹cy obywatelami polskimi. Na podstawie takiego wpisu s¹ uprawnieni do
korzystania z praw wyborczych.
Druk wniosku o dopisanie do rejestru wyborców mo¿na otrzymaæ w Biurze
Obs³ugi Klienta lub w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek 11 (I piêtro).
Bli¿szych informacji na temat rejestru
wyborców udziela Barbara Postrach,
naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich
w UM - tel. 872 0 324, w dni robocze
w godz. 9-15.
Monika Podjacka

* przekazanie wyczerpuj¹cej
wiedzy o og³oszonych przetargach, rokowaniach itp. zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
w tym udostêpnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
* pomoc w napisaniu lub wype³nieniu przez klienta wniosku, w tym udostêpnienie niezbêdnych druków i formularzy,
* sprzeda¿ znaczków op³aty
skarbowej,
* pomoc w zredagowaniu podania, pisma wniosku itp.
* informacja oraz dystrybucja
materia³ów promocyjnych
w ramach szeroko pojêtej Informacji Turystycznej.
Biuro Obs³ugi Klienta mieci
siê na parterze Urzêdu Miasta - Rynek 11. Czynne jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 730 -17.
Mieszkañcy Nowej Rudy oraz
inni Klienci Urz¹du Miasta
maj¹ równie¿ mo¿liwoæ uzyskania informacji o pracy UM
na telefon: (74) 872 0 370,
872 0 371.
(lwi)

Na remonty
dróg miejskich
Gmina Miejska Nowa Ruda otrzyma³a w 2004 roku z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów - Biura ds. Usuwania
Klêsk ¯ywio³owych dotacjê w wysokoci 170 tys. z³otych. Dziêki tej kwocie
oraz rodkom w³asnym Urzêdu Miasta w wysokoci blisko 50 tys. z³otych
wybudowana zosta³a droga ul. Ko³owa (642,5 mb) za ³¹czn¹ kwotê ponad 137 tys. z³otych oraz poprawiona
nawierzchnia ulicy Myliwska Osada
(335 mb) - koszt ponad 82 tys. z³.
W roku bie¿¹cym Gmina otrzyma³a ju¿
promesê w wysokoci 60 tys. z³ na
remonty dróg. Jeszcze nie zosta³o wyznaczone zadanie, które w ramach
tych funduszy zostanie zrealizowane.
Decyzjê w tej sprawie podejmie burmistrz Tomasz Kiliñski.
(mp)
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LOKALE BEZ PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Rudzie informuje, ¿e podpisze umowy najmu na ni¿ej wymienione lokale - bez koniecznoci uczestnictwa w przetargu:
1. Nowa Ruda, ul. Pi³sudskiego 4, Powierzchnia u¿ytkowa 21,81
m2. Pomieszczenie magazynowe (ciemne) bez instalacji wodno-kanalizacyjnej, Stawka za m2 - 3,91 z³ + VAT 22%.
2. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 9. Pow. u¿ytkowa 14,53 m2. Lokal
sk³ada siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹. Stawka za m2 9,14 z³ +
VAT 22%.
3. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, I piêtro. Pow. u¿ytk. 47,86 m2.
Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni
lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony
Zabytków pod Nr 109. Stawka za m2 - 8,69 z³ + VAT 22%.
4. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro Pow. u¿ytk. 42,83 m2.
Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni
lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony
Zabytków pod Nr 109. Stawka za m2 - 8,69 z³ + VAT 22%.
5. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, III piêtro. Pow. u¿ytk. 52,72 m2.
Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni
lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony
Zabytków pod Nr 109. Stawka za m2 - 8,69 z³ + VAT 22%.
6. Nowa Ruda, ul. Kocielna 4. Pow. u¿ytkowa 53,46 m2. Lokal
sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, w z³ym stanie technicznym
i wymaga remontu w zakresie: instalacji elektrycznej, tynków
na cianach i sufitach, ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej + kabin WC, szklenia okien. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 111. Stawka za m2 9,14 z³ + VAT 22%.
7. Nowa Ruda, ul. Radkowska 14. Pow. u¿ytkowa 44,21 m2.
Lokal sk³adaj¹cy siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony
w instalacjê elektryczn¹. Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej.
oraz ogrzewania. Stawka za m2 - 9,14 z³ + VAT 22%
8. Nowa Ruda, ul. Akacjowa 13. Pow. u¿ytk. 90,67 m2.Lokal
sk³ada siê z czterech pomieszczeñ + WC, wyposa¿ony w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Stawka za m2 - 6,50 z³ + VAT 22%.
9. Nowa Ruda, ul. Kocielna 6. Pow. u¿ytkowa 72,02 m2. Lokal
sk³adaj¹cy siê z trzech siê z trzech pomieszczeñ + WC, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹. Lokal
jest w z³ym stanie technicznym, wymaga remontu w zakresie:
instalacji elektrycznej, tynków na sufitach i cianach oraz ogrzewania. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 113. Stawka za m2 - 9,14 z³ +VAT 22%.

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)

Punkt Konsultacyjny w AGROREG-u
Punkt Konsultacyjny przy ARR AGROREG SA w Nowej
Rudzie-S³upcu wiadczy us³ugi informacyjne dotycz¹ce zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia z programów realizowanych ze rodków Rz¹du RP, programów
PHARE, funduszy strukturalnych dostêpnych w Polskiej Agencjio Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych oraz innych róde³ dostêpnych na rynku.
Dzia³aj¹cy w Nowej Rudzie Punkt Konsultacyjny daje równei¿ mo¿liwoæ bezp³atnego uzyskania przez ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa podstawowych informacji niezbêdnych do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Punkt Konsultacyjny czynny od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7-15. Zapraszamy. ARR AGROREG SA w Nowej
Rudzie-S³upcu, ul. K³odzka 27, budynek Noworudzkiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci. Informacja tel. (74) 872 50 25.

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

info Nowa Ruda

Og³oszenia

Nr 85

Kto bêdzie realizowa³ zadania w noworudzkim
sporcie?

140 tys. z³ dotacji
Rozstrzygniête zosta³o dziesiêæ z jedenastu konkursów na realizacjê zadañ
z zakresu kultury fizycznej i sportu
w 2005 roku.
Zgodnie z procedur¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, na
³amach w INFO Nowa Ruda oraz na
stronie internetowej www.umnowaruda.bip.doc.pl zosta³y zamieszczone og³oszenia Burmistrza Miasta Nowej Rudy
w sprawie Konkursów na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu
w 2005 roku. Komisja Konkursowa
w sk³adzie: Leszek Wójcik - naczelnik Wydzia³u Infrastruktury Spo³ecznej, Sebastian Dominiak - zastêpca skarbnika
miasta, Piotr Wróbel - wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz inspektorzy: Monika Podjacka i Kazimierz Fester; dokona³a
oceny z³o¿onych ofert i przed³o¿y³a burmistrzowi Tomaszowi Kiliñskiemu sprawozdanie ze swojej pracy, a w³odarz miasta
Nowa Ruda podj¹³ decyzjê o przyznaniu
dotacji na realizacjê poni¿szych zadañ nastêpuj¹cym podmiotom:
1. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i meczach halowej pi³ki no¿nej 11 000,- z³ dla Noworudzkiego Towarzystwa Sportowego Centrum.
2. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i meczach pi³ki no¿nej - 85 000,z³ dla Klubu Sportowego Piast Nowa
Ruda.

Nie bêdzie ju¿ mo¿na przed³u¿aæ
zwolnienia lekarskiego o kolejne 3 miesi¹ce, a osoby choruj¹ce powy¿ej 90 dni
nie bêd¹ otrzymywaæ 100% ale 80% zasi³ek chorobowy.
Zmiany te wynikaj¹ z nowelizacji ustawy o wiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa. Zgodnie z t¹ nowelizacj¹, podstawowy okres pobierania zasi³ku chorobowego zosta³ wyd³u¿ony do
182 dni (ze 180 dni, które obowi¹zywa³y
wczeniej).
wiadczenie rehabilitacyjne w pe³nym wymiarze przys³ugiwaæ bêdzie jedynie kobietom w ci¹¿y. Zostali wiêc pozbawieni tego prawa poszkodowani
w wypadkach w drodze do lub z pracy.
Wprowadzono te¿ now¹ zasadê ustalania jego wysokoci.
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3. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego - 7 500,- z³ dla KS Piast Nowa Ruda.
4. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego - 3 000,- z³ dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego Centrum.
5. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki mêskiej 13 000,- z³ dla NTS Centrum.
6. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego - 3 000,- z³ dla NTS Centrum.
7. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i zawodach, oraz lidze tenisa
sto³owego - 2 000,- z³ dla NTS Centrum.
8. Udzia³ m³odzie¿y szkolnej z Nowej
Rudy w zawodach organizowanych przez
szkolne zwi¹zki sportowe - 9 000,- z³ dla
Miêdzyszkolnego Zwi¹zku Sportowego w
Nowej Rudzie.
9. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i zawodach lekkoatletycznych 2 000,- z³ dla NTS Centrum.
10. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i zawodach ³uczniczych - 7 500,z³ dla KS Piast Nowa Ruda.
Nierozsrzygniêty zosta³ konkurs na
Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet z
powodu niewp³yniêcia ¿adnej oferty. Na
realizacjê tego zadania zarezerwowana
jest dotacja w kwocie 7 000,- z³otych
(Og³oszenie o konkursie obok). (opr. lwi)

Co nowego w prawie?
Od 8 lutego 2005 r. zmieni³y siê zasady
wyp³acania oraz przyznawania m.in.
zasi³ków chorobowych i wiadczeñ rehabilitacyjnych.

11 marca 2005 r.

Zasi³ki chorobowe, do których osoby
naby³y prawo przed wejciem w ¿ycie
nowych przepisów, bêd¹ wyp³acane na
warunkach i w wysokociach okrelonych w przepisach dotychczasowych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17
grudnia 2004 roku o zmianie ustawy
o wiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa oraz niektórych innych
ustaw. (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 72).
Marta Grodzicka

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Nowej
Rudzie informuje, ¿e dzieñ 12 marca br.
(sobota) jest dniem otwartym w noworudzkim US dla podatników. W tym dniu
pracownicy zaprezentuj¹ mieszkañcom
Nowej Rudy w godz. 9-13 specyfikê pracy Urzêdu Skarbowego. ZAPRASZAMY.

o konkursie na udzia³ m³odzie¿y
z Nowej Rudy w treningach
i meczach siatkówki kobiet
w 2005 roku
Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.
U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) Burmistrz
Nowej Rudy og³asza konkurs na realizacjê zadania pn. Udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet w 2005 r.
1) Na realizacjê zadania przeznacza siê
dotacjê w kwocie 7 000,- z³otych.
2) Dotacja obejmuje dofinansowanie
kosztów udzia³u m³odzie¿y w treningach
oraz meczach siatkówki kobiet, a w szczególnoci: koszty transportu - podró¿y,
op³at startowych i koszty sêdziów na meczach.
3) Zasady przyznania dotacji: kompletnoæ z³o¿onej oferty, rzetelnoæ podanych
danych w ofercie, oraz efektywnoæ realizacji zadania na które przyznana jest
dotacja.
4) Termin realizacji zadania:
rok 2005 roku.
5) Warunki realizacji zadania: udzia³ m³odzie¿y z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet.
6) Kompletne oferty na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika 2003. (Dz.
U. Z 2003 r. nr 193, poz. 1891) nale¿y
sk³adaæ w zaklejonych kopertach
w terminie do 25 marca 2005 roku
w Sekretariacie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie Ratusz - Rynek 1.
7) Rozpatrzenie ofert przez powo³an¹
w tym celu Komisjê nast¹pi w terminie
do 6 kwietnia 2005 r. W terminie do 8
kwietnia 2005 r. oferenci zostan¹ powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
8) Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria:
I) ocena mo¿liwoci realizacji zadania
przez podmiot przy uwzglêdnieniu podanych informacji,
II) ocena przedstawionej we wniosku
kalkulacji kosztów realizacji zadania w
tym procentowy udzia³ finansowych rodków w³asnych, oraz kadrowych i rzeczowych,
III) mo¿liwoæ pozyskiwania rodków finansowych z innych róde³ na realizacjê
powy¿szego zadania
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliñski
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

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

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

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Nowa Ruda, Os. XXX-lecia, Nr ewid. dzia³ki: obr.7 AM 6 50/18.
Powierzchnia 145 m2.
Cena wywo³awcza gruntu - 7 295,- z³ + 22% VAT (1 824 EURO)

Nowa Ruda, Os. XXX-lecia, Nr ewid. dzia³ki: obr.7 AM 6 50/19.
Powierzchnia 135 m2.
Cena wywo³awcza gruntu 6 790,- z³ + 22% VAT (1 697 EURO)

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej redniej intensywnoci jednak
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla planowanej przez inwestora budowy nastêpuje po
stwierdzeniu przez wojewodê zgodnoci ustalonych warunków zabudowy z prawem.

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej redniej intensywnoci jednak
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla planowanej przez inwestora budowy nastêpuje po
stwierdzeniu przez wojewodê zgodnoci ustalonych warunków zabudowy z prawem.

Dzia³ka niezabudowana, przeznaczona pod budowê pawilonu handlowo-us³ugowego. Uzbrojenie: sieæ kanalizacyjna,
istnieje mo¿liwoæ pod³¹czenia od ulicy sieci energetycznej,
wodoci¹gowej. (Uwaga! informacja o mediach nie stanowi
warunków zasilania i przy³¹czy.) Dojazd do nieruchomoci do
urz¹dzenia od ul. Osiedle XXX-lecia. Warunki do zagospodarowania mniej ni¿ przeciêtne, w poprzek dzia³ki przebiega skarpa. Na dzia³ce znajduje siê boks na mieci do likwidacji.
W s¹siedztwie znajduj¹ siê pawilony handlowo-us³ugowe i zaplecze gospodarcze starej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu t¹ nieruchomoci¹

Dzia³ka niezabudowana, przeznaczona pod budowê pawilonu handlowo-us³ugowego. Uzbrojenie: brak, istnieje mo¿liwoæ pod³¹czenia od ulicy sieci energetycznej, wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej. (Uwaga, informacja o mediach nie stanowi
warunków zasilania i przy³¹czy). Dojazd do nieruchomoci do
urz¹dzenia od ul. Osiedle XXX-lecia. Warunki do zagospodarowania mniej ni¿ przeciêtne, w poprzek dzia³ki przebiega skarpa. W s¹siedztwie znajduj¹ siê pawilony handlowo-us³ugowe
oraz zaplecze gospodarcze starej zabudowy mieszkaniowej.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ta nieruchomoci¹.

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

I przetarg odbêdzie siê dnia 6 kwietnia 2005 r. o godz.11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

I przetarg odbêdzie siê 6 kwietnia 2005 r. o godz.11.15
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 1 kwietnia
2005 roku do godz. 14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku
Zachodnim 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 przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa
Ruda.

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 1 kwietnia
2005 roku do godz. 14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku
Zachodnim 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 przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa
Ruda.

Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela:
Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego
w Nowej Rudzie - Rynek 11, pok. nr 109, tel. 872 0 325.

Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela:
Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego
w Nowej Rudzie - Rynek 11, pok. nr 109, tel. 872 0 325.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od 21 lutego 2005 r. do 22 marca 2005 r.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od 21 lutego 2005 r. do 22 marca 2005 r.

info Nowa Ruda

Nr 85

Przetargi

11 marca 2005 r.
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Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst z 2004
r. Dz. U. Nr 261, poz.2603) i § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

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

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Nowa Ruda, ul. Stara Osada KW 19302 Nr ewid. dzia³ki: obr.5
AM 4 125/1. Powierzchnia 1970 m2.
Cena wywo³awcza gruntu 29 630,- z³ + 22% VAT (7 407 EURO)

Nowa Ruda, ul. Stara Osada KW 19302 Nr ewid. dzia³ki: obr.5
AM 4 127/14. Powierzchnia 1690 m2.
Cena wywo³awcza gruntu 22 401,- z³+ 22% VAT ( 5 600EURO)

Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ ta stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej. Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr B-61/2004 z dnia 19 lipca
2004 r. ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piêtrowego z poddaszem mieszkalnym lub u¿ytkowym, z gara¿em
wbudowanym lub wolnostoj¹cym na samochód osobowy wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami. Dojazd do
nieruchomoci przeciêtny, miejscami utrudniony. Ograniczenia: przez czêæ dzia³ki przebiega sieæ energetyczna i wodoci¹gowa. Warunki zagospodarowania przeciêtne, obecnie
uprawy rolne i drzewka owocowe. W s¹siedztwie znajduje siê
zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod zabudowê. Uzbrojenie: sieæ energetyczna w dzia³ce od strony pó³nocnej, wzd³u¿ granicy, sieæ wodoci¹gowa przebiega w odleg³oci oko³o 10 m wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ nr 125/2. Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporz¹dzaniu t¹ nieruchomoci¹.

Opis Nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej. Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr B-64/2004 z dnia 19 lipca
2004 r. ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piêtrowego z poddaszem mieszkalnym lub u¿ytkowym, z gara¿em
wbudowanym lub wolnostoj¹cym na samochód osobowy, wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i przy³¹czami. Dojazd do
nieruchomoci przeciêtny, miejscami utrudniony.

I przetarg odbêdzie siê dnia 8 kwietnia 2005 r. o godz.11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

II przetarg odbêdzie siê 8 kwietnia 2005 r. o godz.11.15
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 4 kwietnia
2005 roku do godz. 14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku
Zachodnim 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 przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa
Ruda.

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 4 kwietnia
2005 roku do godz. 14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku
Zachodnim 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 przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa
Ruda.

Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela:
Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego
w Nowej Rudzie - Rynek 11, pok. nr 109, tel. 872 0 325.

Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela:
Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego
w Nowej Rudzie - Rynek 11, pok. nr 109, tel. 872 0 325.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od 3 marca 2005 r. do 3 kwietnia 2005 r.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od 3 marca 2005 r. do 3 kwietnia 2005 r.

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

Warunki zagospodarowania przeciêtne (stare drzewa oraz
krzewy owocowe). W s¹siedztwie znajduje siê zabudowa
mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê. Uzbrojenie: brak, mo¿liwoæ pod³¹czenia do sieci energetycznej od
strony pó³nocnej oko³o 10 m, sieæ wodoci¹gowa w odleg³oci
ok. 30 m od granicy z dzia³k¹ nr 127/15. Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ta nieruchomoci¹.
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11 marca 2005 r.

Co za miedz¹?
Ciekawie zapowiada siê najbli¿szy weekend u naszych
s¹siadów Czechów w Broumovie i okolicach.

Baniowo
w Broumovie
Od pi¹tku do niedzieli (1113.03) w Teatrze Miejskim na
Rynku w Broumovie odbywaæ
siê bêd¹ VIII Miêdzynarodowe
Spotkanie Mi³oników science-fiction, fantasy, bani, horroru oraz wiedzy i kosmosu.
Odbêdzie siê wiele prelekcji,
a w sobotê o godzinie 11 i 13
na broumovskim Rynku wyst¹pi grupa fechtunku historycznego. W niedzielê rozegrana zostanie Wielka Bitwa
drewnianymi mieczami.
Natomiast w pobliskiej
stacji narciarskiej Janovicki
odbêdzie siê w niedzielê Karnawa³ masek na nartach.
Start: godz. 1330. Po przejedzie Trasy dla masek poczêstunek za darmo oraz nagrody dla najlepszych. (lwi)

Rozmaitoci

Nr 85

Magiczne spotkanie autorskie w noworudzkiej bibliotece

Olga underground

Bardzo magiczny a zarazem swojski przebieg mia³o spotkanie z Olg¹ Tokarczuk w noworudzkiej bibliotece. Wieczór autorski zwi¹zany z promocj¹ jej najnowszej ksi¹¿ki
pt. Ostatnie historie by³ naprawdê uczt¹ dla ducha i ucha.

- Nie przepadam za tym ca³ym zgie³kiem spotkañ z czytelnikami powiedzia³a Olga Tokarczuk. - W³aciwie czujê siê trochê nieswojo
w du¿ej grupie ludzi, ale cieszê siê, ¿e Pañstwo przyszlicie i ¿e
czytacie moje ksi¹¿ki. A najbardziej cenne s¹ dla mnie Wasze uwagi dotycz¹ce tego, jak odbieracie moje pisanie - wyzna³a pisarka na
pocz¹tku spotkania.

Uczniowie SP 2 wziêli udzia³ w warsztatach dziennikarskich

Znalaz³y wiele b³êdów
Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 z Nowej Rudy
wybrali siê do podstawówki
w pobliskich W³odowicach.
Powodem ich wizyty w tamtejszej szkole by³y warsztaty pn. Dziennikarskie formy
wypowiedzi.

info Nowa Ruda

Noworudzkie dzieci pod
opiek¹ nauczycielek - Joanny
Fiszer i Iwony Szuber, opiekunek gazetki szkolnej z SP 2
Uczniak spotka³y siê z m³odymi twórcami w³odowickiej
gazety Nasz Ma³y Time`s, by
pod czujnym okiem Anny Grzy-

M³odzi redaktorzy w grupach formu³owali wnioski na pimie, a póniej prezentowali je na forum warsztatów.
fot. Anna Grzybowska

bowskiej (opiekunki pisma
w SP W³odowice i prowadz¹cej warsztaty) wspólnie poznawaæ formy dziennikarskie.
Wg³êbiaj¹c siê w arkana sztuki napisania dobrego tekstu
m³odzi redaktorzy zapoznali
siê z wycinkami prasowymi
z lokalnych gazet (Gazeta Noworudzka, Kurier Przygraniczny oraz Gazeta Prowincjonalna Ziemi K³odzkiej) próbuj¹c
uporz¹dkowaæ poszczególne
teksty w formu³ê informacji,
komentarzy, rozmowy, felietonu czy relacji. Pod szczególnym obstrza³em uczestników
znalaz³y siê prasowe wywiady, w których dzieci znalaz³y
mnóstwo b³êdów.
Podsumowaniem warsztatów by³o sformu³owanie
wniosków o zasadach rzetelnoci w przygotowaniu i przeprowadzaniu rozmów oraz
tworzeniu artyku³ów prasowych. Na koniec by³a równie¿
deklaracja m³odych redaktorów o dalszej wspó³pracy i wymianie dowiadczeñ.
(lwi)

Opowieci o ostatniej
ksi¹¿ce oraz konsumpcyjnym
spo³eczeñstwie i relacji Olgi
do rzeczywistoci - czyli tego
co jest w ¿yciu wa¿ne - pop³ynê³y w trakcie wieczoru jak
rzeka, do której zrêcznie swoje ale wrzucali zarówno Karol Maliszewski, jak i licznie
przybyli uczestnicy spotkania.
- Jestem mile zaskoczona, ¿e
moje Ostatnie historie
sprzedaj¹ siê a¿ tak dobrze,
mimo tego, i¿ nie s¹ ksi¹¿k¹
ani ³atw¹, ani weso³¹, któr¹
mo¿na wzi¹æ do rêki tak dla
relaksu na weekend. W³aciwie jest to doæ mroczna opowieæ o przemijaniu i bliskoci mierci, czyli tematy, które
nie s¹ dzisiaj modne - takimi
s³owami wyrazi³a siê pisarka
o swojej powieci.
Literatura Olgi Tokarczuk
bliska jest twórczoci Schulza i Kafki, a sama pisarka
identyfikuje siê z nurtem literatury rodkowo-europejskiej, charakteryzuj¹cej siê
swoistymi podró¿ami bohaterów do wnêtrza cz³owieka.
tekst i foto W. Grzybowski

MOK
zaprasza
* 12 marca, godz. 17.
Otwarcie wystawy malarstwa Albina Klonowskiego
Mitologia z przymru¿eniem
oka - Sala miedziana.
godz. 17.
* 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.

