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Spokojnych wi¹t Wielkanocnych

Alleluja ! dla wszystkich nas
Niechaj radoæ i nadzieja zrodzona
ze Zmartwychwstaniem Jezusa
niesie nam nadziejê, optymizm
i dobro od ludzi, i dla ludzi
Z najlepszymi ¿yczeniami wi¹tecznymi
dla mieszkañców Nowej Rudy
Bo¿ena Bejnarowicz
przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

Tomasz Kiliñski
burmistrz miasta
Nowa Ruda

co w Noworudzkim Parku Przemys³owym?

NIE! interweniuj¹ w starostwie
konsolidacji
przewodnicz¹ca i burmistrz

- Wyra¿amy nasz stanowczy sprzeciw dla konsolidacji noworudzkiego SP ZOZ z innymi jednostkami ochrony zdrowia w powiecie k³odzkim - mówi
Tomasz Kilñski, burmistrz Nowej Rudy. - Jestemy równie¿ bardzo zaniepokojeni sposobem,
w jaki k³odzkie starostwo powiatowe prowadzi³o
konsultacje w sprawie likwidacji i po³¹czenia noworudzkich szkó³ ponadgimnazjalnych.
- To jak Zarz¹d i wielu radnych powiatu k³odzkiego
traktuj¹ Now¹ Rudê jest dla nas nie do przyjêcia stwierdza Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Nowej Rudy. - Wydaje siê, ¿e nie
jestemy równorzêdnymi partnerami do rozmów,
gdy¿ ma³o kto ze starostwa pojawia siê na organizowanych przez nas spotkaniach w wa¿nych dla
nas sprawach.
wiêcej na str. 5

Idea staje siê faktem
Pomys³ utworzenia Noworudzkiego Parku Przemys³owego na terenach po by³ej KWK Nowa Ruda nabiera realnych kszta³tów. Ju¿
w czerwcu br. ruszy budowa nowej hali produkcyjnej, dla firmy, w której pracê znajdzie w 2006 roku oko³o 100 noworudzian.
W zaledwie pó³tora roku po
podpisaniu pierwszych porozumieñ, doczekalimy siê finalizacji
starañ noworudzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Agroreg SA
i Urzêdu Miasta Nowa Ruda w postaci podpisanej w grudniu 2004
roku z Agencj¹ Rozwoju Przemys³u
umowy na realizacjê projektu NPP.
Przypomnijmy, dokument o którym mowa jest gwarancj¹, ¿e realizowany zgodnie z za³o¿onym planem projekt NPP otrzyma refundacjê 75% kosztów kwalifikowanych
inwestycji ze rodków pomocowych Unii Europejskiej. Pozosta³e
25% kosztów realizacji tego zadania sfinansowane bêdzie równo,

po 12,5%, z bud¿etu pañstwa i bud¿etu Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Ta ostatnia wyasygnuje do czerwca 2008 roku 5 mln 175 tys. z³otych
na NPP.
- Nie jest to kwota wielka, zwa¿ywszy, i¿ w zamian miasto Nowa Ruda
otrzyma ponad 36 mln z³otych na
rewitalizacjê terenów, adaptacjê
pokopalnianych obiektów, budowê
nowej hali i stworzenie nowoczesnej infrastruktury - podkrela Jerzy Dudzik, prezes ARR Agroreg
SA w Nowej Rudzie, spó³ki która
nadzoruje dzia³alnoæ Noworudzkiego Parku Przemys³owego.
ci¹g dalszy na str. 3
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w skrócie...

we w³asnym gronie

Klub Amazonek
W Nowej Rudzie powstaje Klub Amazonek,
zrzeszaj¹cy kobiety po mastektomii.
Wszystkie zainteresowane Panie z miasta
i okolic zapraszamy na comiesiêczne spotkania.
Federacja Polskich Klubów Kobiet po
Mastektomii Amazonki jest jedyn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz kobiet
po leczeniu raka piersi, skupiaj¹c¹ ju¿ 135
klubów z ca³ej Polski. Jest organizacj¹ siln¹,
dynamiczn¹, skupiaj¹c¹ kobiety w klubach nie
tylko walcz¹ce z w³asn¹ chorob¹, ale pragn¹ce s³u¿yæ innym. Teraz noworudzkie amazonki bêd¹ mia³y szansê na spotkania we w³asnym klubie.
Szczegó³owych informacji w tej sprawie
mo¿na zasiêgn¹æ w poniedzia³ki oraz rody
w Ratuszu - Biuro Organizacji Pozarz¹dowych,
(Rynek 1, pok. 1 w godz. 10-16) albo telefonicznie: 872 0350; 872 6736, b¹d za pomoc¹
poczty elektronicznej e-mail: nson@interia.pl.
Wszelkie informacje na temat powstaj¹cego
klubu mo¿na równie¿ uzyskaæ od Pe³nomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarz¹dowych: Monika Podjacka tel. 872 0339; Rynek
11, pok. 305 od poniedzia³ku do pi¹tku. (lwi)

Przypominamy
Informacje o i dla organizacji samorz¹dowych znaleæ mo¿na na tablicy og³oszeñ
noworudzkiego urzêdu - Rynek 11, III piêtro
oraz na stronie internetowej Urzêdu Miasta:
www.umnowaruda.bip.doc.pl

* Mikrofon dla wszystkich. Konkurs piosenki z 30 letni¹ ju¿ tradycj¹ nie po raz pierwszy
zawita³ do naszego miasta. Zapraszamy do
udzia³u w nim wszystkich tych, którzy lubi¹ piewaæ (nie ma ograniczeñ wiekowych). Przes³uchania odbywaæ siê bêd¹ w pracowni muzycznej pod opiek¹ Pana Ferdynanda Myæki i Pani
Teresy Kocielak. Natomiast koncert pó³fina³owy konkursu odbêdzie siê z udzia³em publicznoci w sali widowiskowej MOK w maju
(dok³adny termin zostanie jeszcze ustalony).
Fina³ konkursu bêdzie mia³ miejsce podczas
tegorocznych Dni Nowej Rudy.
Zg³oszenia do udzia³u w konkursie przyjmuje dzia³ imprez MOK, pok. nr 4, gdzie nale¿y
wype³niæ kartê zg³oszenia. Informacje tel. 872
44 84.
* Kronika Wittiga. Od po³owy marca w punktach sprzeda¿y na terenie naszego grodu jest
do kupienia druga czêæ Kroniki miasta Nowa
Ruda, wydanej w 1937 roku, autor - Joseph
Wittig. Pobo¿ne miasto , bo taki odwzorowany z orygina³u podtytu³ nosi polskojêzyczny
przek³ad tej czêci dzie³a opowiada o dziejach
XVI i XVII-wiecznej Nowej Rudy w kontekcie
przemian religijnych tamtego okresu, jak równie¿ wyczerpuj¹co opisuje wygl¹d ówczesnego miasta.
* Dopisz¹ do spisu. Przypominamy, ¿e w ka¿dej gminie prowadzony jest sta³y rejestr wyborców obejmuj¹cy osoby mieszkaj¹ce na
sta³e na obszarze gminy, którym przys³uguje
prawo wyborcze. Druk wniosku o dopisanie
do rejestru wyborców mo¿na otrzymaæ w Biurze Obs³ugi Klienta lub w Wydziale Spraw Obywatelskich noworudzkiego Urzêdu Miasta Rynek 11. (lwi)

zmieñ dokument na nowy

Dowody do wymiany

Urz¹d Miasta w Nowej Rudzie przypomina o obowi¹zku wymiany starych, ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych.
Do 31 grudnia 2005 roku
obowi¹zek wymiany dokumentu maj¹ osoby posiadaj¹ce dowody osobiste wydane w latach 1981-1991. Do
koñca przysz³ego roku wymianie podlegaj¹ dowody
osobiste wydane w latach
1992-1995, a do koñca 2007
roku - dowody wydane w latach 1996-2000.
Uwaga! 1 stycznia 2008 roku
trac¹ wa¿noæ wszystkie dowody w formie ksi¹¿eczkowej.
Przypominany, ¿e do otrzymania nowego dowodu osobistego niezbêdne s¹:
* wype³niony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
* uiszczenie op³aty za wydane dowodu osobistego,
* dwie fotografie.
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W przypadku osób ubiegaj¹cych siê o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy do wniosku nale¿y do³¹czyæ odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych
poza Now¹ Rud¹). Ci, którzy
ubiegaj¹ siê o wymianê dowodu osobistego z powodu
zmiany danych osobowych
musz¹ do³¹czyæ równie¿ dokument stwierdzaj¹cy t¹ zmianê (np. odpis skrócony aktu
ma³¿eñstwa).
Osoby posiadaj¹ce dowody osobiste wydane poza
Now¹ Rud¹ zobowi¹zane s¹
do³¹czyæ orygina³y dokumentów ród³owe w celu ustalenia prawid³owych danych
osobowych (akt ma³¿eñstwa,
akt urodzenia).

Przypominamy, ¿e wymiana dowodu osobistego podlega op³acie w wysokoci 30,z³. Za wydanie nowego dowodu osobistego nie pobiera siê
op³at od osób: ubiegaj¹cych
siê o wymianê dowodu osobistego z powodu wady technicznej lub sporz¹dzonego
niezgodnie z danymi z wniosku; zobowi¹zanych do wymiany z powodu administracyjnej zmiany ulicy, numeru
domu i mieszkania, b¹d numeru kodu pocztowego; przebywaj¹cych w domach opieki
spo³ecznej lub pobieraj¹cych
zasi³ek sta³y z pomocy spo³ecznej albo rentê socjaln¹;
ma³oletnich przebywaj¹cych
ca³odobowo w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych
(np. domy dziecka).
Szczegó³owe informacje
dostêpne s¹ w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie - Biuro
Obs³ugi Klienta oraz na tel:
872 0324, 872 2208, 872
(lwi)
0370.

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.
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
pi¹tku 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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- Nie wstydmy siê, ¿e potrzebujemy wsparcia
Ruszy³ program Posi³ek dla potrzebuj¹cych realizowany
przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Nowej Rudzie.
Warto jeszcze raz zapoznaæ siê z kryteriami przyznawania
tego wsparcia.

Jest pomoc w MOPS
Jedynym kryterium, które
bêdzie decydowaæ o przyznaniu pomocy w postaci bezp³atnego, gor¹cego posi³ku
jest kryterium dochodowe.
Ka¿dy noworudzianin, bez
wzglêdu na wiek, którego dochody w rodzinie, w przeliczeniu na osobê s¹ ni¿sze od 474
z³otych, a w przypadku osób
samotnych 691,50 z³, bêdzie
móg³ skorzystaæ z pomocy oferowanej w ramach tego programu.
Dochód na osobê, potwierdzony musi byæ zawiadczeniem o zarobkach, odcinkiem
emerytury czy renty, albo zawiadczeniem z filii Powiatowego Urzêdu Pracy o statusie
bezrobotnego b¹d pobieraniu
zasi³ku.
Aby skorzystaæ ze wsparcia wystarczy zg³osiæ siê do
noworudzkiego MOPS przy ul.
Kolejowej i osobicie b¹d telefonicznie (tel. 872 11 66) zadeklarowaæ potrzebê pomocy.
W przypadku rodzin, których
dzieci uczêszczaj¹ do noworudzkich szkó³ program Posi³ek dla potrzebuj¹cych pilotowaæ bêd¹ dyrektorzy jednostek,

którzy przygotuj¹ listy uczniów
i ca³ych rodzin potrzebuj¹cych
pomocy. W takich przypadkach nie bêdzie ju¿ potrzeby indywidualnego zg³aszania siê
do MOPS.
Pomoc w formie gor¹cych
posi³ków przygotowywanych
w szkolnych sto³ówkach,
wietlicach oraz jad³odajniach bêdzie przyznawana na
okres do 30 czerwca 2005 r.,
a nastêpnie na III i IV kwarta³
2005 r. Dla osób zamieszka³ych na obrze¿ach Nowej
Rudy, osób niedo³ê¿nych oraz
niepe³nosprawnych MOPS
przyzna zasi³ki celowe, w formie ekwiwalentu pieniê¿nego za posi³ki, po dok³adnym
rozpoznaniu przypadków.
- Zachêcam wszystkich potrzebuj¹cych Noworudzian do
skorzystania z oferty MOPS 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 burmistrz Tomasz
Kiliñski.
(lwi)

10 Dni Nowej Rudy
Przychylaj¹c siê do sugestii mieszkañców Nowej Rudy
imprezy w ramach tegorocznych Dni Nowej Rudy odbywaæ
siê bêd¹ w ró¿nych miejscach miasta. Dni rozpoczn¹ siê
w pi¹tek 27 maja, w dzieñ po wiêcie Bo¿ego Cia³a biesiad¹ z zespo³em Boys. Dzieñ póniej, w sobotê 29 maja
czeka nas Biesiada Country oraz Kino w plenerze przed
noworudzkim MOK-iem.
- W ramach dni odbêdzie siê koncert Paw³a Kukiza z zespo³em Piersi, a na zamkniêcie obchodów 5 czerwca
wyst¹pi Stanis³aw Sojka z towarzyszeniem Filharmonii
Wroc³awskiej, po którym to koncercie planujemy tradycyjny
pokaz sztucznych ogni - informuje nas Sebastian Antolik,
dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Nowej Rudzie, który
jest w tym roku organizatorem Dni.
W programie obchodów znajdzie siê m.in. cykl imprez
pn. Si³a serc, festiwale piosenki przedszkolnej oraz piosenki obcojêzycznej, Mikrofon dla wszystkich oraz wiele
innych imprez m.in. Konkurs Historyczny Nowa Ruda w Kronice Wittiga. Du¿¹ imprez¹ towarzysz¹c¹ Dniom bêdzie
wiatowy Dzieñ Dziecka, zorganizowany na obiektach CTS
w S³upcu 1 czerwca.
(lwi)
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ci¹g dalszy ze str. 1

Idea staje siê faktem
Zak³adana na ten rok wielkoæ inwestycji w NPP zamknie siê kwot¹ ok. 12 mln
z³otych, w tym noworudzki
Urz¹d wy³o¿y z Bud¿etu Miasta 500 tys. z³.
- 400 tys. z³ pochodziæ bêdzie
z zaci¹gniêtego przez miasto
kredytu dla Gmin Górniczych,
który bêdziemy sp³acaæ na
bardzo dogodnych warunkach w nastêpnych latach powiedzia³ nam Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy.
- Realizacja tej inwestycji to
szansa na o¿ywienie gospodarcze dla miasta - przekonuje Daniel Ekiel, który od stycznia br. pe³ni funkcjê kierownika projektu NPP, po rezygnacji z posady wiceburmistrza
Nowej Rudy. - Planujemy, ¿e

docelowo po zakoñczeniu
prac I etapu zatrudnienie na
terenie NPP, w ró¿nych podmiotach, które bêd¹ siê tu lokowa³y, znajdzie przynajmniej
300 osób.
Trwaj¹ opracowania dokumentacji przebudowy infrastruktury obejmuj¹cej 7,67
hektarów terenów w ramach
realizacji I etapu, by ju¿
w czerwcu br. rozpocz¹æ budowê hali produkcyjnej (przy
ul. Spacerowej) o powierzchni ponad 10 tys. m2, której oddanie do u¿ytku zaplanowano
na pocz¹tek 2006 roku.
Jak siê dowiedzielimy, jest
ju¿ inwestor, który uruchomi
produkcjê w tej¿e hali i zatrudni oko³o 100 noworudzian.
Wojciech Grzybowski

Jerzy Dudzik prezes AGROREG-u (na zdj. drugi z prawej) w miniony
poniedzia³ek odpowiada³ na pytania dotycz¹ce NPP, zadawane przez
radnych Komisji Gospodarczej. Na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej
zostan¹ podjête zobowi¹zania w sprawie NPP. fot. W. Grzybowski

nie bêdzie kolejnego supermarketu

Burmistrz dementuje
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê tu i ówdzie informacjami na
temat budowy kolejnego supermarketu spo¿ywczego na terenie miasta Nowa Ruda, poprosilimy burmistrza Tomasza
Kiliñskiego o informacjê w tej materii.
- Swego czasu by³o zainteresowanie du¿ych firm budow¹ supermarketu, ale podj¹³em decyzjê o nieprzekazywaniu do sprzeda¿y gruntów bêd¹cych w³¹snoci¹ miasta z przeznaczeniem pod
takie inwestycje. Uwa¿am, ¿e sytuacja noworudzkich kupców jest
ju¿ na tyle trudna, ¿e nie wolno stwarzaæ im dodatkowej konkurencji - stwierdzi³ burmistrz Nowej Rudy.
Jednoczenie Tomasz Kilinski zadeklarowa³, ¿e przy tak wa¿nych decyzjach dotycz¹cych racji mniejszych podmiotów gospodarczych, bêdzie pyta³ przedsiêbiorców o zdanie oraz prosi³
o wspólne wypracowanie - s³u¿¹cego wszystkim jak najlepiej (lwi)
rozwi¹zania.
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Og³oszenia

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda
o wszczêciu postêpowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
1. Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Przebudowa ulicy Teatralnej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ tj; przebudowa
kanalizacji deszczowej, sanitarnej,wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i odbudow¹ nawierzchni ulicy, przewidzianej do realizacji
na dzia³kach o numerze ew. 226, 219, 244, 222, 250 w Nowej
Rudzie, na wniosek Inwestora Gminy Miejskiej Nowa Ruda
reprezentowanej przez Wydzia³ Infrastruktury i Inwestycji
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Po³oniny i Zielnej
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i odbudow¹ nawierzchni ulic,
przewidzianej do realizacji na dzia³kach o numerze ew. 17/2,
18/2, 12, 4, 3/1, 3/13 w Nowej Rudzie, na wniosek Inwestora
Gminy Miejskiej Nowa Ruda reprezentowanej przez Wydzia³
Infrastruktury i Inwestycji.
3. Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Modernizacja ulicy £u¿yckiej - Etap I wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ tj; przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodoci¹gowej, kanalizacyjnej z odbudow¹ nawierzchni ulicy, przewidzianej do
realizacji na dzia³kach o numerze ew. 82, 32 w Nowej Rudzie,
na wniosek Inwestora Gminy Miejskiej Nowa Ruda reprezentowanej przez Wydzia³ Infrastruktury i Inwestycji.
4. Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boh.Getta, Ma³a,
Rynek, Kolejowa, Kocielna, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego - w ramach Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Nowa
Ruda wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i odbudow¹ nawierzchni ulic, przewidzianej do realizacji na dzia³kach o numerze ew.
407/2, 346/2, 380, 365/3, 414, 425, 336, 327, 301, 326/5 w Nowej Rudzie, na wniosek Inwestora Gminy Miejskiej Nowa Ruda
reprezentowanej przez Wydzia³ Infrastruktury i Inwestycji.
5. Burmistrz Miasta Nowa Ruda dzia³aj¹c w trybie art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamia o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa ronda w rejonie skrzy¿owania ulic S³upieckiej i Waryñskiego D = 35 m
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ przewidziana do realizacji na
dzia³kach AM-3, Obr.6 dz. 17, 11, 15/7, 15/4, 10, AM-4, Obr. 7 dz
26 na wniosek Inwestora Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK z/s w Wa³brzychu.
UWAGA!
Ze z³o¿onymi dokumentami mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie
Miasta Nowa Ruda w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji,
Rynek 11, pok. 206, tel. 872 0 331 w ci¹gu 7 dni od daty
ukazania siê niniejszego obwieszczenia.
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Granica dzieli przedsiêbiorców
Te wieci z pewnoci¹ uciesz¹ szczególnie noworudzkich
przedsiêbiorców. Byæ mo¿e ju¿ niebawem dojdzie do zmiany statusu przejcia granicznego T³umaczów - Otovice.

Liczymy na zmiany
O tym, ¿e granica nadal
dzieli przedsiêbiorców z Nowej Rudy, Radkowa oraz czeskiego Broumova wiedz¹ nie
od dzi przedsiêbiorcy, którzy
próbuj¹ prowadziæ wymianê
handlow¹ z naszymi po³udniowymi s¹siadami. Przez
przejcie graniczne w T³umaczowie jak dot¹d nie mog¹
nawet przeje¿d¿aæ samochody z kratk¹ zaliczane do aut
ciê¿arowych. Byæ mo¿e wkrótce siê to zmieni i pojazdy
o masie ca³kowitej do 3,5 tony
bêd¹ korzysta³y z przejcia.
- Dziêki nag³onieniu sprawy
w czeskich oraz polskich mediach i interwencji Oldøicha
Vlasáka, naszego, czeskiego
eurodeputowanego, 9 lutego
br. odwo³ano kierownictwo
CHKO Broumovsko, które

by³o przeciwne jakimkolwiek
zmianom na granicy - powiedzia³ nam Frantiek Molík,
szef nachodzkiego oddzia³u
Regionalnej Izby Gospodarczej Pó³nocno-Wschodnich
Czech. - Jest wiêc nadzieja,
¿e sprawa zmiany statusu
przejcia granicznego w T³umaczowie ruszy z miejsca.
Nikogo przekonywaæ nie
trzeba, ¿e otwarcie przejcia
dla przedsiêbiorców o¿ywi
¿ycie gospodarcze po polskiej
i czeskiej stronie granicy. Póki
co wszyscy, którzy chc¹ sprzedawaæ swoje wyroby s¹siadom zza miedzy czy wwieæ
du¿e partie zakupionych towarów przez granicê, korzystaæ
musz¹ z przejcia drogowego w Kudowie Zdroju.
Wojciech Grzybowski

Kto i w jakich komisjach?
Zgodnie zapowiedzi¹ z poprzedniego wydania INFO
Nowa Ruda, podajemy sk³ady komisji sta³ych Rady Miejskiej Nowej Rudy
Komisja gospodarcza:
Zbigniew Grochowski
- przewodnicz¹cy,
Przemys³aw Achrem,
Krzysztof Bolisêga,
Arkadiusz Michalski,
Miko³aj Puch,
Zbigniew Radgowski,
Krzysztof Wcis³o,
Jaros³aw Wióra,
Piotr Wróbel.
Komisja Porz¹dku
Publicznego i Komunikacji
Arkadiusz Michalski
- przewodnicz¹cy,
Kazimierz Bana,
Bo¿ena Bejnarowicz,
Marcin Gruszka,
Micha³ Prokopczak,
Henryk Zimoch.

Komisja Spraw
Spo³ecznych:
Dariusz Kupczyk
- przewodnicz¹cy,
Przemys³aw Achrem,
Irena Caryk,
Bogus³aw Fr¹cek,
Marcin Gruszka,
Krzysztof Morel,
Joanna Piszczecka,
Miko³aj Puch,
Grzegorz Sza³êga,
Piotr Wróbel.
Komisja Zdrowia i Ekologii:
Krzysztof Wcis³o
- przewodnicz¹cy,
Alfred Balawajder,
Irena Caryk,
Joanna Piszczecka,
Komisja rewizyjna:
Krzysztof Morel
- przewodnicz¹cy,
Kazimierz Bana,
Dariusz Kupczyk,
Grzegorz Sza³êga,
Krzysztof Wcis³o.

Kolejna sesja Rady Miejskiej Nowej Rudy
odbêdzie siê 30 marca br.
w Sali uroczystoci noworudzkiego ratusza.
Pocz¹tek godz. 9. Zapraszamy
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Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej i burmistrz Nowej Rudy interweniuj¹ w starostwie k³odzkim

NIE! konsolidacji
Sprawy organizacji opieki zdrowotnej w powiecie i szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Nowej Rudzie nie od dzisiaj
spêdzaj¹ sen z powiek w³odarzom Nowej Rudy.
Niespójnoæ dzia³añ starostwa w K³odzku, prowadz¹ca ostatnio do niezauwa¿ania racji Nowej Rudy zmusi³a noworudzkich
w³odarzy do wystosowania oficjalnych pism, wyra¿aj¹cych stanowiska w³adz miasta w wa¿nych dla mieszkañców sprawach.
Prezentujemy oficjalne pisma przewodnicz¹cej Rady Miejskiej do
w³adz powiatu k³odzkiego.

Pan Adam £¹cki, Starosta K³odzki

Nowa Ruda, 14 marca 2005 r.

dot. uchwa³y Nr XXXIII/383/2005 Rady Powiatu K³odzkiego z 26 stycznia
2005r. w sprawie zamiaru po³¹czenia szkó³ ponadgimnazjalnych
i utworzenia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.

Na terenie miasta Nowa Ruda dzia³aj¹ 4 szko³y ponadgimnazjalne, które kszta³c¹ m³odzie¿ g³ównie z miasta oraz
Gminy Nowa Ruda oraz Miasta i Gminy Radków. S¹ to placówki o d³ugiej i chlubnej tradycji. Jednak w ostatnich dniach dosz³y do w³adz samorz¹dowych sygna³y, mówi¹ce o zamiarze
po³¹czenia trzech z nich w jedn¹. Potwierdzenie tego uzyskalimy na stronie BIP Starostwa K³odzkiego, gdzie zamieszczona zosta³a powo³ana na wstêpie uchwa³a Rady Powiatu.
Po zapoznaniu siê z jej treci¹ zdecydowano o zwo³aniu spotkania powiêconego temu zagadnieniu. Spotkanie zosta³o
zwo³ane na dzieñ 10 marca br. i zaproszeni zostali Pan Starosta, Etatowy Cz³onek Zarz¹du Starostwa p. Zachariasz, jako
odpowiedzialny za kwestie owiatowe, Dyrektor Wydzia³u
Owiaty i Sportu Starostwa, przedstawiciele Gminy Nowa
Ruda, Miasta i Gminy Radków, Burmistrz Miasta Nowa Ruda,
radni powiatowi z terenu gmin noworudzkich i Radkowa, radni
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, dyrektorzy Szkó³, których sprawa dotyczy.
Z przykroci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e nikt z zaproszonych
przedstawicieli Starostwa nie przyby³ na spotkanie. Dlatego
te¿ prosimy o podanie pisemnych informacji dotycz¹cych: uzasadnienia zamiaru po³¹czenia wspomnianych w uchwale
szkó³, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i organizacyjnym i
dydaktycznym, opinii w tej sprawie rad pedagogicznych, rad
rodziców, opinii Kuratorium Owiaty. Czujemy siê, jako samorz¹d Miasta Nowa Ruda, zaniepokojeni tym, ¿e mimo podjêcia prac nad wykonaniem przedmiotowej uchwa³y Rady Powiatu K³odzkiego, nikt nie zasiêgn¹³ opinii samorz¹dów, których ona dotyczy. Wszak do maj¹cych ulec po³¹czeniu szkó³
ponadgimnazjalnych, uczêszczaj¹ uczniowie, bêd¹cy mieszkañcami Nowej Rudy, Gminy Nowa Ruda i z Radkowa. Z tym
wi¹¿e siê ca³y splot dodatkowych okolicznoci np. koszty dojazdu, mo¿liwoci dojazdu, jakoæ procesu dydaktycznego,
kierunki kszta³cenia itp. Zatem s¹ to kwestie istotne dla spo³ecznoci gminnej, które jako takie powinny podlegaæ, jak siê
wydaje, konsultacjom z odpowiednimi organami gminy, by
zadoæ uczyniæ treci art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego. W tym przypadku nikt jak dot¹d, samorz¹dów gminnych nie pyta³, a nawet nie informowa³ oficjalnie o podjêciu wspomnianej na wstêpie uchwa³y.
Liczymy zatem na to, i¿ Pan Starosta, jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu K³odzkiego, odpowiedzialnego za realizacje powo³anej na wstêpie uchwa³y, podejmie stosowne dzia³ania, co pozwoli nam, jako samorz¹dowi ¿ywotnie zainteresowanemu problemem, na merytoryczne odniesienie siê do
sprawy, wyra¿enie swojej opinii oraz wspó³pracê, która doprowadzi do wypracowania optymalnego dla wszystkich rozwi¹zania.
Z powa¿aniem
Bo¿ena Bejnarowicz,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Nowa Ruda, 16 marca 2005 r.

Pan Marek Szpanier
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu K³odzkiego

Maj¹c na wzglêdzie zapowiadan¹ tematykê nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu K³odzkiego, zwo³anej na 17 marca br.,
a w szczególnoci wniosek dotycz¹cy tzw. konsolidacji dotychczas odrêbnych ZOZ-ów w Dusznikach, K³odzku i Nowej
Rudzie, radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie odbyli w dniu
14 marca br. spotkanie powiêcone tej problematyce, w którym uczestniczyli miêdzy innymi przedstawiciele zwi¹zków
zawodowych i Dyrektor noworudzkiego SP ZOZ oraz radni
Rady Powiatu K³odzkiego z terenu miasta.
Zwa¿ywszy na posiadane informacje w sprawie, a tak¿e
brak jednoznacznych rozstrzygniêæ dotycz¹cych prawnych
aspektów funkcjonowania i rozwi¹zania problemów finansowania s³u¿by zdrowia w skali kraju, radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie uwa¿aj¹ wszelkie dzia³ania organizacyjno-prawne tycz¹ce s³u¿by zdrowia na terenie Powiatu K³odzkiego za
przedwczesne. Budzi to zrozumia³e zaniepokojenie radnych
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, dzia³aj¹cych w celu ochrony
interesu spo³ecznoci lokalnej, polegaj¹cego na zapewnieniu mo¿liwie szerokiego dostêpu do us³ug medycznych oraz
mo¿liwoci hospitalizacji chorych i udzielania im natychmiastowej pomocy w sytuacjach bezporedniego zagro¿enia
¿ycia. Obawy te opieraj¹ siê na uzasadnionym domniemaniu, i¿ wspomniana wy¿ej konsolidacja, sprowadzi siê w efekcie do likwidacji szpitala w Nowej Rudzie.
Rozumiemy wzglêdy ekonomiczne, ale nie mog¹ one
przes³oniæ cz³owieka, chorego cz³owieka. Radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, jako reprezentanci swoich wyborców,
a szerzej spo³ecznoci miasta Nowa Ruda, czuj¹ siê w obowi¹zku, przywo³ane wy¿ej obawy przedstawiæ Radzie Powiatu K³odzkiego, gdy¿ dotycz¹ w sposób ¿ywotny jej interesów.
S¹ to kwestie tak istotne dla spo³ecznoci gminnej, ¿e jako
takie powinny podlegaæ, jak siê wydaje, konsultacjom z odpowiednimi organami gminy, by zadoæ uczyniæ treci art. 4
ust. 6 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego. Temu
zadoæ nie uczyniono, choæ w odniesieniu do poprzednich
dzia³añ Rady Powiatu K³odzkiego dotycz¹cych s³u¿by zdrowia (likwidacja przychodni, przekszta³cenie ZOZ-ów w spó³ki
prawa handlowego itp.) zasiêgano opinii Samorz¹du Miasta
Nowa Ruda. To, jak i zwo³ywanie nadzwyczajnej sesji Rady
Powiatu dotycz¹cej tej problematyki, jest nie do koñca zrozumia³e i mo¿e budziæ szereg w¹tpliwoci, pytañ, a nade wszystko obaw.
W konkluzji spotkania, o którym mowa na wstêpie, Radni
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie zdecydowali o przedstawieniu powy¿szego stanowiska Radzie Powiatu K³odzkiego, za
Pana, jako jej Przewodnicz¹cego porednictwem. Oczekuj¹
równie¿, ¿e stanowisko to zostanie wziête pod uwagê, a przynajmniej, ¿e przed podjêciem ostatecznych decyzji Rada
Powiatu K³odzkiego przeprowadzi konsultacje z samorz¹dami gminnymi, których problemy s³u¿by zdrowia, jej funkcjonowania i struktury dotycz¹.
Z powa¿aniem
Bo¿ena Bejnarowicz,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
Zamieszczone powy¿ej pismo w sprawie SP ZOZ zosta³o
odczytane przez przewodniczac¹ Bo¿enê Bejnarowicz
w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu K³odzkiego
w K³odzku 17 marca br. Tematyk¹ sesji by³a organizacja
s³u¿by zdrowia na Ziemi K³odzkiej w kontekcie mo¿liwoci przejêcia budowanego w Polanicy Zdroju nowoczesnego szpitala i utworzenia tam SP ZOZ-u, którego
organem za³o¿ycielskim móg³by byæ równie¿ powiat
k³odzki.
Wojciech Grzybowski
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

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, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego KW, Nr ewidencyjny dzia³ki obr. 7 AM 5 20/2.
Cena wywo³awcza gruntu 2 500,- z³ + 22% VAT (625 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 ta stanowi "tereny zabudowy mieszkaniowo gospodarczej drobnoziarnistej
o mozaikowej strukturze zagospodarowania" 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 nie zabudowana, bez przeznaczenia w
planie zagospodarowania, po³o¿ona niekorzystnie na zapleczu zabudowy zagrodowej za posesj¹ Kwiatkowskiego nr
41.U¿ytkowana obecnie rolniczo. Dojazd utrudniony, gdy¿ brak
jest bezporedniego dojazdu z drogi publicznej, mo¿liwy do
urz¹dzenia z ul. Kwiatkowskiego. Obecnie w czêci u¿ywany
jest dojazd pod wiaduktem kolejowym po torowisku od strony
bocznicy do kamienio³omu (niebezpieczny z uwagi na sk³ady
towarowe przewo¿¹ce kamieñ). Uzbrojenie: brak, mo¿liwoæ
pod³¹czenia do sieci energetycznej. Warunki zagospodarowania przeciêtne, kszta³t dzia³ki nie regularny, trójk¹tny, skarpy
wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ nr 9/8 i toru kolejowego. Z uwagi na to,
i¿ dzia³ka sklasyfikowana jest jako u¿ytek rolny, przeniesienie
prawa w³asnoci nieruchomoci na rzecz Nabywcy, który nie
spe³ni wymogów okrelonych w ustawie z 11 kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego, nast¹pi pod warunkiem, ¿e
Agencja Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pañstwa nie skorzysta z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu.
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 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.

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

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.
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.
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 28 lutego 2005 r. do 30 marca 2005 r.

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

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

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

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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Rozmaitoci

Nr 86

PIAST ZPAS Nowa Ruda zagra mecz w Wielk¹ Sobotê
Sporym wyró¿nieniem dla naszego miasta i KS PIAST Nowa
Ruda by³o zorganizowanie w ratuszu wyjazdowego posiedzenia Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z Wa³brzycha.
By³a to niew¹tpliwie okazja do
wymiany pogl¹dów z innymi
dzia³aczami sportowymi z regionu wa³brzysko-k³odzkiego
na polu wspó³pracy klubów
sportowych z samorz¹dami

gmin. Jeszcze raz okaza³o siê,
¿e w Nowej Rudzie wsparcie
dla uprawiania sportu, zarówno amatorskiego, jak równie¿
wyczynowego mo¿e byæ przyk³adem do naladowania.

Sportowe wyró¿nienie

- Dziêki dobrym relacjom na lini
Urz¹d Miasta Nowa Ruda - kluby sportowe i jasnym zasadom
udzielania dotacji dla organizacji imprez, utrzymania obiektów
oraz wynagradzaniu kadry
szkoleniowej nasze miasto
mo¿e poszczyciæ siê sukcesami sportowymi na skalê nie tylko dolnol¹sk¹, ale i ogólnopolsk¹ - mówi³ Zbigniew Grochowski, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej i wiceprezes OZPN
Wa³brzych. - Jestem przekonany, ¿e nasza praca, przede
wszystkim z ludmi m³odymi
w klubach, zaowocuje w przysz³oci kolejnymi osi¹gniêciami noworudzkich sportowców.
(lwi)

Senator Kazimierz Dro¿d¿ (na zdj. pierwszy z lewej), prezes OZPN
Wa³brzych wrêczy³ burmistrzowi Nowej Rudy okolicznociowy puchar za wk³ad w rozwój noworudzkiej pi³ki no¿nej. fot. W. Grzybowski

MOK
zaprasza
* 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.
* 9 kwietnia odbêd¹ siê XX
Jubileuszowe Noworudzkie
Spotkania Taneczne. Hala
widowiskowo-sportowa
spó³ki CTS w S³upcu.

UWAGA SZKO£Y
29 kwietnia br. Teatr Lalki
i Aktora w Wa³brzychu zamierza przedstawiæ w noworudzkim MOK-u spektakl
pt. Fredro Igraszki. Bilety
po 8 z³. Zainteresowane
placówki owiatowe, jak i
osoby indywidualne prosimy o kontakt z Miejskim
Orodkiem Kultury - Ma³gorzata Drelich tel. 872 4484.

Noworudzki Urz¹d Miasta
chce siêgn¹æ po rodki finansowe Unii Europejskiej
w ramach funduszy ZPORR
na rewitalizacjê naszego
grodu. Na potrzeby takiego
projektu opracowany bêdzie
specjalny program.
Miasto maj¹c na uwadze
skalê lokalnych problemów
spo³ecznych, trudnoci na
rynku pracy i stopieñ degradacji mienia materialnego,
a w szczególnoci uk³adu komunikacyjnego Nowej Rudy,
widz¹c, zastój i niszczenie w
zasobach mieszkaniowych,
publicznych obiektach zabytkowych, jak równie¿ aktywnych niegdy strefach turystycznych (Góra w. Anny,
Góra Wszystkich wiêtych) i
degradacjê terenów pokopalnianych, chcia³oby skorzystaæ
z mo¿liwoci Zintegrowanego
Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego zarz¹dzanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
W zwi¹zku z powy¿szym,
Urz¹d Miasta przystêpuje do
opracowania - Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

Rusza IV liga dolnol¹ska,
w której jedynym reprezentantem naszego powiatu s¹
pi³karze - seniorzy KS PIAST
Nowa Ruda. Na inauguracjê
ligi nasz zespó³ zagra w najbli¿sz¹ sobotê na stadionie
przy ul. Sportowej w Nowej
Rudzie z KP Brzeg Dolny.
Pocz¹tek meczu godz. 11.

info Nowa Ruda

Kino MOK
1-3 IV godz. 17. Zatañcz ze
mn¹ (106') - komedia romantyczna, prod. USA, od 12
lat, Wyk. Richard Gere, Jennifer Lopez.
1-5 IV godz. 19. Upadek
(150') - dramat wojenny, prod.
Niemcy, od 15 lat. Wyk. Bruno
Ganz, Alexandra Maria Lara.
8-10 IV godz. 17. ¯ycie jest
cudem (154') - dramat/ komedia, prod. Jugos³awia,
Francja, od 15 lat. Wyk. Slavko Stimac, Natasa Solak.
8-10 IV godz. 20. Upiór w
Operze (143') - musical/
dramat, prod. Wlk. Brytania,
od 12 lat. Wyk. Gerard Butler,
Emmy Rossum.
15-17 IV godz. 17. Pan od
muzyki (95') - romans/ dramat, prod. Francja, od 15 lat.
Wyk. Gerard Jugnot, Francois Berleand.
15-17 IV godz. 19. Dziwka
(90') - dramat spo³eczny, prod.
Hiszpania, od 18 lat. Wyk.
Deryl Hannah, Denise Richards.

Urz¹d zaprasza do wspó³pracy

Czas
Czas na
na rewitalizacjê
rewitalizacjê
Dzia³aj¹cy ju¿ Zespó³ Zadaniowy ds. Rewitalizacji
chcia³by zaprosiæ do wspó³pracy instytucje publiczne,
podmioty gospodarcze oraz
jednostki sektora pozarz¹dowego, a tak¿e osoby prywatne zainteresowane kreowaniem kierunków polityki spo³ecznej i materialnej odnowy
miasta Nowa Ruda w najbli¿szych latach.
- Zapraszamy wszystkich do
sk³adania pisemnych zg³oszeñ koncepcji i sugestii oraz
gotowych projektów, które
pos³u¿¹ opracowaniu spójnego, programowego dzia³ania w poszczególnych sferach i strefach rewitalizacji
Nowej Rudy - powiedzia³a
pani wiceburmistrz Marzena
Woliñska. - Uwagi mieszkañców, jak i innych osób, którym
nie jest obojêtne przywrócenie blasku naszemu miastu
z pewnoci¹ pomog¹ nam
w opracowaniu najlepszych
dla naszej Nowej Rudy rozwi¹zañ - dodaje.

Dla lepszego zrozumienia
idei Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Miejskiej
Nowa Ruda proponujemy
wszystkim zainteresowanym
zapoznanie siê z wytycznymi
zawartymi w Zintegrowanym
Programie Rozwoju Regionalnego oraz w jego Uzupe³nieniu (Priorytet 3. Dzia³anie
3.3, poddzia³anie 3.3.1), jak
równie¿ z programami rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ww. programy
dostêpne s¹ na stronie: www.
funduszestrukturalne.gov.pl.
Kartê projektu oraz opracowanie Kryteria doboru
przedsiêwziêæ inwestycyjnych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej
Nowa Ruda mo¿na otrzymaæ
zg³aszaj¹c siê osobicie do
Urzêdu Miasta, Rynek 11, pok.
306 lub drog¹ e-mailow¹: rewitalizacja@um.nowaruda.pl
tamat - Karta rewitalizacji.
Urz¹d Miasta oczekuje na
Pañstwa propozycje do dnia
15 kwietnia 2005 roku. (lwi)

