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mistrzowskie pary z Nowej Rudy

Podwójny sukces tancerzy

Ogromne powody do zadowolenia maj¹
m³odzi noworudzianie z Zespo³u Pieni
i Tañca Nowa Ruda. Ich rówienicy
zdobyli podwójne tytu³y Mistrzów Polski w Tañcach Narodowych.
Larysa Górska i Grzegorz Malanka
zaprezentowali w starszej grupie wiekowej (15-17 lat) cztery tañce narodowe,
a m³odsi - Pamela Piotrowska i Tomasz
Kamiñski - dwa (grupa 10-12 latków).
Obie pary okaza³y siê bezkonkurencyjne,
zdobywaj¹c mistrzowskie tytu³y. Tym bardziej cenne, bo wytañczone w doborowej
obsadzie 120 par, które przyjecha³y do
Wieliszowa k. Warszawy z ca³ej Polski.
- Pamela i Tomek tañcz¹ razem od 4 lat,
a dla Larysy i Grzegorza to pierwszy rok
wspólnych startów w turniejach - podkrela Ewa Mi, pracuj¹ca z noworudzLarysa Górska i Grzegorz Malanka zdobyli
kimi tancerzami. ci¹g dalszy na str. 8
Mistrzostwo Polski w Tañcach Narodowych.
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du¿e wyró¿nienie
28 kwietnia br. noworudzka Agencja
Rozwoju Regionalnego AGROREG SA
bêdzie gospodarzem posiedzenia Dolnol¹skiej Rady Gospodarczej (DRG).

Rada u nas
Organizacja wyjazdowego posiedzenia w Nowej Rudzie jest du¿ym wyró¿nieniem zarówno dla Agencji, jak i w³adz
miasta, gdy¿ DRG - dzia³aj¹ca pod egid¹
Szymona Pacyniaka, wicemarsza³ka Województwa Dolnol¹skiego - jest cia³em
opiniodawczym dla Komitetu Steruj¹cego, który wypracuje ostateczny kszta³t
dokumentu pn. Aktualizacja Strategii
Rozwoju Województwa Dolnol¹skiego. W trakcie noworudzkiego spotkania
DRG zaprezentowana zostanie m.in.
Strategia Powiatu K³odzkiego oraz przed³o¿one inne propozycje burmistrzów i wójtów gmin powiatu k³odzkiego, dotycz¹ce
rozwoju Ziemi K³odzkiej
(lwi)

£atanie tu i tam

W sprawie
szpitala

czytaj na str. 5
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ruszy³y remonty ulic

w³adze Nowej Rudy chc¹
odwo³ania dyrektora

Tomasz Kiliñski, burmistrz Nowej
Rudy oraz Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie zwrócili siê do starosty k³odzkiego Adama £¹ckiego o odwo³anie
Romana Buczkowskiego z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nowej
Rudzie.
- G³ówny zarzut, który postawialimy
dyrektorowi to dzia³anie na szkodê SP
ZOZ w Nowej Rudzie poprzez próbê
zawieszenia od pocz¹tku kwietnia br.
dzia³alnoci oddzia³ów chirurgicznego i ginekologicznego w noworudzkim szpitalu - powiedzia³ burmistrz.

22 kwietnia 2005 r.

(lwi) Niestety dy¿urnym ju¿ tematem ka¿dej wiosny sta³o siê uzupe³nianie dziur w jezdniach noworudzkich ulic. Pociszaj¹ce jest jedynie to, ¿e wreszcie ³ataj¹ zarówno na
drodze wojewódzkiej K³odzko-Wa³brzych przebiegaj¹cej przez Now¹ Rudê, jak i na
ulicach, bêd¹cych w³asnoci¹ miasta. Przy tej okazji warto siê zapoznaæ z planami
remontów dróg, na które zarezerwowano rodki w Bud¿ecie Miasta Nowa Ruda na
rok 2005. (Na zdjêciu naprawa nawierzchni ul. widnickiej w Drogos³awiu).
fot. W. Grzybowski

wiêcej na str. 3

2

22 kwietnia 2005 r.

Informacje bie¿¹ce

Nr 88

Karta Zasad Organizacji Pozarz¹dowych

Trzeci sektor z przes³aniem
Prawo do dobrowolnego zrzeszania siê nale¿y do fundamentalnych praw cz³owieka,
a swoboda dzia³alnoci i zaanga¿owanie
obywateli w ¿ycie spo³eczne jest podstaw¹
prawdziwej demokracji.
Wród inicjatyw i instytucji, których nie
mo¿na zaliczyæ ani do struktur administracji
pañstwowej i samorz¹dowej, ani do sfery dzia³añ stricte gospodarczych, wyodrêbniæ trzeba
organizacje pozarz¹dowe, czyli takie, których
podstaw¹ dzia³alnoci jest wolontarystyczne
zaanga¿owanie i zewnêtrzne finansowanie
(darowizny, subwencje, dotacje). S¹ to organizacje realizuj¹ce pewn¹ misjê (tzn. dzia³aj¹
w imiê wartoci lub spo³ecznie po¿ytecznych
celów), a nie d¹¿¹ce do uzyskania zysku czy
zdobycia w³adzy. W Nowej Rudzie równie¿
mamy takie organizacje (listê organizacji
podamy w nastêpnym INFO Nowa Ruda).

Co to jest trzeci sektor?
Trzeci sektor to nazwa, której u¿ywa siê
wobec ogó³u organizacji pozarz¹dowych.
Okrelenie to, nawi¹zuje do podzia³u dziel¹cego aktywnoæ spo³eczno-gospodarcz¹
nowoczesnych pañstw demokratycznych
na trzy sektory. Wed³ug tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna,
a wiêc sektor pañstwowy. Drugi to sfera biznesu, którego dzia³alnoæ jest nastawiona na zysk - sektor prywatny. Trzeci sektor
to ogó³ prywatnych organizacji, dzia³aj¹cych
spo³ecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarz¹dowe (organizacje non-profit) .
Okrelenie organizacje pozarz¹dowe
akcentuje niezale¿noæ tych organizacji od
administracji. Z kolei nazwa non-profit odró¿nia je od organizacji drugiego sektora
i podkrela, ¿e ich dzia³alnoæ nie jest nastawiona na zysk.
Organizacje te okrela siê te¿ czasem
jako wolontarystyczne, gdy¿ ich dzia³alnoæ
jest w znacznym stopniu oparta na dzia³aniu ochotników, czyli wolontariacie. Inna
nazwa stosowana wobec tych organizacji
to organizacje spo³eczne lub organizacje
u¿ytecznoci publicznej. Te sformu³owania
podkrelaj¹, ¿e ich aktywnoæ jest skierowana na ochronê zdrowia, szeroko rozumianej pomoc spo³eczn¹, akcje charytatywne i edukacjê, czyli dzia³ania dla dobra
publicznego.
Ustawa o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie z 2003 r. wprowadzi³a
pojêcie organizacji po¿ytku publicznego
w odniesieniu do organizacji, które prowadz¹ dzia³alnoæ spo³ecznie u¿yteczn¹
w sferze zadañ publicznych okrelonych w
tej ustawie. W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia dzia³alnoci
spo³ecznej s¹ stowarzyszenia i fundacje.

A oto Karta Zasad Organizacji Pozarz¹dowych:
1. Zasady dzia³alnoci tych organizacji powinny normowaæ nie tylko przepisy prawa, ale tak¿e swoisty kodeks etyczny, którego podstaw¹
jest tekst przygotowany na I Ogólnopolskim
Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych.
2. Organizacje te w swym dzia³aniu na rzecz
dobra wspólnego kieruj¹ siê zasad¹ poszanowania godnoci, praw i wolnoci cz³owieka.
3. Organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ w ramach
obowi¹zuj¹cego w demokratycznym pañstwie
prawa, wp³ywaj¹c, w ramach demokratycznych
procedur na jego doskonalenie.
4. S¹ samorz¹dne i niezale¿ne. Zasady ich
dzia³alnoci okrelaj¹ wewnêtrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji jak i bran¿.
5. Dzia³alnoæ merytoryczna i finansowa organizacji pozarz¹dowych jest dzia³alnoci¹ jawn¹
z uwagi na szczególn¹ troskê o posiadane
przez nie rodki publiczne b¹d pochodz¹ce
od osób prywatnych.
6. Przeznaczaj¹ ca³e wypracowane dochody
na realizacjê zadañ statutowych oraz w rozs¹dnych granicach - na rozwój organizacji.
7. Ka¿da organizacja pozarz¹dowa powinna
rozró¿niæ w swoim statucie funkcje zarz¹dzaj¹ce i nadzorcze. Cz³onkowie kolegialnego organu nadzorczego nie powinni pobieraæ wynagrodzenia za pracê w tym organie.
8. Organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ ze
sob¹ na zasadach partnerstwa i wzajemnego
wspieranie siê w swoich dzia³aniach. W sytuacjach, gdy zachodzi konflikt uznawanych wartoci, organizacje podejmuj¹ dzia³ania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.
(mp, ród³o: www.ngo.pl)

w skrócie...
* Spotkanie Amazonek. 4 maja odbêdzie siê
spotkanie za³o¿ycielskie Klubu Amazonek w
Nowej Rudzie. Przypominamy, Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii AMAZONKI, jest jedyn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi,
skupiaj¹c¹ 135 klubów z ca³ej Polski. Jest organizacj¹ siln¹, dynamiczn¹, skupiaj¹c¹ kobiety w klubach nie tylko walcz¹ce z w³asn¹
chorob¹, ale pragn¹ce s³u¿yæ innym.
Wszystkie zainteresowane Panie z Nowej
Rudy i okolic zapraszamy na spotkanie o godz.
12. Do Kawiarni Ewelina, ul. Radkowska (dzielnica S³upiec).
* 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 z Pe³nomocnikiem Burmistrza do Spraw Organizacji Pozarz¹dowych - Monik¹ Podjack¹ (Rynek 11, III
piêtro, pok. 305, tel. 872 0 339). (mp)

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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ruszy³y remonty ulic miejskich

£atanie tu i tam
Co prawda jedyn¹ kompleksow¹ inwestycj¹ drogow¹, która bêdzie prowadzona na drogach miejskich w tym roku
jest remont ul. Spacerowej, ale wiele innych ulic Nowej Rudy
doczeka siê kolejnych remontów cz¹stkowych.
Jeszcze do koñca kwietnia
naprawione zostan¹ powa¿ne pozimowe ubytki w nawierzchniach miejskich ulic:
Rynek, Bohaterów Getta, Kolejowa, Teatralna, Akacjowa
i Wojska Polskiego.

Tej wiosny zaplanowano
równie¿ wiêkszy remont pocz¹tku ulicy Kociuszki oraz
wylotu os. XXX- lecia (wytyczenie ³uku drogi przy skrzy¿owaniu z ul. S³upieck¹) i gruntowny remont ul. Spacerowej.

Rozpoczê³y siê prace porz¹dkowe na terenach zielonych, placach
zabaw oraz w parkach miejskich. Wy³onionym w przetargu wykonawc¹ robót s¹ Us³ugi Komunalne PLATAN Andrzeja Sójki.

Konferencja o przemocy
28 kwietnia br. do Noworudzkiej Szko³y Technicznej zawitaj¹ zapewne wszyscy, którym sprawa przeciwdzia³ania
agresji i przemocy w szko³ach nie jest obca. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ burmistrz Tomasz Kiliñski.

Powiedzieæ g³ono
o tym co jest z³e
Lokalne Centrum Informacji Profilaktycznej Powiatowego Centrum Doskonalenia
Kadr, Biblioteka Pedagogiczna w Nowej Rudzie oraz Noworudzkie Stowarzyszenie
Pro Publico Bono zapraszaj¹ 28 kwietnia (czwartek)
na konferencjê pod nazw¹
Szko³a bez przemocy. Metody przeciwdzia³ania zjawiskom agresji i przemocy w
szko³ach.
Konferencja rozpocznie
siê o godz. 9.30 w auli Noworudzkiej Szko³y Technicznej
w Nowej Rudzie (ul. widnicka 5, Drogos³aw).

W programie konferencji
znajd¹ siê m.in. wyk³ady oraz
prezentacje na temat: agresji
i przemocy we wspó³czesnej
szkole, metod efektywnego
porozumiewania siê bez przemocy w edukacji. G³ównym
przes³aniem spotkania bêdzie przekazanie tego jak skutecznie przeciwdzia³aæ agresji w szkole, i jak rozwi¹zywaæ
problemy przemocy rówieniczej w szko³ach.
Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem burmistrza miasta
Tomasza Kiliñskiego.
(lwi)

- Na odbudowê ulicy Spacerowej mamy zarezerwowane
w Bud¿ecie miasta na 2005
rok rodki w wysokoci 200
tys. z³otych. Dodatkowo, przeznaczymy popowodziowe
60 tys. z³otych na realizacjê tej
inwestycji - powiedzia³ nam
Krzysztof Budzyna, naczelnik
Wydzia³u Infrastruktury i Inwestycji w UM Nowa Ruda.
W nastêpnej kolejnoci
przeprowadzone zostan¹ remonty bie¿¹ce ulic: Kociuszki, Osiedle Piastowskie (przy
gara¿ach), ul. Zagórze od
Spacerowej, kontynuacja napraw na ulicach - Po³oniny,
Pionierów, Ugory. Naprawiony zostanie tak¿e most na
martwej oraz chodniki na os.
Wojska Polskiego, Armii Krajowej oraz Podjazdowej.
Jak siê dowiedzielimy,
miasto zamierza w tym roku
wydaæ 100 tys. z³otych na konserwacjê i naprawê odwodnienia dróg, kolejne 60 tys. z³
wydane bêdzie na oznakowanie ulic, a 15 tys. z³ na naprawê mostów oraz k³adek. Tak¹
sam¹ kwotê zarezerwowano
na usuwanie skutków awarii.
Po 20 tys. z³ przeznaczono na
nadzór nad robotami drogowymi i przygotowanie dokumentacji technicznej.
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Krzyszof Budzyna

- Byæ mo¿e niektórych zdziwi
wysokoæ rodków, które zarezerwowalimy na nadzór
nad robotami. Po pierwsze
takie s¹ wymogi wynikaj¹ce
z przepisów, a po drugie: lepiej na bie¿¹co monitorowaæ
i kierowaæ realizacj¹ danych
prac, ni¿ potem dokonywaæ
poprawek poremontowych uwa¿a Krzysztof Budzyna.
Wydaje siê, ¿e to s³uszne
posuniêcie zwa¿ywszy na
fakt, i¿ wyegzekwowanie napraw gwarancyjnych na ulicy
¯eromskiego (nawierzchnia
po³o¿ona zosta³a pod koniec
ubieg³ego roku) bêdzie niestety wymagaæ nie tylko sporo czasu, ale i stanowczoci
noworudzkich urzêdników.
Wojciech Grzybowski

Filia Spó³dzielczego
w Drogos³awiu
W pi¹tek 15 kwietnia br. bez zbêdnego rozg³osu otwarto
filiê Gospodarczego Banku Spó³dzielczego w Drogos³awiu.
Inicjatork¹ uruchomienia z dawna oczekiwanego punktu
bankowego w tej czêci Nowej Rudy by³a przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Bo¿ena Bejnarowicz, której myl podchwyci³
Zygmunt £aguna, dyrektor GBS w Radkowie z siedzib¹
w Nowej Rudzie- S³upcu.
fot. Wojciech Grzybowski
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du¿a szansa dla ma³ych przedsiêbiorstw

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Wroc³awska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zbiera wnioski do Dzia³ania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw oraz Dzia³ania
3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Warto zapoznaæ siê z t¹ ofert¹.

DZIA£ANIE 2.3
G³ównym celem Dzia³ania
2.3 Wzrost konkurencyjnoci
przedsiêbiorstw poprzez inwestycje w ramach SPO
WKP jest podniesienie konkurencyjnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez
unowoczenienie ich oferty
produktowej, a tak¿e technologicznej. Pozyskane przez
wnioskodawców fundusze
maj¹ umo¿liwiæ wsparcie ich
inwestycji poprzez wykorzystanie dotacji na rodki trwa³e,
zwi¹zane z utworzeniem nowego przedsiêbiorstwa lub
rozbudow¹ istniej¹cej firmy
albo realizacj¹ w niej dzia³añ
polegaj¹cych na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego.

Dofinansowania w zakresie
inwestycji udziela siê przedsiêbiorcom, którzy posiadaj¹ siedzibê na terytorium Polski.
Wsparcie dla mikroprzedsiêbiorstw mo¿e byæ udzielane,
je¿eli dzia³alnoæ gospodarcza
tego¿ prowadzona jest od co
najmniej 3 lat lub opiera siê
na technologii o znacz¹cym
potencjale rynkowym.
Wielkoæ dotacji nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 300
tys. euro - 1 mln 250 tys. z³.
Maksymalny poziom dofinansowania na terenie powiatu
k³odzkiego: do 50% kosztów
wnioskowanego zadania.
Gdy dotacja przekracza 125
tysiêcy z³, przedsiêbiorca
musi mieæ zapewniony kredyt
bankowy w wysokoci co najmniej 25% dotacji.
Szczegó³owych informacji

Nabór wniosków w ramach Dzia³ania 2.3 odbywa siê
w trybie ci¹g³ym, a III runda zakoñczy siê 20 maja br.

Noworudzki Punkt Szansy

Od maja bêd¹ szkoliæ
Ju¿ pó³ roku Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA
przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie realizuje projekt pn. Noworudzki Punkt Szansy.
G³ównym za³o¿eniem projektu jest wzmocnienie wspó³pracy pomiêdzy lokalnymi instytucjami uczestnicz¹cymi
w dzia³aniach na rzecz przeciwdzia³ania bezrobociu oraz
rozwoju rynku pracy. S³u¿yæ ma
temu opracowanie Strategii
Rozwoju Lokalnego Rynku
Pracy, a tak¿e przygotowanie
i wdro¿enie systemu monitorowania i przetwarzania danych lokalnego rynku pracy.
Jednym z dzia³añ projektu
Noworudzki Punkt Szansy
by³o przeprowadzenie przez
ekspertów zewnêtrznych cyklu szkoleñ na liderów aktywizacji zawodowej.

27 i 28 kwietnia odbêd¹ siê
ostatnie spotkania w ramach
tego zadania, a akcentem koñcz¹cym bêdzie wrêczenie certyfikatów Lidera aktywizacji
zawodowej dla 18 uczestników szkolenia.
- Na tym jednak nie koniec projektu. Od maja liderzy bêd¹
prowadziæ przeszkolenia dla
personelu, który ma zaj¹æ siê
obs³ug¹ ludzi bezrobotnych,
a przede wszystkim opracowaniem strategii lokalnego rynku
pracy - powiedzia³a Urszula
Adamska, specjalistka ds.
us³ug szkoleniowo-doradczych
w ARR Agroreg SA w Nowej
Rudzie.
(lwi)

DZIA£ANIE 3.4
Wsparcie z Dzia³ania 3.4.
Mikroprzedsiêbiorstwa mo¿na otrzymaæ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-06 wspó³finansowanego
ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z alokacji rodków na 2005 r.
Potencjalni beneficjenci
mog¹ sk³adaæ wnioski w ramach dwóch typów projektów:
TYP I: specjalistyczne us³ugi
doradcze (intensywnoæ
wsparcia: 50% - ca³y Dolny
l¹sk);
TYP II: dotacje inwestycyjne
(wsparcie: 55% Wroc³aw,
65% pozosta³e). Projekty
musz¹ byæ realizowane na
terenie Dolnego l¹ska.
Pomoc mo¿e byæ udzielona beneficjantowi, który zarejestrowa³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie wczeniej ni¿ na 36
miesiêcy (3 lata) przed dat¹
z³o¿enia wniosku o udzielenie
pomocy, zatrudnia³ redniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników.

Wniosek winien byæ sporz¹dzony przy u¿yciu aktualnej
wersji Generatora Wniosków
udostêpnionej przez Instytucjê P³atnicz¹, która znajduje
siê na stronie internetowej
Ministerstwa
Finansów
w serwisie dotycz¹cym systemu SIMIK (www.mf.gov.pl).
Za³¹czniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz dokumenty pomocne
w przygotowaniu wniosku
znajduj¹ siê w internecie:
www.zporr.dolnyslask.pl,
www.warr.pl.
Na realizacjê Dzia³ania
3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa na
terenie województwa dolnol¹skiego przeznaczono do
wykorzystania kwotê 1 mln
721 tys. 879 euro w ramach
alokacji na 2005 rok z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioski do Dzia³ania 3.4
mo¿na sk³adaæ w trybie
konkursu zamkniêtego
w terminie do 29 kwietnia
2005 r.

Gdzie uzyskaæ pomoc
w przygotowaniu wniosków?
SZczegó³owych informacji w zakresie przygotowania wniosków
w ramach SPO WKP - Dzia³anie 2.3 i Dzia³anie 3.4 w ramach
ZPORR udziela Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA
z siedzib¹ w Nowej Rudzie - S³upcu, ul. K³odzka 27, tel. (74)
872 50 25.
Pytania mo¿na kierowaæ równie¿ drog¹ e-mailow¹:
jurek@agroreg.com.pl, konkurencyjnosc@mg.gov.pl,
info@parp.com.pl, warr@warr.pl

Punkt Konsultacyjny w AGROREG-u
Punkt Konsultacyjny przy ARR AGROREG SA w Nowej
Rudzie - S³upcu daje 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
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Aktualnoci

w³adze Nowej Rudy chc¹ odwo³ania dyrektora

W sprawie szpitala

Sposób zarz¹dzania noworudzkim Samodzielnym Publicznym Zak³adem Opieki
Zdrowotnej przez dyrektora Romana Buczkowskiego doprowadzi³ do postawienia przez w³adze miasta na ostrzu no¿a sprawy noworudzkiego szpitala.
- Uwa¿am, ¿e dyrektor Buczkowski prowadzi celowe dzia³ania dezinformacyjne
o, i w zarz¹dzanym przez siebie SP ZOZ,
dlatego dla wielu zaskoczeniem by³a informacja o zawieszeniu funkcjonowania od
1 kwietnia br. dwóch oddzia³ów w noworudzkim szpitalu - przekonuje przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Bo¿ena Bejnarowicz.
- W takiej sytuacji nie pozosta³o nam nic
innego jak tylko z³o¿enie na rêce starosty
k³odzkiego, Adama £¹ckiego, pisma z ¿¹daniem odwo³ania dyrektora.
Powodem tak stanowczych kroków
poczynionych przez w³odarzy Nowej Rudy
sta³ siê fakt, i¿ dyrektor podj¹³ decyzjê o
zawieszeniu funkcjonowania oddzia³ów, po
tym jak nieskutecznie zabiega³ przez pó³
roku o pozyskanie anestezjologa. Na dodatek maj¹c wiadomoæ i wiedzê, ¿e dotychczas pracuj¹cy anestezjolog odejdzie,
bo pierwsze wymówienie z³o¿y³ w grudniu
ubieg³ego roku, nie zadba³ o nastêpcê.
31 marca br. anestezjolog z³o¿y³ kolejne
wymówienie, lecz ju¿ w trybie natychmiastowym. Tym sposobem zabiegowcy z
chirurgii i ginekologii zostaæ mieli od 1
kwietnia bez lekarza niezbêdnego do pracy przy operacjach.
- Nie moglimy dopuciæ do prawdopodobnego zamkniêcia oddzia³ów i dlatego w ci¹gu jednego dnia znalaz³ siê anestezjolog,
(awaryjnie) a chirurgia i ginekologia pracuj¹
nadal - mówi burmistrz Tomasz Kiliñski.
- Mam nadziejê, ¿e obecnie dyrekor Buczkowski usilnie poszukuje anestezjologa,
a decyzje o zamykaniu oddzia³ów pozostawi starostwu k³odzkiemu.
W³odarz Nowej Rudy podkrela, ¿e
takie zaniedbanie obowi¹zków przez dyrektora SP ZOZ jest niedopuszczalne
i wrêcz karygodne, a sprawa wygl¹da na
krok obliczony na uszczuplenie noworudzkiego szpitala o kluczowe dla jego funkcjonowania oddzia³y i przekazanie tych
us³ug medycznych do K³odzka. Oznacza³oby to kolejne okrojenie funkcji naszego SP ZOZ i nic ju¿ nie sta³oby na przeszkodzie, by w niedalekiej przysz³oci
w³¹czyæ go w strukturê k³odzkiego SP
ZOZ, albo powo³aæ na jego bazie spó³kê
prawa handlowego. Takie warianty rozwa¿aj¹ od jakiego czasu w³adze starostwa,
a ¿e Powiat K³odzki jest organem prowadz¹cym noworudzki SP ZOZ, jeden ze
scenariuszy wydaje siê bardzo realny.
Decyzje w tej sprawie mo¿e podj¹æ niebawem Rada Powiatu K³odzkiego.
Grupa pracowników noworudzkiego
SP ZOZ, popierana przez dwa z trzech
zwi¹zków zawodowych funkcjonuj¹cych

w zak³adzie przychyla siê do propozycji
utworzenia na bazie SP ZOZ spó³ki prawa
handlowego. (Jak siê dowiedzielimy, w
tej¿e sprawie odbyæ siê ma w noworudzkim SP ZOZ-ie referendum pracownicze).
Równie¿ w³adze Nowej Rudy przez d³u¿szy czas popiera³y utworzenie spó³ki, a Rada Miejska podjê³a w tej sprawie stosown¹
uchwa³ê.
- Ju¿ niemal rok min¹³ od naszej deklaracji
w sprawie przyst¹pienia do spó³ki, a starostwo k³odzkie nie przedstawi³o ani planu
finansowego funkcjonowania takiej jednostki, ani jakie oddzia³y pozosta³yby w naszym
szpitalu, jak równie¿ ile osób zatrudnia³by
nowy podmiot - wyjania Tomasz Kiliñski.
- Obecnie w kraju nie podejmuje siê takich
przekszta³ceñ, a zesz³oroczne pokaza³y
ryzyko i problemy z tym zwi¹zane. Sam
minister zdrowia nazywa je dzik¹ prywatyzacj¹. Ponadto, do dzi nie zosta³ zakoñczony, rozpoczêty w ubieg³ym roku, proces przekszta³cania w spó³kê szpitala
w Dusznikach - uzupe³nia burmistrz.
Powy¿sze argumenty nie przekona³y
jednak pracowników SP ZOZ, którzy podczas spotkania w rodê 20 kwietnia br. zarzucili w³adzom Nowej Rudy dzia³ania
... na szkodê ich zak³adu pracy, powo³uj¹c
siê na zamiar uchylenia przez noworudzk¹ Radê Miejsk¹ uchwa³y o przyst¹pieniu
miasta do spó³ki prawa handlowego.
- To 21 demokratycznie wybranych przez
noworudzian radnych zdecyduje 27 kwietnia na sesji czy wycofaæ czy nie, poparcie
dla tworzenia spó³ki - t³umaczy przewodnicz¹ca Bo¿ena Bejnarowicz. - Trzeba byæ
bardzo krótkowzrocznym, by nie widzieæ
polityki starostwa k³odzkiego, które wobec
perspektywy otwarcia nowoczesnego szpitala w Polanicy Zdroju, bêdzie d¹¿yæ do
okrojenia us³ug oferowanych przez szpital
noworudzki. Czy utworzenie spó³ki zagwarantuje utrzymanie istniej¹cych oddzia³ów
szpitalnych i utrzymania zatrudnienia?
Tego nie wiemy. Starostwo, chce zrzuciæ
odpowiedzialnoæ za przekszta³cenia w
SP ZOZ na nasze barki.
¯¹danie odwo³ania dyrektora Romana
Buczkowskiego doprowadzi³o do udzia³u
starosty k³odzkiego w posiedzeniu Spo³ecznej Rady przy SP ZOZ (obok zamieszczamy wypowiedzi jej cz³onków). Znamiennym jest fakt, ¿e starosta nie z³o¿y³
wniosku o wydanie opinii przez Radê zarówno w sprawie dyrektora, jak i propozycji przekszta³ceñ noworudzkiego SP ZOZ.
Tym samym po piêciu godzinach dyskusji
cz³onkowie Rady rozeszli siê z niczym.
Wojciech Grzybowski
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Co o sytuacji szpitala
s¹dz¹ cz³onkowie
Spo³ecznej Rady
przy SP ZOZ?
Teresa Padzierniak (przewodnicz¹ca
Rady Gminy Wiejskiej Nowa Ruda):
- Nie mo¿emy wychodziæ przed orkiestrê, to Powiat K³odzki jest organem prowadz¹cym dla szpitala w Nowej Rudzie
i radni powiatowi zdecyduj¹ co dalej. Moja
gmina podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu
do spó³ki prawa handlowego i póki co,
innego stanowiska w tej sprawie nie zajêlimy. Czekamy na decyzjê starostwa.
Janina Grysiewicz (radna powiatowa):
- Jestem zdecydowanie przeciwko konsolidacji SP ZOZ-ów w jeden, ale uwa¿am, ¿e sytuacja jest patowa, bo nie ma
równie¿ zgody na spó³kê. Z jednej strony po³¹czenie oznacza szansê na odd³u¿enie jednostek, a z drugiej niebezpieczeñstwo, ¿e zostanie ograniczony
zakres us³ug medycznych w noworudzkim szpitalu.
Monika Podjacka (radna powiatowa):
- Jestem przeciwna powo³aniu spó³ki,
poniewa¿ nie ma ani gwarancji, ani kalkulacji dla jej funkcjonowania. Jestem
za konsolidacj¹ SP ZOZ-ów, ale pod pewnymi warunkami, mianowicie: dostêp
mieszkañców miasta do us³ug szpitalnych
na miejscu, ochrona dotychczasowych
miejsc pracy oraz dalsze funkcjonowanie
oddzia³ów szpitalnych, a przede wszytkim
og³oszenie konkursu na nowego dyrektora jednego powiatowego ZOZ.
Jan Podgórski (z zarz¹du powiatu):
- Osobicie uwa¿am, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³oby pozostawienie SP
ZOZ w Nowej Rudzie jako samodzielnej
jednostki, ale uruchomienie Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju wymusi za chwilê procesy
restrukturyzacyjne i wówczas bêdzie
jeszcze wiêkszy problem.
Stanis³aw Haj³asz (radny Radkowa):
- Nie by³o wniosku starosty £¹ckiego
w sprawie szpitala, wiêc Spo³eczna Rada
przy SP ZOZ nie wyda³a ¿adnej opinii
w tej materii. Mogê powiedzieæ tylko, ¿e
Rada Miejska Radkowa podtrzymuje
uchwa³ê w sprawie powo³ania spó³ki prawa handlowego na bazie szpitala w Nowej Rudzie.
Alfred Balawajder (radny Nowej Rudy):
- Wnioski, które mo¿na wyci¹gn¹æ ztej
sprawy s¹ bardzo niepokoj¹ce. Wygl¹da
na to, ¿e dyrektor, ordynatorzy i zwi¹zki
pracownicze, wszyscy s¹ ze sob¹ sk³óceni. Atmosfera jest bardzo z³a.
Trudno bêdzie znaleæ dobre rozwi¹zanie
dla noworudzkiego szpitala, bo znajd¹ siê
niezadowoleni, a nawet pokrzywdzeni.
(wys³ucha³ 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

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

Nowa Ruda, ul. Ko³owa nr 22, KW 9074 obr. 5 AM 23 606/1
o powierzchni 917 m2
Cena wywo³awcza: 3 860,- z³ (965 euro) + 22% VAT

ul. Stara Osada - obr. 5, AM 4, Dz. Nr 125/3
o powierzchni 1841 m2
Cena wywo³awcza: 27 700,- z³ + 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 o charakterze zabudowy letniskowej jednak wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
planowanej przez inwestora budowy nastêpuje po stwierdzeniu przez wojewodê zgodnoci ustalonych warunków zabudowy zgodnie z prawem.
Dzia³ka jest nie zabudowana. Znajduj¹ siê na niej pozosta³oci po wczeniejszej zabudowie, resztki fundamentów,
murów zewnêtrznych. Dzia³ka jest zadrzewiona samosiewkami drzew. Uzbrojenie najbli¿sze do pod³¹czenia: przy drodze
energia elektryczna, woda po przeciwnej stronie ulicy w odleg³oci ok. 1 m od krawêdzi nawierzchni drogi. Dojazd gorzej
ni¿ przeciêtny, drog¹ o nawierzchni asfaltowej 800 m, pozosta³a czêæ dojazdu ok. 1 km nawierzchnia szutrowa znacznie
uszkodzona. Warunki zagospodarowania mniej ni¿ przeciêtne. Kszta³t dzia³ki nieregularny.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

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- 62/2004 z 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. Warunki zagospodarowania przeciêtne, obecnie uprawy rolne i drzewka
owocowe.
W s¹siedztwie znajduje siê zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê. Uzbrojenie: sieæ energetyczna w dzia³ce od strony pó³nocnej, wzd³u¿ granicy, sieæ wodoci¹gowa przebiega w odleg³oci ok. 15 m wzd³u¿ granicy
z dzia³k¹ nr 124/3.
Ograniczenia: przy granicy z dzia³k¹ nr 124/3 przebiega sieæ
energetyczna. S¹siedztwo: zabudowa mieszkaniowa i tereny
przeznaczone pod zabudowê.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

I przetarg odbêdzie siê 4 maja 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 29 kwietnia
2005 r. 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 nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.
Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od 28 marca do 28 kwietnia 2005 r.

I przetarg odbêdzie siê 20 maja 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 13 maja
2005 r. 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 nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.

info Nowa Ruda

Nr 88

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. Pi³sudskiego nr 3/ 4- lokal mieszkalny o pow. 90,78 m2
Cena wywo³awcza: 28 000,- z³

Przetargi
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Opis nieruchomoci: Lokal mieszkalny usytuowany na I piêtrze sk³ada siê z 2 pokoi i kuchni oraz przedpokoju. WC na
korytarzu. Do lokalu przynale¿y piwnica w obrêbie budynku
o pow. 6,38 m2. Uk³ad funkcjonalny nieprawid³owy. ciany z malatur¹ i wypraw¹, pod³ogi z desek iglastych, drzwi p³ycinowe,
okna skrzynkowe. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (bez urz¹dzeñ). Ogrzewanie tradycyjne piecowe. Stan techniczno-u¿ytkowy lokalu okrelono jako mierny. Lokal wymaga
remontu.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu ni¹.
II przetarg odbêdzie siê 18 maja 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

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

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

ul. Stara Droga nr 45/ 5 - lokal mieszkalny o pow. 35,15 m2
Cena wywo³awcza: 11 500,- z³

ul. Tuczyn nr 7/ 2 - lokal mieszkalny o powierzchni 41,58 m2,
Cena wywo³awcza : 7 400,- z³

Opis nieruchomoci: Lokal mieszkalny usytuowany jest na
I piêtrze - poddaszu sk³ada siê z pokoju, kuchni, schowka
i przedpokoju. Ustêpy suche, wspólne na zewn¹trz budynku.
Do lokalu przynale¿¹: piwnica i komórka lokatorska poza budynkiem. Uk³ad funkcjonalny nieprawid³owy. ciany z wypraw¹
i malatur¹, pod³ogi drewniane z desek iglastych pokrytych czêciowo PCV. Okna skrzynkowe, drzwi p³ycinowe. Instalacje:
elektryczna, wodna i kanalizacyjna, urz¹dzenia standardowe.
Ogrzewanie tradycyjne piecowe. Stan techniczno-u¿ytkowy lokalu okrelono jako powy¿ej miernego.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu ni¹.
Nabywca nieruchomoci zobowi¹zany bêdzie do dnia zawarcia aktu notarialnego uiciæ kwotê niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy w wysokoci 843,87- z³.

Opis nieruchomoci: Lokal mieszkalny usytuowany na parterze sk³ada siê z pokoju, kuchni i przedsionka. Ustêp suchy wspólny poza budynkiem. Uk³ad funkcjonalny nieprawid³owy.
ciany z wypraw¹ i malatur¹. Pod³ogi drewniane, zarwane,
ugnite, w przedsionku - p³yty kamienne. Okna skrzynkowe,
drzwi p³ycinowe. Instalacje: elektryczna, wodna w przedsionku. Ogrzewanie tradycyjne (do wymiany). Stan techniczno u¿ytkowy lokalu okrelono jako z³y. Lokal kwalifikuje siê do g³êbokiego remontu.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu ni¹.

na sprzeda¿ nieruchomoci lokalowej,
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

II przetarg odbêdzie siê 18 maja 2005 r. o godz. 11.15
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

Zmieñ dokument na czas

Wymiana dowodów
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.

na sprzeda¿ nieruchomoci lokalowej,
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda

II przetarg odbêdzie siê 18 maja 2005 r. o godz. 11.30
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

UWAGA
Przystêpuj¹cy do ww. przetargów w dniu 18 maja br.
winni wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w
gotówce do 13 maja 2005 do godz.14 w kasie Urzêdu Miasta
Nowa Ruda 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 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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Dwie mistrzowskie pary z Nowej Rudy

Podwójny sukces tancerzy
Konkursy w Tañcach Narodowych organizowane s¹ dopiero od piêciu lat. Jednak zainteresowanie wród m³odych
ludzi t¹ form¹ taneczn¹ ci¹gle
wzrasta. W naszym miecie
tañce takie trenuje ju¿ osiem
par. W starszej grupie wiekowej konkursy polegaj¹ na odtañczeniu mazura oberka, kujawiaka i krakowiaka. M³odsi
natomiast tañcz¹ polkê i krakowiaka.
Jak nam powiedzia³a Ewa
Mi, taki sukces mistrzowski
wypracowuje siê godzinami
prób na parkiecie, a ¿e dzieciaki i m³odzie¿ garn¹ siê do
tañca, wiêc warto dla nich daæ
z siebie wszystko. (lwi)
Pozosta³e miejsca, które
zajêli noworudzianie w V Mistrzostwa Polski w Tañcach
Polskich w Wieliszewie:

info Nowa Ruda

Kino MOK
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.
29 IV - 03 V godz. 17. b/o,
Iniemamocni ( 105`) - animowany/ familijny, prod. USA.
29 IV - 3 V godz. 19. Skarb
Narodów (135') - przygodowy, prod. USA, od 12 lat. Wyk.
Nicolas Cage, Diane Kruger.
Bilety na wszystkie seanse
w cenie 11 z³, za wyj¹tkiem
nocnego seansu w dniu 22
kwietnia - 5 z³.
UWAGA Kinomani!

Magdalena Ngo - Si, Rados³aw Bernasiewicz: 10 miejsce w kategorii II a (wiek 10 - 12 lat),
Maja Tryba³a, Patryk Drelich: 6 miejsce w kategorii V b (wiek powy¿ej 18 lat),
Klaudia Wieczorek, Rados³aw Stelmaszewski: 14 miejsce w kategorii II b (10 - 12 lat)
Natalia Makaroñska, Kamil Piotrowski: 7 miejsce w kategorii IV a (wiek 15 - 17 lat).

Mo¿e afisz na tablicy?

Og³oszenia taniej

W dniach 13 i 14 maja odbêdzie siê w MOK-u Noworudzki
Filmowy Zawrót G³owy. Program imprezy zamiecimy
w kolejnym wydaniu Info
Nowa Ruda.

Wje¿d¿ali
Wje¿d¿ali na
na Annê
Annê

Rada Miejska Nowej Rudy obni¿y³a stawki op³at za og³oszenia na tablicach.
Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom potencjalnych reklamodawców jak i analizuj¹c wysokoæ obowi¹zuj¹cych op³at
Rada Miejska uchwa³¹ z dnia 30 marca 2005 r. postanowi³a
obni¿yæ stawki op³at za umieszczanie og³oszeñ p³atnych na
tablicach bêd¹cych obecnie w zarz¹dzie Miejskiego Orodka
Kultury w Nowej Rudzie. Oto nowo obowi¹zuj¹ce stawki:
A5 (148 x 210 mm) - 50 gr; A4 (210 x 297) - 70 gr;
A3 (297 x 420) - 1 z³; A2 (420 x 594) i A1 (594 x 841) - 2 z³.
Wszystkie podmioty zainteresowane umieszczaniem reklam na p³atnych tablicach prosimy o kontakt z pani¹ Agat¹
Pilarsk¹ tel. 872 44 85.
(sd)

Z serca - Dziêkujemy
Dyrektorom noworudzkich szkó³ i ich uczniom, Stra¿y Miejskiej, Policji, radnym Miasta Nowa Ruda, kap³anom i siostrom
zakonnym, Orkiestrze Górniczej, wszystkim pocztom sztandarowym, a nade wszystko mieszkañcom...
Za godn¹ postawê i pamiêæ o Ojcu wiêtym
okazan¹ udzia³em w sprawowanej w noworudzkim
kociele parafialnym mszy wiêtej,
za wspóln¹ modlitwê - serdecznie dziêkujemy
Tomasz Kiliñski

Bo¿ena Bejnarowicz

Szczególne podziêkowania dla Pañstwa Stelmach (SUPERNOVA sp. z o. o.)
za nieodp³atne przekazanie 400 zniczy.

W miniony weekend na trasach wokó³ naszego miasta zagoci³y
samochody terenowe startuj¹ce w VI Rajdzie Gór Sowich. Na noworudzkim rynku w pi¹tkowy wieczór kierowcy startowali do odcinka
nocnego, a w sobotê wspinali siê m.in. wycink¹ narciarsk¹ na szczyt
Góry wietej Anny. Organizatorem rajdu by³ Klub 4x4 MAX Nowa
Ruda oraz Pensjonat Harenda. Zdjêcia z rajdu mo¿na ogl¹daæ na
stronie: www.rajdy4x4.pl.
fot. W. Grzybowski

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

