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Jan Pawe³ II zostawi³ przes³anie
- Zanim st¹d odejdê, proszê was,
abycie ca³e to duchowe dziedzictwo,
któremu na imiê Polska, raz jeszcze przyjêli
z wiar¹, nadziej¹ i mi³oci¹
- tak¹, jak¹ zaszczepia w nas Chrystus
na chrzcie wiêtym, abycie nigdy nie zw¹tpili i
nie znu¿yli siê, i nie zniechêcili,
abycie nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy.
Proszê was, abycie mieli ufnoæ
nawet wbrew ka¿dej swojej s³aboci,
abycie szukali zawsze duchowej mocy
u Tego, u którego tyle pokoleñ ojców naszych
i matek j¹ znajdowa³o,
abycie od Niego nigdy nie odst¹pili,
bycie nigdy nie utracili tej wolnoci ducha,
do której On wyzwala cz³owieka, abycie
nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oci¹, która jest
najwiêksza, która siê wyrazi³a przez Krzy¿,
a bez której ¿ycie ludzkie nie ma ani korzenia,
ani sensu.

Jan Pawe³ II

(z Homilii mszy w. na krakowskich B³oniach, 9.06.1979)

Nowa Ruda
dziêkuje Tobie
- Ojcze wiêty
Nadzwyczajna sesja i msza wiêta
W samo po³udnie 6 kwietnia br. odby³a siê nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej Nowej Rudy oraz M³odzie¿owej Rady
Miejskiej, zwo³ana ku czci Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Noworudzcy w³odarze, podobnie jak po³¹czone izby Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej oddali czeæ zmar³emu w ostatni¹ sobotê polskiemu papie¿owi. Dok³adnie o godz. 12. ksi¹dz
Pawe³ Kuriata, wikariusz u w. Miko³aja, rozpocz¹³ sesjê modlitw¹ Anio³ Pañski, podczas której zgromadzeni, trzymali siê
za rêce w akcie ³¹cznoci z wszystkimi modl¹cymi siê w intencji Jana Paw³a II. Nastêpnie, po krótkim wyst¹pieniu burmistrza miasta oraz noworudzkiego wikariusza wszyscy przeszli
przez miasto do kocio³a parafialnego, gdzie o godzinie 13
odprawiona zosta³a koncelebrowana msza wiêta w intencji
zmar³ego papie¿a.
tekst i foto Wojciech Grzybowski
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Obszerne fragmenty wyst¹pienia Bo¿eny Bejnarowicz, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
Nowej Rudy w trakcie mszy w. sprawowanej w kociele parafialnym 6 kwietnia br.
Szanowni Pañstwo, Noworudzianie!
Tyle ju¿ zosta³o powiedziane, strata, jak¹
ponielimy jest tak wielka, ¿e trudno znaleæ s³owa, by j¹ wyraziæ (...) spodziewalimy
siê, liczylimy siê z tym, ¿e to nieuchronnie,
kiedy nast¹pi. Jednak, gdy to nast¹pi³o wszyscy odczuwamy ból. Ból po stracie osoby bliskiej, bo odszed³ od nas Ojciec wiêty, Papie¿ Polak, wreszcie Wieki Cz³owiek, który
ca³ym swoim ¿yciem da³ nam dowód, ¿e w
trudnych, wspó³czesnych czasach mo¿na
wprowadziæ w czyn S³owo Bo¿e i ¿yæ zgodnie
z nauk¹ Chrystusow¹. Odszed³ Jan Pawe³ II wielki autorytet dla wszystkich, bez wzglêdu
na pogl¹dy, czy wyznanie, cz³owiek wielki sw¹
m¹droci¹ i dobroci¹, a dla nas Polaków
osoba o szczególnym znaczeniu. Wszak by³
to pierwszy na Stolicy Piotrowej Papie¿ - Polak, który przez ca³y czas swego dwudziestoszecioletniego pontyfikatu, a wczeniej przez
d³ugie lata pos³ugi kap³añskiej tu, w kraju,
uczy³ nas jak ¿yæ, wspieraj¹c nas w chwilach
trudnych dla nas, jako Narodu. Ca³y czas by³
Polakiem i nie kry³ tego. Czu³ siê zwi¹zany z
t¹ ziemi¹, polsk¹ ziemi¹, ojczyzn¹ jego i nas.
Dawa³ temu wyraz w swoich pielgrzymkach,
kiedy to wraca³ do nas, by nauczaæ, by dodawaæ nam si³y, wiary, nadziei, by uczyæ mi³oci
bliniego, m¹drej mi³oci, która przebacza
i pokonuje wszelkie przeszkody, przekona³
nas, jako Naród, do tego, ¿e mo¿emy zaufaæ
Mi³osierdziu Bo¿emu i zawierzyæ swoje losy
Bogu i Jego Matce.
Zda siê, ¿e niepisana nauka Ojca wiêtego, mo¿na by rzec niepisana encyklika dotyczy tylko ludzi wierz¹cych i kwestii wiary. Nic
b³êdniejszego! Ojciec wiêty przeprowadzi³
nas i ca³y wiat w nowe tysi¹clecie, by³ ¿ywo
zainteresowany problemami spo³ecznymi
wspó³czesnego wiata, czemu niejednokrotnie dawa³ wyraz w spo³ecznej nauce Kocio³a. Nas, Polaków, wspiera³ w trudnych chwilach transformacji ustrojowej, Jemu, Jego
nauce, Jego wsparciu w modlitwie i wierze
zawdziêczamy to, ¿e mo¿emy ¿yæ w kraju wolnym i korzystaæ z tego wszystkiego, co daje
wolnym narodom demokracja. (...)
Przypomnijmy zas³ugi Ojca wiêtego na
polu spo³ecznym. Wszak On, jako pierwszy z
papie¿y zmieni³ zwyczaje Watykanu. To w³anie w czasie Jego pontyfikatu Stolica Piotrowa otworzy³a siê dla ludzi, to w³anie Papie¿
- Polak wyszed³ ze swoim nauczaniem do
narodów wiata. Nie na darmo by³ nazywany
Papie¿em - Pielgrzymem. Nie do przecenienia s¹ Jego dzia³ania na polu ekumenizmu.
Dziêki swojemu autorytetowi, charymie, wielkiej mi³oci cz³owieka, zyska³ szacunek nie
tylko katolików, ale wszystkich ludzi, dla których w³anie cz³owiek i cz³owieczeñstwo s¹
wartoci¹ najwy¿sz¹.
Nie sposób pomin¹æ nauk Ojca wiêtego mówi¹cych o pokoju, wybaczaniu, tolerancji. Ca³a nauka spo³eczna Ojca wiêtego opiera siê na przykazaniu mówi¹cym o mi³oci

bliniego o roli jednostki ludzkiej i jej znaczeniu dla spo³ecznoci i Boga. Ojciec wiêty wybacza³ i prosi³ o wybaczenie. Da³ nam wszystkim przyk³ad, jak w praktyce, a nie w s³owach
wcielaæ w ¿ycie s³owa o mi³osierdziu.
Ojciec wiêty naucza³ nas, ¿e ka¿da wspólnota ludzka potrzebuje w³adzy, która by ni¹ rz¹dzi³a. Ma to podstawê w naturze ludzkiej i jest
ona potrzebna dla jednoci pañstwa. Naucza³,
¿e rol¹ w³adzy jest zapewnienie, na ile to mo¿liwe, dobra wspólnego. Nie mo¿e byæ sprawowana despotycznie, ale powinna dzia³aæ jako
si³a moralna, oparta na wolnoci i wiadoma
ciê¿aru przyjêtego obowi¹zku. W³adza jest
sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy,
gdy troszczy siê o dobro wspólne danej spo³ecznoci i jeli do jego osi¹gniêcia u¿ywa
rodków moralnie dozwolonych. Jeli sprawuj¹cy w³adzê ustanawiaj¹ niesprawiedliwe prawa lub podejmuj¹ dzia³ania sprzeczne z porz¹dkiem moralnym, to rozporz¹dzenia te nie
obowi¹zuj¹ w sumieniu, wtedy w³adza przestaje byæ w³adz¹, a zaczyna siê bezprawie.
O tym, powinni pamiêtaæ wszyscy, którzy sprawuj¹ w³adzê, bez wzglêdu na jej szczebel. To
jest przes³anie tak¿e dla nas, którzy z woli wyborców, rz¹dzimy wspólnot¹ samorz¹dow¹.
To krótkie wspomnienie naszego Ojca
wiêtego nie mo¿e pomin¹æ jeszcze jednego,
jak¿e wa¿nego aspektu. Ojciec wiêty by³ zawsze z m³odzie¿¹, a ¿e do koñca by³ m³ody
duchem, zyska³ mi³oæ i szacunek m³odego
pokolenia. Widaæ to by³o w trakcie tak wielu
spotkañ. By³a to wiê silna i obopólna. Przez
ponad 26 lat nauki papieskie zapisa³y siê
w wiadomoci i sercach wielu milionów m³odych ludzi, ukszta³towa³y ich, co ju¿ teraz owocuje w ich ¿yciu, nierzadko ju¿ doros³ym ¿yciu.
(...) Ojciec wiêty by³ dla ca³ego wiata autorytetem moralnym. Niekwestionowanym,
mimo, ¿e nie unika³ w swoich nauczaniu tematów trudnych, bo jak inaczej nazwaæ problemy moralne zwi¹zane np. z eutanazj¹, czy
klonowaniem ludzi. W sprawach tych wypowiada³ sie jednoznacznie, broni¹æ jednoczenie ³adu moralnego, naturalnego porz¹dku
rzeczy i cz³owieka, jako wartoci najwy¿szej.
Musicie byæ mocno moc¹ mi³oci, która
jest potê¿niejsza ni¿ mieræ mówi³ Ojciec
wiêty. Szczególnie dzi, gdy Go ju¿ miêdzy
nami nie ma, musimy te s³owa pamiêtaæ tak
samo, jak ca³e Jego nauczanie. Stosujmy
w swoim codziennym postêpowaniu te nauki
i w ten sposób zrealizujmy duchowy testament
Ojca wietego. W ten te¿ sposób w ka¿dym
z nas bêdzie On ¿y³. Tak d³ugo bowiem cz³owiek
¿yje, jak d³ugo ¿yje pamiêæ o nim. To jestemy
wszyscy winni naszemu Ojcu wiêtemu za to
wszystko, co dla nas uczyni³.

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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Nowa Ruda dziêkuje Tobie - Ojcze wiêty.
Nie lêkajmy siê.
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Bylimy wiadkami
22 padziernika 1978
Uroczystoæ inauguracji pontyfikatu. Papie¿: Nie lêkajcie siê,
otwórzcie na ocie¿ drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej w³adzy otwórzcie granice pañstw, systemów politycznych . Te
s³owa wielu komentatorów pontyfikatu Wojty³y uzna³o za pocz¹tek koñca komunistycznego imperium z³a.
25 stycznia - 1 lutego 1979

W³adze samorz¹dowe Nowej Rudy z³o¿y³y wi¹zankê kwiatów przed
wizerunkiem Jana Paw³a II w kociele parafialnym pw. w. Miko³aja.
fot. Wojciech Grzybowski

Wyst¹pienie Tomasza Kiliñskiego, burmistrza miasta
podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Nowej
Rudy 6 kwietnia br.
Szanowni Pañstwo!
Droga M³odzie¿y!
Z odejciem od nas Ojca
wiêtego skoñczy³a siê pewna epoka. Skoñczy³ siê pewien etap naszego ¿ycia, ale
tak¿e zaczyna nowy, pewnie
trudniejszy. Musimy teraz,
sami staæ siê nauczycielami
m³odego pokolenia, by im
w³anie przekazaæ t¹ naukê
Ojca wiêtego, naukê pe³n¹
wiary, cz³owieczeñstwa, mi³oci bliniego, zrozumienia dla
ludzkich s³aboci, rozterek
i cierpieñ. Musimy zachowaæ
te nauki w swoich sercach,
stosowaæ je w swoim ¿yciu,
by tak jak On, dawaæ innym
ka¿dego dnia dowód, ¿e mo¿na ¿yæ godnie, ³¹cz¹c to co nale¿ne Bogu i Cz³owiekowi
w jedno, widz¹c Cz³owieka
w Bogu i Boga w Cz³owieku,
naszym blinim. Jestemy to
Naszemu Ojcu wiêtemu
winni. To i modlitwê. Modlitwê
za Niego i za to, ¿e Bóg nas
Nim obdarzy³, otwieraj¹c nasze serca i umys³y na wartoci ponadczasowe i uniwersalne. Nie mo¿emy, wrêcz nie
wolno nam tego zaprzepaciæ. Naszym obowi¹zkiem
jest kontynuacja g³oszenia
ewangelii mi³oci i przekazywanie nauk Ojca wiêtego
nastêpnym pokoleniom. Powinnimy tak¿e dziêkowaæ
Bogu za to, ¿e w³anie nam
da³ tê jedyn¹, niepowtarzaln¹
szansê, by ¿yæ w czasie, gdy
Nasz Ojciec wiêty nios¹c

swój krzy¿, kontynuowa³ dzie³o Piotra - Rybaka. To on nauczy³ nas pokory, pogodzenia
siê z cierpieniem, ale tak¿e
da³ si³ê wiary, si³ê zawierzenia, która potrafi pokonaæ
wszelkie trudnoci, wszelkie
z³o tego wiata.
Jestemy pe³ni ¿alu, gdy¿
Ojca wiêtego nie ma wród
nas fizycznie, nie us³yszymy
ju¿ Jego s³ów, nie zobaczymy
Go, nie zostaniemy przez Niego pob³ogos³awieni. Jednak
mieræ nie jest kresem ludzkiego ¿ywota. Wierzymy wiêc,
¿e Nasz Ojciec wiêty, Papie¿
- Polak, jest nadal z nami, ¿yje
w nas tak d³ugo, jak d³ugo
trwaæ bêdzie w nas pamiêæ
o Nim, pamiêæ o jego nauczaniu, jak d³ugo czynem bêdziemy ka¿dego dnia udowadniaæ
sobie i wiatu, ¿e mo¿na ¿yæ
zgodnie z przykazaniami, zachowuj¹c pe³niê cz³owieczeñstwa i ludzkiej godnoci.
Dziêkujemy Ci Ojcze wiêty za wszystko, co nam da³e,
za wszystko, czego nas nauczy³e, za to, ¿e przez tyle lat
by³e z nami i da³e nam Siebie. Dziêkujemy modlitw¹,
pamiêci¹ i ¿yciem, zgodnym
z tym, czego nas nauczy³e.
Pozostaniesz na zawsze ¿ywy
w naszej pamiêci.
Ojcze wiêty, postaramy
siê zrobiæ wszystko, by Ciê
nie zawieæ!
Tomasz Kiliñski,
burmistrz Nowej Rudy

Pierwsza zagraniczna podró¿ Papie¿a - pielgrzymka do Ameryki £aciñskiej (na Dominikanê, do Meksyku i na Wyspy Bahama). Jan Pawe³ II staje w obronie Indian i nêdzarzy. Chcê byæ
waszym g³osem - mówi do Indian meksykañskich. W ogromnej wiêkszoci katolicy, Indianie byli przez dziesiêciolecia przeladowani przez laickie w³adze Meksyku, gdzie od koñca lat
20-tych rz¹dzi³a ta sama partia rewolucyjna, wywodz¹ca siê
z masonerii, wrogo nastawiona do chrzecijañstwa. Powa¿ne
zmiany demokratyczne w Meksyku przysz³y - nie bez udzia³u
Papie¿a, który do Meksyku pielgrzymowa³ jeszcze kilka razy dopiero w latach 90-tych.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Ameryki £aciñskiej Papie¿
potêpi³ tak¿e teologiê wyzwolenia - próbê ³¹czenia doktryny
katolickiej z marksizmem. W kolejnych latach Jan Pawe³ II bêdzie zdecydowanie zwalcza³ ten nurt religijno-polityczny, który ,
jak ca³y marksizm i komunizm, opiera³ siê na fa³szywej idei
walki klas sprzecznej z przes³aniem chrzecijañstwa.
2-10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka do ojczyzny. Jan Pawe³ II przybywa na
zaproszenie kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Episkopatu,
aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoci 900-lecia mêczeñskiej mierci w. Stanis³awa ze Szczepanowa, g³ównego patrona Polski.
W sanktuarium na Jasnej Górze Papie¿ odda³ Koció³ w Polsce i na ca³ym wiecie opiece Matki Bo¿ej. A s³ynne s³owa
Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi,
którymi Ojciec wiêty modli³ siê na placu Zamkowym w Warszawie, zosta³y uznane za przyk³ad jego modlitewnej skutecznoci, bo odmieni³y rzeczywistoæ polityczn¹ w Europie rodkowo-Wschodniej. Nawet jeli nie tylko ta jedna modlitwa zrodzi³a ruch Solidarnoæ i póniejsze przemiany polityczne, to jak zgodnie przyznaj¹ historycy - pielgrzymka z 1979 roku by³a
jednym z wa¿niejszych fundamentów demonta¿u komunizmu.
28-30 listopada 1979
Czwarta podró¿ apostolska Jana Paw³a II - pielgrzymka do
Turcji - to spotkanie Kocio³a zachodniego ze wschodnim.
Papie¿ rzymski i patriarcha Konstantynopola (Stambu³u) Dimitrios podpisali deklaracjê o rozpoczêciu dialogu i utworzeniu prawos³awno-katolickiej komisji teologicznej.
13 maja 1981
Papie¿ zostaje ciê¿ko ranny w zamachu na placu w. Piotra.
Trafiaj¹ go trzy kule Turka Mehmeda Ali Agcy - prawdopodobnie wykonawcy czyjego zlecenia. Po operacji w klinice Gemelli Ojciec wiêty powraca do si³. Podczas modlitwy Anio³
Pañski, 17 maja, przebacza zamachowcowi. A kilka miesiêcy
potem odwiedza go w wiêzieniu. Papie¿ wi¹¿e swoje ocalenie
ze wstawiennictwem Matki Bo¿ej Fatimskiej. Rok po zdarzeniu
jedzie do Fatimy, by podziêkowaæ za ocalenie.
11 grudnia 1983
Papie¿ modli siê w ewangelicko-augsburskim kociele w Rzymie, bior¹c udzia³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym z okazji 500
rocznicy urodzin Marcina Lutra. To rezultat jego poszukiwañ
zbli¿enia z Kocio³em protestanckim. W marcu 1984 roku Jan
Pawe³ II napisze, ¿e badania uczonych ewangelickich i katolickich ukaza³y g³êbok¹ religijnoæ Lutra, za odpowiedzialnoci¹ za zerwanie jednoci Kocio³a nie mo¿na obci¹¿aæ wy³¹cznie jednej ze stron.
c.d. na str. 5
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Og³oszenia

LOKALE BEZ 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, Pow. u¿ytkowa 21,81 m2.
Pomieszczenie magazynowe (ciemne) bez instalacji wodnokanalizacyjnej.
Stawka za m2 - 3,91 z³ + VAT 22%.
2. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, I piêtro. Powierzch. u¿ytkowa
47,86 m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony
jest 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%.
3. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Powierzch. u¿ytkowa
42,83 m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony
jest 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, III piêtro. Powierzch. u¿ytkowa
52,72 m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony
jest 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 6. Powierzch. u¿ytkowa 72,02 m2.
Lokal sk³adaj¹cy siê z trzech siê z trzech pomieszczeñ + WC,
wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹.
Lokal w z³ym stanie technicznym i 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%.

Punkt Konsultacyjny w AGROREG-u
Punkt Konsultacyjny przy Agencji Rozwoju
Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie-S³upcu wiadczy us³ugi informacyjne
dotycz¹ce zasad przygotowania wniosków
o udzielenie wsparcia z programów realizowanych ze rodków Rz¹du, 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.

ZAPRASZAMY
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
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Z sesji Rady Miejskiej

Wa¿ne decyzje radnych
XXX sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która mia³a miejsce 30 marca br. zakoñczy³a siê podjêciem przynajmniej
trzech wa¿kich dla spo³ecznoci noworudzkiej uchwa³.
Uchwalenie przez Radê
mIejsk¹ Programu Ochrony
rodowiska dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy
Nowa Ruda jest dokumentem niezbêdnym dla realizacji zapisów polityki ekologicznej pañstwa, a jego zakres
okrelony jest przez Ustawê
z 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony rodowiska.
Wspomniany Program zawiera szczegó³owy wykaz zadañ miasta do roku 2007,
priorytetowe kierunki dzia³añ
zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska oraz cele do osi¹gniêcia w perspektywie d³ugoletniej do 2012 r. Podobny cel
przywieca³ radnym uchwalaj¹cym Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej
Nowa Ruda na lata 20052009. Uchwa³a w tej sprawie
okrela kierunki dzia³añ i tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorz¹dowej.
Ponadto Rada Miejska Nowej Rudy zmieni³a swoj¹
uchwa³ê Nr 180/XXIII/04 w
sprawie wniesienia do ARR
AGROREG SA aportu oraz
wk³adu pieniê¿nego.
Przypomnijmy, 30 czerwca
2004 r. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjê³a uchwa³ê
w sprawie udzia³u Gminy
Miejskiej Nowa Ruda w realizacji projektu Noworudzki
Park Przemys³owy. Nastêpnie
12 sierpnia ubr. podjêto
uchwa³ê dotycz¹c¹ wniesienia do AGROREG-u aportu
w postaci 7 nieruchomoci
o ³¹cznej wartoci 734 tys. z³
i wk³adu pieniê¿nego w wysokoci 4 mln 137 tys. z³ celem
zagwarantowania udzia³u
rodków w³asnych wnioskodawcy w realizowanym projekcie NPP. Zmiana wprowadzona uchwa³¹ na XXX sesji
RM powoduje, i¿ rodki, które
Gmina Miejska Nowa Ruda
mia³aby wnieæ do AGROREG-u w 2007 roku zostan¹
wniesione o rok wczeniej.

Nierozerwalnie z ww. zobowi¹zaniem wi¹¿e siê Uchwa³a
w sprawie Zaci¹gniêcia kredytu dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspieraj¹cych tworzenie nowych
miejsc pracy. Gmina Miejska
Nowa Ruda jako gmina górnicza, po uzyskaniu pozytywnych, wymaganych opinii,
mo¿e ubiegaæ siê o udzielenie
takowego kredytu dla gmin górniczych na zasadach okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 84 poz.
778 z 2004 r.).
W uchwale bud¿etowej na
rok 2005 zapisano rodki
w wysokoci 500 tys. z³otych
dotycz¹ce wk³adu pieniê¿nego do ARR AGROREG SA
w celu realizacji projektu NPP.
W uchwale z sierpnia 2004 r.
oraz w przytaczanej wy¿ej (w³anie podjêtej) uchwale okrelono poziom udzia³u gminy
w realizacji ww. projektu. Ze
wzglêdu na wysokoæ kwot,
rodki te w znacznej czêci
musz¹ pochodziæ ze róde³
innych ni¿ dochody w³asne.
W planowanym kredycie
dla gmin górniczych znajd¹
siê równie¿ pieni¹dze na realizacjê zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy
ulicy Zau³ek 7 na budynek
z mieszkaniami socjalnymi.
Jak pamiêtamy, w uchwale
bud¿etowej na rok 2005 zapisano rodki w wysokoci
1 mln 216 tys. 960 z³ na t¹ inwestycjê. W zwi¹zku z tym, i¿
w 2005 roku Gmina Miejska
Nowa Ruda nie mo¿e liczyæ
na rodki z Ministerstwa Infrastruktury, na podstawie
Ustawy z 29 kwietnia 2004
roku o finansowym wsparciu
tworzenia w latach 2004-05
lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
koniecznym sta³o siê znalezienie rodków na realizacjê
tego zadania i roz³o¿enie go
w czasie - na lata 2005 i 2006.
(mp, lwi)
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Aktualnoci
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Bylimy wiadkami
23 marca 1986
Pierwszy wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Rzymie. Papie¿ ma niezwyk³y dar nawi¹zywania kontaktu z m³odzie¿¹, która coraz t³umniej przybywa na kolejne spotkania z Ojcem wiêtym. Papie¿
stawia na ludzi m³odych, czêsto podkrelaj¹c, ¿e s¹ przysz³oci¹ i nadziej¹ wiata. Bardzo znamienne jest, ¿e najwiêksze
zgromadzenie religijne w historii wiata - z udzia³em oko³o 4
milionów osób - to spotkanie Jana Paw³a II z m³odzie¿¹ w
Manili, stolicy Filipin, w styczniu 1995 roku.
13 kwietnia 1986

Przemarsz przez Rynek do kocio³a parafialnego.

Po raz pierwszy od czasów wiêtego Piotra zwierzchnik Kocio³a katolickiego przekracza próg ¿ydowskiej wi¹tyni. Papie¿ odwiedza rzymsk¹ synagogê. Jestecie naszymi umi³owanymi braæmi i - mo¿na powiedzieæ - naszymi starszymi
braæmi - mówi, rozpoczynaj¹c dialog miêdzyreligijny, który jest
jednym ze znaków rozpoznawczych pontyfikatu Karola Wojty³y.
27 padziernika 1986
wiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój. Do Asy¿u, w Umbrii, przybywaj¹ przedstawiciele bardzo wielu religii, nie tylko monoteistycznych, ale i hindusi, a nawet animici. Papie¿ skutecznie
wzywa do zawieszenia broni na ca³ym wiecie.
8-14 czerwca 1987

M³odzie¿ uk³ada³a kwiaty i znicze pod kocielnymi krzy¿ami.

Trzecia pielgrzymka do ojczyzny zwiastuje szybki upadek komunizmu. Polacy odbieraj¹ wizytê Jana Paw³a II - który miêdzy
innymi modli³ siê u grobu zamordowanego przez SB w 1984 r.
ks. Jerzego Popie³uszki, a w Gdañsku przed pomnikiem stoczniowców - jako zdecydowane poparcie dla Solidarnoci. Papie¿ zmieni³ nawet swoje ostatnie przemówienie - zaostrzy³ je,
mówi¹c, ¿e ojczyzna nasza musi zabiegaæ o to, aby ¿ycie ludzkie w Polsce stawa³o siê coraz bardziej ludzkie, coraz bardziej
godne cz³owieka. Przytoczy³ te¿ tezy z encykliki Jana XXIII - Pacem in terris - który naucza³, ¿e podstaw¹ pokoju na ziemi s¹
cztery prawa cz³owieka: prawo do prawdy, prawo do wolnoci,
prawo do sprawiedliwoci i prawo do mi³oci.
21-26 stycznia 1998
Pielgrzymka na Kubê. Papie¿ przyje¿d¿a, by upomnieæ siê o prawa cz³owieka dla Kubañczyków. Wolnoæ religijna jest niezbywalnym prawem Kocio³a - mówi w mowie do biskupów,
a do Castro kieruje apel o uwolnienie wiêniów sumienia.
11 padziernika 1998

Zespó³ Pieni i Tañca Nowa Ruda, podobnie jak Orkiestra Górnicza
uwietnili mszê w. swoj¹ muzyk¹.

Jan Pawe³ II kanonizuje Edytê Stein - czyli siostrê Benedyktê
od Krzy¿a. Stein by³a ¯ydówk¹, doktorem filozofii, uczennic¹
Husserla i agnostykiem. Do Kocio³a katolickiego doprowadzi³y j¹ poszukiwania filozoficzne. Po nawróceniu wst¹pi³a do
zgromadzenia kontemplacyjnego karmelitanek, a w roku 1942
ponios³a mêczeñsk¹ mieræ w niemieckim obozie mierci
w Owiêcimiu.
7-9 maja 1999
Pielgrzymka do Rumunii. To pierwszy kraj, w którym wiêkszoæ
ludnoci to prawos³awni. Po mszy w Bukareszcie 200-tysiêczny t³um katolików i prawos³awnych skanduje: Unita (Jednoæ).
Na prze³omie tysi¹cleci Ojciec wiêty odwiedza wiele zdecydowanie niekatolickich krajów - takich jak Bu³garia, Ukraina,
Grecja, Mo³dawia czy Azerbejd¿an.
20-26 marca 2000

Ks. wikariusz Pawe³ Kuriata pob³ogos³awi³ samorz¹dowców w Sali
Uroczystoci ratusza, a Bo¿ena Zborowska - Kucmer zaintonowa³a
pieñ Ave Maria w noworudzkiej wi¹tyni.
foto. W. Grzybowski

Spe³niaj¹ siê marzenia Papie¿a o pielgrzymce do Ziemi wiêtej. Na Górze B³ogos³awieñstw spotka siê ze 100 tysi¹cami
osób. Potem odwiedza Instytut Pamiêci Yad Yashem, by oddaæ ho³d ofiarom ¿ydowskiego Holocaustu i modli siê pod
cian¹ P³aczu.
(opr. lwi, www. dolnoslaska.pl)
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Przetargi

Komu Sudeck¹, komu lokal na biuro?
20 kwietnia w noworudzkim ratuszu odbed¹ siê II przetargi
na zakup nieruchomoci lokalowych, po³o¿onych na terenie
miasta Nowa Ruda. Urz¹d Miasta ponownie zachêca ludzi
przedsiêbiorczych do wziêcia udzia³u w przetargach.
Przypominamy, ¿e przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ
wadium w wysokoci 15% ceny wywo³awczej ceny lokalu
w gotówce do 18 kwietnia 2005 r. do godz.14. w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA.

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)
Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

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

ul. Al. Fredry nr 22 - lokal u¿ytkowy o pow. 297,48 m2
Cena wywo³awcza : 162.000,- z³
Opis nieruchomoci: Lokal u¿ytkowy usytuowany na parterze
sk³ada siê z 17 pomieszczeñ. Lokal stanowi pustostan po restauracji Sudecka. Wystrój pomieszczeñ z lat 70-tych typowy
do prowadzonej dzia³alnoci gastronomicznej w tym okresie.
Posadzki parkietowe lastrykowe, na cianach ok³adziny z drewnianej boazerii listwowej, glazury, nieregularnych p³ytek z czerwonego marmuru i lakierowanych p³yt pilniowych z perforacj¹.
Okna skrzynkowe i zespolone, stolarka i lusarka drzwiowa
z lat 70-tych - pe³ne, oszklone drzwi p³ycinowe oraz oszklone
stalowe drzwi wejciowe. Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, CO, gazowa i wentylacyjna kwalifikuje siê do wymiany.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie ma
przeszkód w rozporz¹dzaniu t¹ nieruchomoci¹. Nabywca nieruchomoci zobowi¹zany bêdzie do dnia zawarcia aktu notarialnego uiciæ kwotê niewykorzystanych zaliczek na fundusz
remontowy.
II przetarg odbêdzie siê 20 kwietnia 2005 r. o godz.11.
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 dnia 18 kwietnia 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 Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.
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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)
Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

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

Rynek nr 8. Lokal u¿ytkowy o pow. 41,68 m2.
Cena wywo³awcza: 29.795,05 z³
Opis nieruchomoci: Lokal u¿ytkowy usytuowany na III-piêtrze
sk³ada siê z 2 pomieszczeñ, werandy, WC, pomieszczenia
socjalnego (w przesz³oci biuro organizacji spo³ecznej). Brak
pomieszczenia przynale¿nego. Uk³ad funkcjonalny prawid³owy, ciany z wypraw¹ i malatur¹, pod³ogi z drewna pokryte wyk³adzin¹, drzwi p³ycinowe, okna skrzynkowe. Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, CO z kot³owni¹ w budynku.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu t¹ nieruchomoci¹.
II przetarg odbêdzie siê 20 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 dnia 18 kwietnia 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 Miejskiego w Nowej Rudzie Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.
Og³oszenie podlega obwieszczeniu od 17 marca
do dnia 18 kwietnia 2005 r.

PRZYPOMINAMY
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 Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie,
Rynek 11.
Bli¿szych informacji na temat rejestru wyborców udziela Barbara Postrach, naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich w UM - tel. 872 0 324, codziennie w godz. 9-15.
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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, ul. Jasna KW, Numer ewidencyjny dzia³ki obr. 4
AM 9 329/10. Pow. dzia³ki 1,6959 ha.
Cena wywo³awcza 20 tys. z³ (5 tys. EURO).

Nowa Ruda, ul. Niepodleg³oci 59b. KW 16605, Nr ewidenc.
dzia³ki, obr.4 AM 8 321/3.
Cena wywo³awcza 23 500,- z³ (5 875,- EURO) + 22% VAT

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 lasów i planowanych zalesieñ na cele rekreacyjne. Dzia³ka
nie zabudowana, bez przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego. Po³o¿ona za Zak³adem Us³ug Weterynaryjnych w kompleksie pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹,
terenami rolnymi a ha³d¹. Przez dzia³kê przebiega linia energetyczna. Uzbrojenie najbli¿sze do pod³¹czenia od ul. Jasnej
(energia elektryczna, woda, kanalizacja). Dojazd gorzej ni¿ przeciêtny: drog¹ gruntow¹ z nie urz¹dzon¹ znacznie uszkodzon¹,
mo¿liwy jest tak¿e do urz¹dzenia dojazd od ul. Jasnej, przy
granicy z dzia³k¹ 330. Warunki zagospodarowania przeciêtne.
Teren znacznie pofa³dowany. Stan zagospodarowania: mniej
ni¿ przeciêtny, wzd³u¿ dzia³ki przez jej rodek przebiega w¹wóz
zadrzewiony, znaczne deniwelacje ograniczaj¹ sposób zagospodarowania. Od strony po³udniowej na dzia³ce znajduje siê
stary sad, stroma skarpa nad potokiem Woliborka. 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 ta stanowi tereny us³ug i drobnych funkcji produkcyjnych. Dzia³ka nie zabudowana i nieuzbrojona, po³o¿ona w kompleksie pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a stacj¹ gazu p³ynnego. Uzbrojenie
najbli¿sze do pod³¹czenia: od ul. Jasnej: energia elektryczna,
woda, kanalizacja. Odleg³oæ ok. 60 metrów. Dojazd: gorzej
ni¿ przeciêtny, drog¹ gruntow¹ nie urz¹dzon¹, odleg³oæ od
drogi g³ównej ok. 50 m. Warunki zagospodarowania: przeciêtne, kszta³t dzia³ki regularny stok o spadku ok. 10%. Stan zagospodarowania mniej ni¿ przeciêtny.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

I przetarg odbêdzie siê 27 kwietnia 2005 r. o godz. 11.
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 22 kwietnia
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 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.

na sprzeda¿ nieruchomoci nie zabudowanej

I przetarg odbêdzie siê 27 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 22 kwietnia
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 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.

UWAGA!
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.
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8 kwietnia 2005 r.

Rozmaitoci

Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej Rudy spotka³ siê
w starostwie powiatowym z przedstawicielami
szkockiej firmy Gibson Group, którzy s¹ zainteresowani inwestycj¹ w naszym miecie.
W trakcie rozmów, które
odby³y siê 1 kwietnia br. Szkoci
z³o¿yli deklaracjê zakupu noworudzkiej ha³dy i przyleg³ych
pokopalnianych dzia³ek, na
których stan¹æ mia³aby elektrociep³owania, a by³aby zasilana powêglowym urobkiem
zgromadzonym na ha³dzie. Ta
ostatnia znik³aby z czasem
z krajobrazu miasta.
- Elektrociep³ownia produkowaæ bêdzie energiê elektryczn¹, t¹ chcemy sprzedawaæ do polskiej sieci energetycznej oraz tanie ciep³o, które mo¿e staæ siê atrakcyjne
dla mieszkañców - powiedzia³
nam Tom Gibson, w³aciciel
szkockiej firmy. - W najbli¿szym czasie z³o¿ymy na pimie konkretn¹ ofertê zakupu i przedstawimy stosown¹
dokumentacjê oraz certyfikaty jakoci dotycz¹ce przepisów o ochronie rodowiska
naturalnego - dodaje Szkot.

Urzêdnicy czekaj¹
Do 15 kwietnia br. noworudzcy urzêdnicy oczekuj¹ na
propozycje mieszkañców do
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej
Nowa Ruda.

Jeszcze o
rewitalizacji
Urz¹d Miasta Nowa Ruda
chce siêgn¹æ po rodki finansowe Unii Europejskiej w ramach funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
rewitalizacjê naszego grodu.
Na potrzeby takiego projektu
opracowany bêdzie specjalny program.
Kartê projektu i opracowanie pn. Kryteria doboru przedsiêwziêæ inwestycyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa
Ruda mo¿na uzyskaæ jeszcze zg³aszaj¹c siê osobicie
do Urzêdu Miasta, Rynek 11,
pokój 306 lub poczt¹ e-mail:

rewitalizacja@um.nowaruda.pl
- Karta rewitalizacji. (lwi)
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Czy Szkoci zainwestuj¹ w Nowej Rudzie?

Energia i ciep³o z ha³dy

- W najbli¿szym czasie z³o¿ymy na pimie konkretn¹ ofertê zakupu
noworudzkiej ha³dy oraz przyleg³ych do niej terenów po KWK Nowa
Ruda - powiedzia³ Tom Gibson (na zdjêciu w rodku) podczas spotkania w k³odzkim starostwie.
fot. W. Grzybowski

Inwestorzy z Glasgow
musz¹ siê jednak spieszyæ,
gdy¿ Spó³ka Restrukturyzacji
Kopalñ SA z Katowic rozpoczê³a ju¿ procedurê przetargow¹ dotycz¹c¹ wy³onienia

wykonawcy rekultywacji noworudzkiej ha³dy, na któr¹ zarezerwowano rodki finansowe w wysokoci ponad 7 mln
z³otych. Ale, SRK sk³ania siê
ku sprzeda¿y ha³dy Szkotom,

Co nowego w prawie?

Uwaga pracodawcy!
Od 30 marca 2005 r. obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych
o dzia³aniu rakotwórczym lub mutagennym w rodowisku
pracy.
nieprzewidzianych okolicznoZgodnie z rozporz¹dzeci. Ma te¿ obowi¹zek prowaniem Ministra Zdrowia pracodziæ rejestr prac, których wydawca zatrudniaj¹cy pracowkonywanie powoduje koniecznika w warunkach nara¿enia
noæ pozostawania w kontakna dzia³anie substancji oraz
cie z takimi substancjami.
preparatów, czynników lub
Pracodawca musi ponadto
procesów technologicznych
prowadziæ rejestr pracownio dzia³aniu rakotwórczym lub
ków nara¿onych na dzia³anie
mutagennym, jest obowi¹zatych substancji i przechowyny m.in. wykonywaæ ich powaæ go przez 40 lat po ustaniu
miary, informowaæ pracowninara¿enia, a w przypadku likwików na bie¿¹co o zagro¿edacji firmy pracy przekazaæ woniach zwi¹zanych z prac¹ w
jewódzkiemu inspektorowi
takich warunkach oraz szkosanitarnemu.
liæ ich w zakresie ochrony
Wykaz substancji, prepaprzed jej negatywnymi skutratów, czynników lub procekami.
sów technologicznych o dziaPracodawca ma obowi¹³aniu rakotwórczym lub mutazek nie tylko wykonywaæ pogennym, stanowi za³¹cznik do
miary tych substancji, ale w
rozporz¹dzenia.
szczególnoci stosowaæ metody wczesnego wykrywania
`
Marta Grodzicka
nara¿enia podczas awarii i w
(ród³o: Dziennik Ustaw Nr 280,
przypadku wyst¹pienia innych
poz. 2771)

czego dowodem jest przygotowywana w spó³ce wycena
gruntów i dzia³ek pod elektrociep³owniê oraz skierowane
do w³adz Nowej Rudy zapytanie o wydanie opinii w tej
sprawie.
- Ka¿da inwestycja tworz¹ca
nowe miejsca pracy oraz jednoczenie zmierzaj¹ca do rewitalizacji zdegradowanych
obszarów pokopalnianych
spotyka siê z nasz¹ du¿¹ aprobat¹ i poparciem - mówi Tomasz Kiliñski, burmistrz miasta, zastrzegaj¹c jednak, ¿e
w gestii SRK SA oraz w³adz
k³odzkiego starostwa le¿y
ocena wp³ywu tej¿e inwestycji na rodowisko naturalne
oraz sprawdzenie jakie technologie zastosuje Gibson
Group, by realizacja projektu
nie stwarza³a zagro¿enia ekologicznego dla mieszkañców
Nowej Rudy.
Wojciech Grzybowski

Kino MOK
15-17 IV godz. 17. Pan od
muzyki (95') - romans/ dramat, prod. Francja, od 15 lat.
Wyk. G.Jugnot, F.Berleand.
15-17 IV godz. 19. Dziwka
(90') - dramat spo³eczny,
prod. Hiszpania, od 18 lat.
Wyk. D.Hannah, D.Richards.
22 IV godz. 22. W³adca Piercieni - Powrót Króla (210')
- fantasy, prod. Nowa Zelandia, USA, od 12 lat. Wyk. Elijah Wood, Sean Astin.
22-24 IV godz. 19. Zatoichi
(116') - akcja/ komedia, prod.
Japonia, od 15 lat, Wyk. T.Kitano, T. Asona.
22-27 IV godz. 17. Kubu
i Hefalumpy (68') - animowany, prod. USA, b/o.

UWAGA SZKO£Y
29 kwietnia br. Teatr Lalki
i Aktora w Wa³brzychu
przedstawi w noworudzkim
MOK-u spektakl pt. Fredro
Igraszki. Bilety w cenie 8 z³.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt zz
MOK-iem: Ma³gorzata Drelich - tel. 872 4484.

