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po sesji w Nowej Rudzie i K³odzku

Za naszymi plecami
Jeli bez niespodzianek up³ynê³a XXXII
sesja Rady Miejskiej Nowej Rudy, która odby³a siê 27 kwietnia to bardzo nieoczekiwany przebieg mia³a tego dnia
sesja Rady Powiatu K³odzkiego w temacie noworudzkiego SP ZOZ.
W³aciwie bez g³osów w dyskusji Radni Nowej Rudy najpierw przyjêli w g³osowaniu (przy 11 g³osach za i 5 wstrzymuj¹cych siê) sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta za rok 2004 i udzielili
absolutorium Burmistrzowi Miasta Nowa
Ruda (11 za, 6 wstrz.). Po przerwie g³os
zabra³ burmistrz Tomasz Kiliñski, prosz¹c
Radê Miejsk¹ o zdjêcie z porz¹dku obrad sesji trzech uchwa³ w sprawie noworudzkiego SP ZOZ argumentuj¹c swoj¹
propozycjê z³o¿eniem w pi¹tek 22 kwietnia na rêce starosty k³odzkiego Adama
£¹ckiego zapytañ w sprawie szczegó³owych zasad powo³ania na bazie SP ZOZ
spó³ki prawa handlowego.

- Oczekujemy na odpowied i konkrety ze
strony w³adz powiatowych. Przeanalizujemy propozycje starosty i wówczas albo
zrealizujemy przyjête wczeniej uchwa³y,
albo ponownie zaproponujemy Pañstwu
podjêcie proponowanych dzi uchwa³ mówi³ burmistrz do radnych.
Tymczasem kilka godzin póniej
w starostwie k³odzkim nieoczekiwanie
radni powiatowi przeg³osowali zamiar
konsolidacji SP ZOZ-ów: k³odzkiego,
dusznickiego i noworudzkiego w jeden,
nie licz¹c siê z opini¹ zainteresowanego
spraw¹ samorz¹du Nowej Rudy.
Na nic zda³o siê przekazane do starostwa k³odzkiego (podpisywane w trakcie sesji w Nowej Rudzie oraz odczytane
na sesji powiatowej) pismo podpisane
przez 11 radnych miejskich, w którym
wyrazili oni g³êbokie zaniepokojenie
i sprzeciw wobec braku konstruktywnych
dzia³añ starostwa w sprawie noworudzci¹g dalszy na str. 2
kiego szpitala.

Uchwa³y XXXII sesji Rady Miejskiej Nowej Rudy na str. 2.
Na stronie 3 czytaj list dyrektora Buczkowskiego odnosz¹cy siê do tekstu
pn. W sprawie szpitala z poprzedniego wydania INFO Nowa Ruda.

Budowa kanalizacji i sieci wodoci¹gowej
ruszy prawdopodobnie z koñcem lata

Ponad 15 mln z³ dotacji

Jest ju¿ niemal pewne, ¿e Nowa Ruda otrzyma ponad 15 mln z³otych dotacji
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR), dzia³anie 1.2 Infrastruktura ochrony rodowiska z przeznaczeniem na
projekt pn. Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowê infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda. Pozwoli to na rozpoczêcie ju¿ w drugiej
po³owie roku budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.
Po tym jak w pi¹tek 22 kwietnia br. Regionalny Komitet Steruj¹cy ds. Rozwoju
Regionu (RKS), który zarekomendowa³ Zarz¹d Województwa Dolnol¹skiego dwie
listy rankingowe z 26 projektami wed³ug ich wa¿noci dla regionu, ten ostatni zatwierdzi³ do realizacji 20 sporód projektów. Wród nich znalaz³ siê projekt dotycz¹cy budowy sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji na terenie miasta Nowa Ruda
oraz bliniaczy wniosek z noworudzkiej Gminy Wiejskiej. Teraz ju¿ tylko czekamy
na podpis wojewody dolnol¹skiego, poczym nast¹pi¹ procedury przetargowe i start
samej inwestycji, która ruszy prawdopodobnie pod koniec lata bie¿¹cego roku. (lwi)
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piêkny zawrót g³owy

Joanna Brodzik
na festiwalu

Gociem III Noworudzkiego Zawrotu G³owy
bêdzie Joanna Brodzik, która zawita na festiwal w sobotê 14 maja.

Program festiwalu na str. 8

W 60 rocznicê

Pamiêci ofiar
W sobotê 7 maja o godz. 9. msz¹ w.
w kociele w. Barbary w Drogos³awiu
rozpoczn¹ siê uroczyste obchody 60lecia zakoñczenia II wojny wiatowej.
Noworudzkie uroczystoci odbywaæ
siê bêd¹ z udzia³em i pod patronatem
Paw³a Wróblewskiego, marsza³ka Województwa Dolnol¹skiego oraz Tomasza
Kiliñskiego burmistrza Nowej Rudy. Obaj
samorz¹dowcy dokonaj¹ o 10.45 otwarcia w Zespole Szkó³ Nr 1 otwarcia Izby
Pamiêci im. P³k. Józefa Sokola i Karpatczyków a o godz. 12. na rynku ods³oni¹
tablicê pami¹tkow¹ powiêcon¹ pamiêci
ofiar II wojny wiatowej.
(lwi)
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Informacje bie¿¹ce

ci¹g dalszy ze str. 1

Za naszymi
plecami

- Wygl¹da na to, i¿ rozmowy ze starost¹ k³odzkim nie doæ, ¿e nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na
decyzje radnych powiatowych na sesji
w K³odzku, to dzia³ania starostwa powiatowego s¹ niespójne - uwa¿a burmistrz Tomasz
Kiliñski. - Jednego dnia otrzymujemy zaproszenie do podpisania aktu notarialnego utworzenia spó³ki na bazie noworudzkiego SP
ZOZ-u, a kilka dni póniej Rada Powiatu za
naszymi plecami przeg³osowuje projekt
uchwa³y w sprawie zamiaru konsolidacji SP
ZOZ-ów w powiecie k³odzkim.
Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Nowej Rudy uwa¿a, ¿e starostwo k³odzkie, podobnie jak dyrekcja SP ZOZ
w Nowej Rudzie, prowadzi celowe dzia³ania
dezyinformacyjne dotycz¹ce restrukturyzacji
opieki zdrowotnej na Ziemi K³odzkiej.
- Nie mo¿emy traktowaæ powa¿nie zaproszeñ
do podpisania niekonsultowanych z samorzadem gminnym aktów notarialnych. Gdy poprosilimy o dodatkowe wyjanienia dotycz¹ce
funkcjonowania noworudzkiego szpitala, planu finansowego oraz medycznego dla spó³ki
w³adze powiatu nabra³y wody w usta i milcz¹
- powiedzia³a nam przewodnicz¹ca.
Jak siê okazuje starostwo nie odpowiada
na ¿adne pisma dotycz¹ce SP ZOZ przekazywane przez w³adze Nowej Rudy do K³odzka od lutego br. Na dodatek starostwo tak organizuje spotkania, ¿e we wtorek 26 kwietnia
na godz. 10 burmistrz zosta³ zaproszony równoczenie na rozmowy w sprawie SP ZOZ
i spotkanie ze szkockimi inwestorami, którzy
chc¹ kupiæ noworudzk¹ pokopalnian¹ cha³dê.
Wojciech Grzybowski

Uchwa³y XXXII sesji
Rada Miejska Nowej Rudy podjê³a podczas XXXII sesji w dniu 27 kwietnia nastepujace uchwa³y:
1. Uchwa³a nr 258/XXXII/05 w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2004 (11 g³osów za, 5 wstrzymuj¹cych siê ,1 radny nie
bra³ udzia³u w g³osowaniu).
2. Uchwa³a nr 259/XXXII/05 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Nowa
Ruda (11 za, 6 wstrzymujacych siê).
3. Uchwa³a nr 260/XXXII/05 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie miasta na 2005
roku (16 za).
4. Uchwa³a nr 261/XXXII/05 w sprawie wydania opinii dla projektu planu aglomeracji (18
za).
5. Uchwa³a nr 262/XXXII/05 w sprawie utworzenia Gimnazjum dla doros³ych w Nowej
Rudzie (18 za).
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w skrócie...
* Kolejny sukces tancerzy. W poprzednim
wydaniu INFO Nowa Ruda informowalimy
o zdobyciu Mistrzostwa Polski przez dwie pary
reprezentuj¹ce Zespó³ Pieni i Tañca Nowa
Ruda, a ju¿ znów Larysa Górska i Grzegorz
Malanka (Mistrzowie Polski w Tañcach Narodowych) zdobyli pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tañców Polskich Tañcz¹ce
Trzewiki, który odbywa³ siê w dniach 24-26
kwietnia br. Serdecznie gratulujemy!
* Stypendium dla Kacpra. Pani Wiceburmistrz
Nowej Rudy Marzena Woliñska wrêczy³a kolejnemu uczniowi stypendium naukowe. Otrzyma³ je Kacper Manikowski uczeñ II klasy Gimnazjum z Miejskiego Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Drogos³awiu. Ww. uczeñ w 2004 roku uczestniczy³
w ogólnopolskim konkursie "Losy ¿o³nierza i
dzieje orê¿a polskiego" uzyskuj¹c tytu³ finalisty
szczebla wojewódzkiego oraz kwalifikuj¹c siê
do etapu miêdzywojewódzkiego. W 2005 r. zakwalifikowa³ siê do szczebla centralnego.
* Amazonki w Nowej Rudzie. W minion¹ rodê
zawi¹za³ siê w naszym miecie Klub Amazonek, który bêdzie dzia³a³ w ramach Federacja
Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii. 15
za³o¿ycielek klubu obra³o na swoj¹ przewodnicz¹c¹ pani¹ Teresê Bukowsk¹. Wszystkie zainteresowane wst¹pieniem do Klubu Panie
z Nowej Rudy i okolic zapraszamy w ten poniedzia³ek w godz. 11-13 na III piêtro do noworudzkiego Urzêdu Miasta - Rynek 11, pok. 306,
albo prosimy o kontakt tel. 872 03 39.
* Pomieszczenie na wynajem. Miejski Orodek Kultury w Nowej Rudzie posiada do wynajêcia pomieszczenie o powierzchni 41 m 2
z przeznaczeniem na dzia³alnoæ us³ugowohandlow¹. Pomieszczenie to znajduje siê na
parterze budynku MOK przy ul. Strzeleckiej 2a.
Wiêcej informacji tel. kom. 0 509 183 594.
* Kolejne wydanie INFO Nowa Ruda 20 maja
a w nim m.in. program Dni Nowej Rudy. (lwi)
6. Uchwa³a nr 263/XXXII/05 zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr 48/VII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w
sprawie ustalenia sieci szkó³ publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminê Miejsk¹
Nowa Ruda (18 za).
7. Uchwa³a nr 264/XXXII/05 w sprawie uchylenia Uchwa³y Nr 217/XXVI/04 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 2004 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów
dla uczniów za osi¹gniêcia w nauce, artystyczne i sportowe(18 za).
8. Uchwa³a nr 265/XXXII/05 zmieniaj¹c¹
uchwa³ê Nr 26/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli miasta
Nowa Ruda do Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Nowej Rudzie (18 za).
9. Uchwa³a nr 266/XXXII/05 zmieniaj¹c¹
uchwa³ê Nr 152/XIX/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru sk³adów osobowych komisji sta³ych
Rady Miejskiej sporód radnych oraz ustalenia
liczby cz³onków komisji (18 za).
(opr. lwi)

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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W sprawie szpitala c.d.
Pan Wojciech Grzybowski
redaktor naczelny INFO Nowa Ruda

Nowa Ruda, dnia 26.04.2005 r.

Korzystaj¹c z prawa prasowego, chcê zabraæ g³os i ustosunkowaæ
siê do artyku³u z dnia 21.04.2005, który ukaza³ siê w biuletynie INFO
Nowa Ruda.
Panie redaktorze szkoda, ¿e relacjonuj¹c rzeczywicie burzliwe
spotkanie w³adz miasta Nowej Rudy z za³og¹ SP ZOZ-u, s³ysza³ pan
tylko racje i s³owa wypowiadane przez jedn¹ stronê (w³adze miasta).
Jakby zapomnia³ pan o bardzo g³onych s³owach popieraj¹cych dzia³ania kierownictwa zak³adu, w tym mojej osoby, oraz niemal jednomylnych g³osach skierowanych przeciw dzia³aniom w³adz miasta (i to nie
raz w bardzo ostrych sformu³owaniach). Pada³y g³osy o tym jak pan
burmistrz delikatnie mówi¹c mija³ siê z prawd¹ (w pimie do Starosty
K³odzkiego z prob¹ o moje odwo³anie poda³, ¿e wniosek popieraj¹
Wójt Gminy Nowa Ruda i Burmistrz Miasta i Gminy Radków, czego
¿aden z nich nie potwierdza). Jak to nazwaæ? Zreszt¹ dowodem na
prawdomównoæ pana burmistrza i pani przewodnicz¹cej jest zachowanie powy¿szych w dniu 25.04. br.
Na spotkaniu w dniu 20.04.2005 r. za³oga SP ZOZ-u w Nowej Rudzie (jej przedstawiciele) zostali zaproszeni do Urzêdu Miasta Nowa
Ruda na spotkanie z w³odarzami naszych trzech gmin. Jakie by³o zdziwienie i oburzenie za³ogi, którym pan Tomasz Kiliñski i pani Bo¿ena
Bejnarowicz zarzucili zbiorow¹ halucynacjê, k³amali bez zaj¹kniêcia,
¿e ¿adnego spotkania nie ma, gdy¿ nikogo nie zapraszali.
Panie redaktorze, czy pamiêta pan zaproszenie z³o¿one w dniu
20.04.2005 roku? Czego bali siê prawdomówni w³adcy Nowej Rudy?
Wracaj¹c do spotkania w dniu 20.04.2005 r. z w³adzami Nowej Rudy
wiêkszoæ za³ogi wyranie by³a przeciw mieszaniu siê w sprawy naszego zak³adu, i zaprzestania budowania swojej kampanii politycznej po "
trupach " pracowników SP ZOZ-u.
Wrêcz oburzenie wzbudzi³o przedstawione jako sukces, pani przewodnicz¹cej rady miasta B. Bejnarowicz zatrudnienie za ogromne pieni¹dze nowego anestezjologa.
Równie¿ uwa¿am, ¿e przy p³acach w granicach 600 - 1000 z³ miesiêcznie zatrudnienie anestezjologa za wielokrotnoæ tej kwoty nie jest
¿adnym sukcesem, za te pieni¹dze móg³bym znaleæ ka¿dego specjalistê, ale jest to niemoralne i szkodliwe.
Doprowadzi to do pog³êbienia i tak ogromnego deficytu jaki przynosi oddzia³ chirurgiczny naszego szpitala (strata za rok 2004 wynosi 795
922 z³), a tak¿e odbije siê negatywnie na pracownikach innych oddzia³ów (w tym tych, które przynosz¹ zyski).
Sprawa anestezjologów nie jest spraw¹ lokaln¹, ale ogólnopolsk¹
(w powiecie k³odzkim pracuje ich ledwie kilku), nie jest ³atwe znalezienie chêtnych do pracy za "normalne" wynagrodzenie. Lekarzy tej specjalnoci brakuje nie tylko w Polsce, dlatego od czasów naszego wejcia do Unii Europejskiej, notujemy ogromne nasilenie wyjazdów do
pracy w krajach UE lekarzy anestezjologów, co dodatkowo pog³êbia ich
deficyt w Polsce.
Podkrelam, ¿e nigdy nie d¹¿y³em do zamkniêcia oddzia³u chirurgicznego, a zawieszenie jego dzia³alnoci (dla dobra i bezpieczeñstwa
chorych), by³o podyktowane przyczynami zasadniczymi, nie b³ahymi
jak sugerowa³a p. B. Bejnarowicz.
Je¿eli chodzi o zarz¹dzaj¹cego zak³adem, to niekoniecznie musi
to byæ osoba bez potkniêæ w ¿yciu prywatnym! Powinien to byæ dowiadczony, sprawny menad¿er, umiejêtnie poruszaj¹cy siê we wci¹¿
zmieniaj¹cych siê warunkach okalaj¹cych s³u¿bê zdrowia.
Jestem dyrektorem od niemal 10 lat, przeprowadzi³em zak³ad przez
meandry samodzielnoci, by³em w trudnych czasach restrukturyzacji,
od kilku miesiêcy nasz zak³ad wreszcie nie przynosi strat, a nawet wypracowuje zyski, wyp³aty choæ z dwóch sk³adowych to 100 % wynagrodzenia co miesi¹c. Widoczne remonty, zdecydowana poprawa wy¿ywienia chorych, niemal brak kolejek do leczenia szpitalnego.
Miar¹ mojej skutecznoci niech bêdzie sytuacja w podobnych okolicznych szpitalach. Ziêbice - zlikwidowany, Bielawa - zlikwidowany,
Bystrzyca - drastyczne ograniczenie dzia³alnoci , Z¹bkowice l¹skie ogromne ograniczenie dzia³alnoci. Proszê o przemylenia.
Konflikt w du¿ej mierze wywo³any przez w³adze miasta Nowej Rudy
nikomu nie przyniesie sukcesu. Nie chcê byæ z³ym prorokiem, ale moim
zdaniem tu nie bêdzie zwyciêzców, wszyscy bêd¹ przegrani : pacjenci,
personel naszego zak³adu i to od szeregowych pracowników poczynaj¹c do kadry zarz¹dzaj¹cej w³¹cznie, oraz w dalszej perspektywie. Jedyni których mi nie ¿al, to w³adze miasta Nowej Rudy.
Roman Buczkowski, Dyrektor SP ZOZ Nowa Ruda

Aktualnoci

6 maja 2005 r.

3

redaktor naczelny odpowiada
Szanowny Panie Dyrektorze,
D³ugo zastanawia³em siê, czy opublikowaæ Pañskie pismo dotycz¹ce artyku³u zamieszczonego w Bezp³atnym Informatorze Samorz¹dowy INFO Nowa Ruda (tekst W sprawie szpitala z 22 kwietnia br.),
gdy¿ w wietle ustawy Prawo Prasowe Pana spostrze¿enia nie spe³niaj¹ kryteriów sprostowania, ani odpowiedzi, któr¹ powinno zamieciæ
siê w prasie. Jednak przez wzgl¹d na wa¿koæ tematu, jak równie¿ nie
dawanie Panu pola do dalszych manipulacji zdecydowa³em o tej publikacji oraz odpowiedzi (za zgod¹ Burmistrza Miasta i przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej - wydawców informatora). Panie Dyrektorze, odniosê
siê wiêc do faktów, które Pan interpretuje na w³asny u¿ytek.
Po pierwsze, burmistrz przed wys³aniem wniosku do starosty k³odzkiego o Pana odwo³anie uzgodni³ to z wójtem Gminy Nowa Ruda i burmistrzem Radkowa telefonicznie. Jednak najwa¿niejsze jest uzasadnienie
wniosku. Burmistrz Nowej Rudy poda³ tak wa¿ne powody, dla których
domaga siê odwo³ania Pana ze stanowiska, ¿e sformu³owanie o mijaniu
siê z prawd¹ uwa¿am w stosunku do burmistrza i przewodnicz¹cej za
co najmniej nie na miejscu. Rozumiem, ¿e jest to Pana sposób na rozmiêkczenie sedna sprawy. Podobnie jak kwestionowanie udzia³u w³adz
Nowej Rudy w decyzjach dotycz¹cych ¿ywo spo³ecznoci miasta. Burmistrz jako przedstawiciel mieszkañców ma prawo i mandat wyborców
do formu³owania takich wniosków. Proszê o tym nie zapominaæ. Z reszt¹
radni powiatu k³odzkiego i starosta nie zdecydowali o spó³ce.
Po drugie: Na spotkaniu 20 kwietnia br. (w którym uczestniczy³em)
przewodnicz¹ca rzeczywicie zaprosza³a do udzia³u w spotkaniu poniedzia³kowym - 25 kwietnia z udzia³em burmistrzów i wójta, ale Tomasz
Kiliñski zaproponowa³ póniej zorganizowanie spotkania, na które zostan¹ zaproszone wszystkie zainteresowane strony i w którym wemie udzia³
starosta, byæ mo¿e odpowiadaj¹c na najwa¿niejsze pytania dotycz¹ce
przekszta³cenia w spó³kê. Po to, by wszyscy pracownicy wiedzieli z jakim ryzykiem mo¿e siê to wi¹zaæ je¿eli chodzi o przysz³oæ szpitala
(patrz: przyk³ad szpitala w Dusznikach Zdroju). Pamiêtam, ¿e uczestnicy dyskusji z 20 kwietnia wnioskowali o konfrontacjê wszystkich zainteresowanych spraw¹ stron i dlatego poniedzia³kowe spotkanie burmistrzów
i wójta zosta³o odwo³ane, bo starosta zmieni³ swoje stanowisko w sprawie spó³ki. Pamiêtam, równie¿ dyskusjê na temat referendum pracowniczego w SP ZOZ i deklaracjê jego przeprowadzenia. W sprawie referendum teraz Pan dyrektor milczy, jednoczenie powo³uj¹c siê, i¿ wiêkszoæ za³ogi podziela Pañskie stanowisko.
Po trzecie: Przez pó³ roku nieskutecznie poszukiwa³ Pan anestezjologa, tak i¿ w³adze miasta nie chc¹c dopuciæ do zawieszenia - a w
perspektywie zapewne zamkniêcia przez Pana i przeniesienia do K³odzka oddzia³ów ginekologicznego i chirurgicznego - zmuszone by³y interweniowaæ i w trybie awaryjnym znalaz³y anestezjologa przywracaj¹c
pracê oddzia³ów przynajmniej na miesi¹c. Sprawa na dzi ma siê tak,
¿e oddzia³y pracuj¹ nadal, a zatrudniona awaryjnie osoba prawdopodobnie pozostanie i znalaz³o siê dwóch innych anestezjologów, ale dopiero po burzy, po której starosta urlopowa³ Pana do 3 czerwca br.
To dziêki Panu oddzia³ów mog³oby ju¿ nie byæ i to jest zasadnicza
przyczyna wniosku o Pana odwo³anie. To Rada Powiatu i starosta mog¹
decydowaæ o likwidacji czegokolwiek w noworudzkim szpitalu, a Pan,
jako noworudzianin niech im w tym nie pomaga tak jak do tej pory (przyk³ad: likwidacja po³o¿nictwa), bo mieszkañcy trzech gmin pozostan¹ bez
dotychczasoego dostêpu do podstawowych us³ug medycznych. Pisz¹c
o drastycznych ograniczeniach, b¹d likwidacjach szpitali w innych miastach proszê wzi¹æ pod uwagê to, ¿e w³anie brak Pañskich dzia³añ
móg³ doprowadziæ do tego samego efektu w Nowej Rudzie.
Noworudzki szpital nie jest i byæ nie mo¿e spó³k¹ handlow¹, w której
wynik ekonomiczny bêdzie decydowa³ o tym, jakie oddzia³y maj¹ funkcjonowaæ a jakie bêd¹ zamykane. Niestety, takie wra¿enie mo¿na odnieæ po przeczytaniu akapitu, w którym Pan napisa³, o deficycie oddzia³u chirurgicznego.
I tak ju¿ na koniec, dwa przemylenia. Nie dziwi mnie sposób, za
pomoc¹ którego próbuje Pan przerzuciæ na w³adze Nowej Rudy winê
za konflikt jaki ma obecnie miejsce, dziwi mnie jednak bardzo brak
jakiejkolwiek próby znalezienia najlepszego rozwi¹zania problemu, przy
wsparciu w³odarzy miasta w³anie oraz wielu innych osób prywatnych
i firm, które w przesz³oci wspiera³y s³owem i groszem SP ZOZ przez
pana kierowany. ¯al mi tego zapa³u, który sprawi³, ¿e wyposa¿ono np.
sale Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej, idei która - niestety - podobnie jak kilka innych oddolnych inicjatyw - nie znalaz³a kontynuacji.
Wojciech Grzybowski
Swój g³os w dyskusji na temat noworudzkiego SP ZOZ-u
mo¿na zamieciæ odwiedzaj¹c portal internetowy:

www.nowa-ruda.com
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OG£OSZENIA O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych po³o¿onych na terenie miasta Nowa Ruda
ul. Polna nr 3 - obr. 3, AM 13, dz. Nr 116/2 o pow. 133 m2.

ul. Piastów nr 30 - lokal u¿ytkowy o powierzchni 79,84 m2.

Lokal u¿ytkowy po³o¿ony na parterze budynku sk³ada siê
z sali i przedsionka o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 42,62 m2.
Uk³ad funkcjonalny prawid³owy, ciany z wypraw¹ i malatur¹
z ubytkami, posadzki cementowe, w czêci drewniane i klepisko, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, brak instalacji
i ogrzewania. Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot rokowañ nie
jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomoci: I przetarg - 12 padziernika 2004 roku; II przetarg
- 19 stycznia 2005 r.

Lokal u¿ytkowy usytuowany na parterze sk³ada siê z dwóch
komunikacji, korytarza, 2 magazynów oraz 2 komórek i 4 pomieszczeñ po WC (zdewastowanych) o ³¹cznej powierzchni
79,84 m2. Wejcie do lokalu z korytarza. Lokal posiada nie prawid³owy uk³ad funkcjonalny, ciany z malatur¹ i wypraw¹ (zawilgocone z ubytkami), posadzki cementowe, p³ytki terakotowe
i wyk³adziny, drzwi p³ycinowe, okna skrzynkowe okratowane,
instalacje wodno-kanalizacyjna i elektryczna, ogrzewania brak.
Stropy drewniane i ogniotrwa³e w czêci do wymiany. W lokalu
znajduj¹ siê 2 piony kanalizacyjne z mieszkañ po³o¿onych na I
piêtrze. UWAGA! Sprzeda¿ lokalu nast¹pi z równoczesnym zawarciem umowy dzier¿awy gruntu po³o¿onego na zapleczu budynku ul. Piastów 30.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu jest obci¹¿ona umow¹ najmu zawart¹ w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego zobowi¹zany bêdzie uiciæ kwotê niewykorzystanych
zaliczek na fundusz remontowy w wysokoci 558,32- z³.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomoci: I przetarg - 22 grudnia 2004 roku; II przetarg - 23
marca 2005 r.

Wartoæ nieruchomoci w rokowaniach - 5 048,05- z³.

Rokowania odbêd¹ siê 1 czerwca 2005 r.
o godz. 11. w Urzêdzie Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek 1 (Sala Uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomoci prosimy o
sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do dnia
26 maja 2005 r. do godz. 15. w Sekretariacie Urzêdu Miasta,
Rynek 1, pok. nr 13. Zg³oszenie nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej
kopercie z napisem: Rokowania - ul. Polna 3.
Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê, nazwisko i adres albo
nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba
prawna lub inny podmiot; datê sporz¹dzenia zg³oszenia; owiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ; proponowan¹ cenê i sposób
jej zap³aty - gotówka czy raty (maks. 10 rat rocznych); kopiê
dowodu wp³aty zaliczki.
Przystêpuj¹cy do rokowañ winien wp³aciæ zaliczkê tytu³em
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy w wysokoci 15% wartoci nieruchomoci podlegaj¹cej rokowaniom w gotówce do 26 maja 2005 r. do godz. 14. w
kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA O/ Nowa
Ruda nr konta: 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wp³acon¹ zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wp³acona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkê zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ.
UWAGA! zg³oszenia z zaproponowan¹ cen¹ ni¿sz¹ ni¿ 40%
wartoci oferowanej nieruchomoci nie bêd¹ podlega³y rozpatrzeniu. Komisja przeprowadzaj¹ca rokowania ma prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoci.
Uczestnik rokowañ mo¿e z³o¿yæ skargê na czynnoci zwi¹zane
z przeprowadzeniem rokowañ do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Inne informacje na temat rokowañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego UM Nowa Ruda, Rynek nr 11, pok.
nr 109, tel. 872 03 25.
Og³oszenie podlega obwieszczeniu od 13 kwietnia do 13 maja br.

INFO Nowa Ruda w internecie
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

Wartoæ nieruchomoci w rokowaniach - 55 000,- z³.

Rokowania odbêd¹ siê 1 czerwca 2005 r.
o godz. 11.15 w Urzêdzie Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek 1 (Sala Uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomoci prosimy o
sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do dnia
26 maja 2005 r. do godz. 15. w Sekretariacie Urzêdu Miasta,
Rynek 1, pok. nr 13. Zg³oszenie nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej
kopercie z napisem: Rokowania - ul. Piastów nr 30. Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub
firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub
inny podmiot; datê sporz¹dzenia zg³oszenia; owiadczenie, ¿e
zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te
warunki bez zastrze¿eñ; proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty - gotówka czy raty (maks. 10 rat rocznych); kopiê dowodu
wp³aty zaliczki.
Przystêpuj¹cy do rokowañ winien wp³aciæ zaliczkê tytu³em
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy w wysokoci 15% wartoci nieruchomoci podlegaj¹cej rokowaniom w gotówce do 26 maja 2005 r. do godz. 14. w
kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA O/ Nowa
Ruda nr konta: 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wp³acon¹ zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wp³acona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkê zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ.
UWAGA! zg³oszenia z zaproponowan¹ cen¹ ni¿sz¹ ni¿ 40%
wartoci tej nieruchomoci nie bêd¹ podlega³y rozpatrzeniu. Komisja przeprowadzaj¹ca rokowania ma prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoci. Uczestnik rokowañ mo¿e z³o¿yæ skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem rokowañ do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Inne informacje na temat rokowañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego UM Nowa Ruda, Rynek nr 11, pok.
nr 109, tel. 872 03 25.
Og³oszenie podlega obwieszczeniu od 13 kwietnia do 13 maja br.
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Organizacje pozarz¹dowe

Blisko 50 organizacji

Pozarz¹dowy sektor
Na terenie miasta Nowa Ruda ma swoj¹ siedzibê 47 organizacji pozarz¹dowych - spo³ecznych , w tym 17 sportowych.
S¹ to stowarzyszenia i fundacje nie dzia³aj¹ce dla osi¹gniêcia zysku (non-profit), uwa¿ane za niezale¿ne od administracji rz¹dowej czy samorz¹dowej.
Poni¿ej przedstawiamy wykaz tych organizacji, osoby im przewodz¹ce oraz dane teleadresowe. (Stan na dzieñ 1 marca br.).
* Sudecka Izba Przemys³owo-Handlowa, Oddzia³ w
Nowej Rudzie, ul. K³odzka 27,
Waldemar ¯e³obowski - tel.
872 50 25.
* Stowarzyszenie Kupców i
Przedsiêbiorców, ul. Bohaterów Getta 13, Zenon Zabój 872 21 30.
* Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Rynek 1, Janusz Zarzycki - 872
03 50.
* Zwi¹zek Sybiraków - Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego w Wa³brzychu ko³o w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2,
Irena D¹bek - 872 24 67.
* Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Kraju Zarz¹d Oddzia³u w Nowej Rudzie,
ul. Strzelecka 1/2, Mieczys³aw
Szalewicz - 872 82 98.
* Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Dolnol¹ski Ko³o w Nowej Rudzie, Kocielna 1, Wies³aw Stelmaczewski
- 872 78 67.
* Rada Krajowa Federacji
Konsumentów - Klub Federacji Konsumentów Nowa
Ruda, ul. Kocielna , Leokadia Grzybowska - 872 57 12.
* Liga Kobiet Polskich ko³o
nr 2 FEMINA, os. Wojska Polskiego 18/4/3, Janina Grysiewicz 872 60 39.
* Polski Zwi¹zek Wêdkarski
- I Ko³o w Nowej Rudzie, ul.
Wrzeni 1c, Boles³aw Kantorski - 872 21 65.
* Polski Klub Ekologiczny
Okrêg Dolnol¹ski Ko³o w
Nowej Rudzie, ul. Bohaterów
Getta 4/6, Julian Golak - 872
53 08.
* Maltañska S³u¿ba Medyczna, ul. Bohaterów Getta 4/6,
Julian Golak - 872 53 08
* Zwi¹zek Kombatantów RP
i By³ych Wiêniów Politycznych, Rynek 1/1, Rajmund
Stochnia³ - 872 03 50.

* Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków - Zarz¹d Ko³a nr
3, ul. Kocielna 1, Weronika
Niebora - 872 78 67.
* Parafia rzymskokatolicka w.
Miko³aja, wietlica MIRA, ul.
Kocielna 11, ks. Marek Mielczarek - 872 21 55.
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, ul. Strzelecka 2a,
Bohaterów Getta 4/6, Teresa
Baza³a - 872 46 24.
* Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców, ul. Parkowa
16, Bogus³awa Sabat - 872 33
53.
* Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y Oddzia³ w Nowej
Rudzie, Parafia pw. w. Katarzyny, ul. Parkowa 16, Seweryn Pude³ko - 872 31 72.
* Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju i Promocji Ziemi
Noworudzko-Radkowskiej,
ul. Strzelecka 2a, Krzysztof
Zakrzewski - 872 29 55.
* Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrzecijañskiej, ul. Bohaterów Getta 4/6, Julian Golak 872 53 08.
* Noworudzkie Stowarzyszenie JUWENALIS, os. Wojska Polskiego 7/1/3, ul. Parkowa 160, Rafa³ Kulpiñski 872 39 06.
* Noworudzkie Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych, Rynek 1/1, Irena
Caryk 872 93 46.
* Klub Inteligencji Katolickiej oddzia³ Nowa Ruda, ul.
Bohaterów Getta 4/6, Julian
Golak 872 53 08.
* Komitet Obywatelski Ziemi
K³odzkiej o. Nowa Ruda, ul.
Boh. Getta 4/6, Julian Golak 872 53 08.
* Towarzystwo Przyjació³
Dzieci - Ko³o rodowiskowem, ul. Radkowska 61a, Jadwiga Zieliñska - 872 36 88

* Noworudzkie Towarzystwo
PRO PUBLICO BONO, Rynek 1/1, Irena Caryk - 872 03
05.
* Towarzystwo Przyjació³
Dzieci Zarz¹d Miejski, Rynek
11, Janina Czerniawska - 872
23 07.
* Terenowe Ko³o Ligi Kobiet
im. Elizy Orzeszkowej, ul.
Spacerowa 14/4, Stanis³awa
Zummer - 872 31 86.
* Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej Archidiecezji
Wroc³awskiej, Parafia w.
Katarzyny, ul. Parkowa 16, Teresa Fere¿yñska - 872-3690
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* Stowarzyszenie Lokalne
Salezjañskiej Organizacji
Sportowej SL SALOS, ul. Kocielna 10, Stanis³aw £ukasik
- 872 23 16.
* Stowarzyszenie Sztuk
Walk Wschodnich Kotliny
K³odzkiej i Ziemi Noworudzkiej AIKIDO-AIKIKAI, ul.
£u¿ycka 1/12, Zbigniew Baziak - 872 17 30.
* Uczniowski Klub Sportowy
Centrum, ul. Srebrna, Tadeusz Daszkiewicz - 872 46 41.
* Uczniowski Klub Sportowy
Gwarek, ul. Stara Droga 4,
Pawe³ Marciniak - 872 22 42.

* Regionalne Centrum Wolontariatu DAR SERCA, Rynek 1/1, ul. Teatralna 6, Grzegorz Markowski - 872 03 50.

* Uczniowski Klub Sportowy
Kochanowski, ul. Kopernika 6, Henryk Abucewicz - 872
46 71.

* Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii
AMAZONKI oddzia³ Nowa
Ruda, Teresa Bukowska, UM
Nowa Ruda - 872 03 39.

* Uczniowski Klub Sportowy
Poligraf, Kopernika 8, Bogdan Kostecki - 872 44 24.

* Klub Sportowy Maraton,
ul. Szpitalna 3/3, Henryk
Strzelczak - 872 53 89.
* Klub Sportowy Piast
Nowa Ruda, ul. Sportowa 1,
Krzysztof Richter - 872 46 40.
* Miêdzyszkolny Zwi¹zek
Sportowy, ul. Stara Droga 39,
Dariusz Chojecki - 872 24 21.
* Noworudzki Klub Karate
KYOKUSHIN IFK, os. Wojska
Polskiego 1/2/13, Dariusz
Foja - 872 82 98.
* Noworudzkie Towarzystwo
Sportowe Centrum, ul.
K³odzka 16, Janusz Leraczyk
- 872 60 10.

* Uczniowski Klub Sportowy
Ogólniak, Osiedle Piastowskie 17, Wanda Zd¿a³ka - 872
25 77.
* Uczniowski Klub Sportowy
Ry, ul. Stara Droga 39, Dariusz Chojecki - 872 24 21.
* Uczniowski Klub Sportowy
Siódemka, ul. Szkolna 3,
Stanis³aw Niekra - 872 30 27.
* Uczniowski Klub Sportowy
Solar, ul. Akacjowa 8 - 872
31 11.
* Uczniowski Klub Sportowy
Spin, Strzelecka 2a, Daniel
Jab³oñski - 872 44 85
* Uczniowski Klub Sportowy
Szansa, ul. ¯eromskiego 3,
Jan Chmura - 872 22 12.

Punkt Konsultacyjny w AGROREG-u
Punkt Konsultacyjny przy Agencji Rozwoju
Regionalnego AGROREG SA w Nowej RudzieS³upcu 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
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Przetargi

OG£OSZENIA O PRZETARGACH
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 lokalowych,
po³o¿onych na terenie miasta Nowa Ruda

1. ul. Pi³sudskiego nr 3/ 4- lokal mieszkalny o pow. 90,78 m2
Cena wywo³awcza: 28 000,- z³
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.
2. ul. Stara Droga nr 45/5 - lokal mieszkalny o pow. 35,15 m2
Cena wywo³awcza: 11 500,- 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.
3. ul. Tuczyn nr 7/ 2 - lokal mieszkalny o pow. 41,58 m2,
Cena wywo³awcza : 7 400,- 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.
II przetargi na powy¿sze nieruchomoci
odbêd¹ siê 18 maja 2005 r.
Ad. 1. godz. 11.
Ad. 2. godz. 11.15 Ad. 1. godz. 11.30
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci, II piêtro).

Nr 89

info Nowa Ruda

Burmistrz Miasta Nowej Rudy og³asza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

ul. Stara Osada - obr. 5, AM 4, Dz. Nr 125/3 o pow. 1841 m2
Cena wywo³awcza: 27 700,- z³
Opis nieruchomoci: 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. 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 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 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 0 325.

UWAGA
Przystêpuj¹cy do przetargów w dniu 18 maja br. winni
wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 13 maja 2005 r. 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 0 325.
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Przetargi

6 maja 2005 r.
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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

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej

ul. W. Broniewskiego nr 29 - obr. 6, AM 3, Dz. nr 184
o powierzchni 290 m2.
Cena wywo³awcza: 4 680,- z³

ul. L. Waryñskiego - obr. 6, AM 3, Dz. nr 16/18
o powierzchni 588 m2.
Cena nieruchomoci: 7.200,- z³

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 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 niezabudowana po³o¿ona w segmencie zabudowy
szeregowej, od strony pó³nocno-wschodniej posesja zabudowana. Uzbrojenie: sieæ energetyczna. Wodna i kanalizacyjna,
gaz w ulicy. Dojazd przeciêtny (nawierzchnia asfaltowa). Warunki zagospodarowania przeciêtne. W s¹siedztwie znajduje
siê zabudowa mieszkaniowa i tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹. Najbli¿sze pod³¹czenia: przy drodze - energia elektryczna, woda po przeciwnej stronie ulicy w odleg³oci
oko³o 1 m od krawêdzi nawierzchni drogi. Dojazd gorzej ni¿
przeciêtny, drog¹ o nawierzchni asfaltowej 0,8 km, pozosta³a
czêæ dojazdu oko³o 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: Nieruchomoæ ta stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej 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 niezabudowana, po³o¿ona na
stoku o ³agodnym spadku. Dojazd dobry, bezporednio od ul.
Ludwika Waryñskiego. Przez dzia³kê od ul. Waryñskiego, równolegle do ulicy przebiega sieæ wodoci¹gowa w odleg³oci ok.
5 m od granicy dzia³ki z ulic¹. Sieæ kanalizacji deszczowej przebiega przez przedmiotow¹ nieruchomoæ w odleg³oci 4 m
wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ nr 16/3. Przebieg ww. sieci i kszta³t
nieregularny dzia³ki ogranicza warunki zabudowy. Dzia³ka ta
stanowi u¿ytek rolny sklasyfikowany jako RIIIa. Nabywca w przypadku zabudowy dzia³ki zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej. 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 dnia 11
kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, nast¹pi pod
warunkiem, ¿e Agencja Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pañstwa nie skorzysta z przys³uguj¹cego prawa pierwokupu.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

II przetarg odbêdzie siê 25 maja 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1 (Sala Uroczystoci).

II przetarg odbêdzie siê 25 maja br. o godz. 11.30
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 20 maja 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 nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.

Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do 20 maja 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 nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od dnia 7 kwietnia 2005 r. do dnia 7 maja 2005 r.

Og³oszenie podlega obwieszczeniu
od dnia 7 kwietnia 2005 r. do dnia 7 maja 2005 r.
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Rozmaitoci

6 maja 2005 r.

lady przesz³oci po raz czwarty

Ocaliæ od zapomnienia
Przyszed³ czas na podsumowanie
czwartej edycji ogólnopolskiego programu lady Przesz³oci - uczniowie
adoptuj¹ zabytki organizowanego
przez Fundacjê Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Narodowe Centrum
Kultury. W projekcie tym bior¹ udzia³
rokrocznie szko³y z miasta Nowa Ruda.

pod kierunkiem nauczycieli - El¿biety Zieliñskiej, Moniki Stok³osy oraz Zbigniewa
Kiliñskiego.
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie pod
opiek¹ nauczycielek Beaty Jaroszewskiej
i Danuty Markuszewskiej bardzo czêsto
wêdruj¹ po górach, dlaczego?

W tym roku noworudzkie dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 2 im. Janusza
Korczaka postanowi³y zaadoptowaæ Kaplicê Loretañsk¹ przy ul. Cmentarnej. Jest
to bardzo ciekawy zabytek, o którym wielu mieszkañców nie wiele wie. Ju¿ w XVIII
wieku parafia w Nowej Rudzie wzbogaci³a siê w to w³anie miejsce kultu religijnego, które powsta³o dziêki zbiorowej fundacji najbogatszych noworudzkich mieszczan. Kaplica zosta³a powiêcona w 1768
roku przez opata z Brzewnowa Friedricha
Grunda, który oficjalnie i uroczycie nada³
jej wezwanie Matki Bo¿ej Loretañskiej.
Noworudzka kaplica jest jedynym tak okaza³ym wiadectwem kultu loretañskiego
na Ziemi K³odzkiej. Mimo dobrego stanu
stoi wci¹¿ niewykorzystana, dlatego grupa uczniów postanowi³a ocaliæ zabytek
przynajmniej od zapomnienia. A czyni¹ to

Kaplica Loretañska przy ul. Cmentarnej.

III Noworudzki 12-14 maja
Filmowy Zawrót G³owy
Program festiwalu
Czwartek 12 maja
godz. 9 - 12 Dzieciêcy wiat Bajki - wybór najlepszej animacji roku 2003/2004 - obrady otwarte dzieciêcego Jury - MOK

Nr 89
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- Ich tegoroczny projekt realizowany w ramach programu lady Przesz³oci uczniowie adoptuj¹ zabytki zak³ada poznanie historii i adopcjê (symboliczn¹
rzecz jasna) wie¿ widokowych. Znajduj¹
siê one na Wielkiej Sowie, Górze w.
Anny i Górze Wszystkich wiêtych.
Najm³odszymi ladowcami s¹ maluchy z klas I-III Szko³y Podstawowej nr7
im. Tadeusza Kociuszki w dzielnicy S³upiec, które uczêszczaj¹ na zajêcia Szkolnego Ko³a Edukacji Regionalnej Jestem
mieszkañcem Ziemi K³odzkiej. W tym
roku ich uwagê zwróci³o malowniczo po³o¿one Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej
na Górze Wszystkich wiêtych. W ramach projektu uczniowie zainteresowali
siê tym jak powsta³ koció³, kto go zbudowa³, kiedy uzyska³ miano sanktuarium,
jakie by³y jego koleje losu. Jednoczenie
zamiarem dzieci sta³a siê popularyzacja
i wród mieszkañców miasta tego, jak¿e
ciekawego ladu przesz³oci.
Dzieci i m³odzie¿ z ww. szkó³ bêd¹
mia³y okazjê zaprezentowaæ swoje projekty podczas uroczystoci adopcji zabytków, która odbêdzie siê w noworudzkim
Miejskim Orodku Kultury 10 maja br.
Wezm¹ w niej udzia³ obok innych uczniów
z dziesiêciu szkó³ z miasta i gminy Nowa
Ruda, jak równie¿ zaproszeonych goci.
Wszystkich zainteresowanych histori¹
naszej ziemi zapraszamy do sali widowiskowej MOK we wtorek na godz. 10.
tekst i foto Wojciech Grzybowski

w ratuszu by³y od zawsze
Z koñcem kwietnia na zas³u¿on¹ emeryturê przesz³y panie
Zofia Ludwin i Czes³awa Krzymiñska, pracujace od przynajmniej 25 lat w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie.

Podziêkowania za pracê

Pi¹tek 13 maja - Przedwionie Polskiego Kina
godz. 8.15 - projekcja filmu Przedwionie
godz. 10 - spotkanie z re¿yserem filmu Filipem Bajonem
godz. 11 - 13.30 pokazy specjalne Kina Amatorskiego i Niezale¿nego KAN z udzia³em organizatorów festiwalu i twórców filmów offowych.
godz. 20 - Filip Bajon - spotkanie z re¿yserem.
godz. 22 do pó³nocy - pokazy specjalne w ramach Festiwalu
Kina Amatorskiego i Niezale¿nego KAN- kino MOK (bilety 6 z³)
Sobota 14 maja - Miêdzy nami Kobietami
godz. 14 - 18 - konsultacje firm kosmetycznych - plac przy MOK
godz. 15 - 18 - Fryzura dla ciebie - prezentacje salonów
fryzjerskich - plac przy MOK
godz. 18 - spotkanie z Joann¹ Brodzik
- restauracja Rycerska. MOK.
godz. 19 - projekcja filmów Nigdy w ¿yciu i £aweczka
(bilety na 2 filmy - 10 z³)
godz. 22.15 - kino plenerowe,
projekcja filmów Rejs i Seksmisja - ekran przy MOK.

Zapraszamy!

By³o to wyj¹tkowe po¿egnanie, tak jak wyj¹tkowe s¹ osoby,
których ono dotyczy³o. Obie panie mimo zajmowania mniej eksponowanych stanowisk znane s¹ wielu mieszkañcom Nowej
Rudy, a dla niektórych w ratuszu by³y od zawsze. Zofia Ludwin
pracowa³a w sekretariacie burmistrza, witaj¹c umiechem kolejnych w³odarzy miasta, a Czes³awa Krzymiñska - w Wydziale
Spraw Obywatelskich, ewidencja ludnoci, gdzie zajmowa³a siê
sprawami dowodów osobistych.
(lwi)

