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Je¿eli jesteœ œwiadkiem:
- wycinki drzew,
- zaœmiecania powierzchni ziemi,
- wypuszczania œcieków do œrodowiska
- wwozu i sk³adowania odpadów z zagranicy
i masz w¹tpliwoœci co do legalnoœci tych dzia³añ.
Dzwoñ na ZIELONY TELEFON
pod nr 39-26-232.

Podpisano umowê
na rozbudowê
Samodzielnego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie
21 kwietnia br., w Ratuszu Miejskim, burmistrz Robert Czapla podpisa³ umowê na wykonanie inwestycji
zwi¹zanej z rozbudow¹ nowogardzkiego szpitala. Planowany termin rozpoczêcia prac 10.05.2011 r., natomiast
zakoñczenie inwestycji planowane jest na 19.05.2013 r.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli, oprócz burmistrza, m.in.: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Antoni
Bielida, dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz
Lembas, skarbnik Marcin Marchewka oraz przedsawiciele
Skanska S.A - wykonawcy inwestycji.
Rozbudowa nowogardzkiego szpitala rozpoczê³a siê
w 1988 r., w planach rozbudowy przewidziano wtedy
wybudowanie nowej izby przyjêæ i oddzia³u internistycznego, który mia³ mieœciæ siê na piêtrze budynku.
W 1993 r. podjêto decyzjê o rozbudowie i przeprojektowaniu czêœciowo zrealizowanego obiektu. W 1996
r. rozpoczêto kolejny etap budowy w oparciu o projekt
wykonany przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Miastoprojekt – £ódŸ. Budowa trwa³a oko³o 2 lat, w 1998
r. z uwagi na brak œrodków na jej kontynuacjê, inwestycja zosta³a wstrzymana. Obiekt w stanie surowym, sta³
nieu¿ytkowany przez 22 lata.
W dniu 17.02.2011 r. og³oszono przetarg na rozbudowê
i przebudowê budynku szpitala, w kwietniu br. wy³oniono
wykonawcê robót. Jest to firma Skanska Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Warszawie przy. ul. Gen. J. Zaj¹czka 9. Firma ta z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê w postêpowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia wynosi 18.951.528,00 z³.
W postêpowaniu uczestniczy³o 5 firm, po wstêpnym
zbadaniu ofert do aukcji elektronicznej zaproszono 4
dokoñczenie na str. 2

Po wyborach w B³otnie. Na zdjêciu burmistrz Robert Czapla wraz
z so³tysem Danut¹ Nowak - druga od lewej - oraz rad¹ so³eck¹
w sk³adzie: Pawe³ Kolanek, Józef Musia³a, Zdzis³aw Hancyk,
Stanis³awa Jakubczak, Beata Brodzka.

Wybory so³tysów
W dniach 26-30 kwietnia br., odby³y siê zebrania
wiejskie maj¹ce na celu wybór so³tysów i rad so³eckich.
W pierwszym dniu wybory odby³y siê w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: B³otno, Strzelewo, Trzechel, S³ajsino
Glicko, Grabin, Sikorki i Czermnica. W 5 miejscowoœciach
zosta³y wybrane ponownie te same osoby: w Strzelewie
p. Jolanta Bednarek, w B³otnie p. Danuta Nowak, w
S³ajsinie p. Sebastian ¯ywica, w Glicku p. Gra¿yna Luter
i w Trzechlu p. Aniela Maszyna.
W trzech pozosta³ych miejscowoœciach zostali wybrani nowi s³otysi: w Czermnicy wybrano p. Monikê
Nag³y (dotychczasowy so³tys nie kandydowa³), w Grabinie so³tysem zosta³a p. Sylwia Kucznier (dotychczasowy so³tys nie kandydowa³), a w Sikorkach p. Dorota
¯³obiñska dotychczasowy so³tys nie kandydowa³).

Majówka 2011
Program na stronie nr 5
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Podpisano umowê
na rozbudowê
Samodzielnego Szpitala
Rejonowego w Nowogardzie
dokoñczenie ze str. 2

firmy. W przetargu tym, pierwszy raz, Gmina Nowogard
zastosowa³a dogrywkê w postaci aukcji elektronicznej.
Pozwoli³o to na uzyskanie ofert ni¿szych, od z³o¿onych
w I etapie przetargu, o 450 tys. z³.
Og³oszenie postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego, poprzedzone zosta³o opracowaniem nowej dokumentacji projektowej. Nowy projekt zak³ada
przekszta³cenie nowego budynku (w stanie surowym)
i budynku istniej¹cego (u¿ytkowanego) w jeden obiekt
po³¹czony ³¹cznikiem. Zaproponowane rozwi¹zania
projektowe zak³adaj¹ w kompleksie przebudowywanego
obiektu umieszczenie w nowym budynku w piwnicach
pomieszczeñ technicznych, szatni i sterylizatorni. Parter
nowego budynku zosta³ przeznaczony na oddzia³ anestezjologii i intensywnej terapii, na I piêtrze bêdzie oddzia³
chirurgiczny z blokiem operacyjnym, II piêtro zajmie oddzia³ ginekologiczny i noworodkowy, na III piêtrze zosta³y
zlokalizowane pomieszczenia administracyjne.
W istniej¹cym, u¿ytkowanym obecnie, budynku pozostanie izba przyjêæ wraz z gabinetami diagnostycznymi
i pracowni¹ endoskopow¹.
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Œwi¹teczna wizyta
21 kwietnia br., dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w
Nowogardzie uda³y siê z wizyt¹ œwi¹teczn¹ do burmistrza
Roberta Czapli. Spotkanie rozpoczê³o siê od powitania
wszystkich dzieci w sali obrad Rady Miejskiej gdzie dzieci
mia³y okazjê zaj¹æ miejsca przy sto³ach i poczuæ siê jak
prawdziwi radni podczas sesji. Podczas spotkania przedszkolaki z³o¿y³y burmistrzowi i wszystkim pracownikom
urzêdu ¿yczenia œwi¹teczne i wrêczy³y wielkanocny
koszyk za co w zamian dosta³y s³odkie upominki.

Zostanie poprawiona
nawierzchnia ul. Poniatowskiego
20 kwietnia br., w Ratuszu Miejskim w Nowogardzie,
odby³o siê spotkanie burmistrza Roberta Czapli z kierownikiem stargardzkiego rejonu dróg wojewódzkich – Ann¹
Józw¹ oraz kierownikiem wydzia³u Inwestycji i Remontów
UM w Nowogardzie Adamem Czernikiewiczem. Oprócz
spraw bie¿¹cych dotycz¹cych stanu dróg wojewódzkich
na terenie naszej gminy, podczas spotkania ustalono, ¿e
do po³owy miesi¹ca maja naprawiona zostanie zniszczona nawierzchnia ulicy Ksiêcia Józefa Poniatowskiego w
Nowogardzie.
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Osoby skazane
porz¹dkuj¹
gminê Nowogard
Po pracach zwi¹zanych z pracami porz¹dkowymi
w Maszkowie, jedna z dwóch grup osób osadzonych
w Zak³adzie Karnym w Nowogardzie przez kilka dni
zajmowa³a siê porz¹dkami w Trzechlu, gdzie w ramach
prac wykopano rów melioracyjny, dziêki kóremu droga w
Trzechlu nie bêdzie wiêc ju¿ zalewana podczas intensywnych opadów. Druga grupa natomiast porz¹dkowa³a
teren wokó³ koœcio³a pw. NMP w Nowogardzie oraz teren
nad jeziorem w ramach przygotowañ do majówki.

Remont studni
kanalizacji deszczowej
przy ul. Gen. Bema
W dniu 20 kwietnia 2011 r. dokonano odbioru wyremontowanej studni kanalizacji deszczowej przy ul. Bema
w Nowogardzie (parking przy koœciele).
Remont polega³ na:
- rozebraniu studni z odzyskiem materia³u,
- wykonaniu dna studni,
- ponownego monta¿u studni (wymianie dwóch
krêgów studni na nowe)
- prze³o¿eniu 1 m kolektora fi 500
- demonta¿u i odtworzeniu nawierzchni
Wykonawc¹ róbót by³ Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego STIWBUD Stefan Wyszomirski z Nowogardu. Wartoœæ
wykonanych robót wynios³a 4.188,46 z³ brutto.
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Likwidacja mogilnika
w Piaskach
Dobieg³ koñca I etap prac zwi¹zanych z likwidacj¹
mogilnika w Piaskach. Wed³ug przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie mogilnika mia³o funkcjonowaæ 20
studni, w których gromadzone by³y chemiczne œrodki
ochrony roœlin. Jednak podczas prowadzonych prac zlokalizowano 28 studni, które wype³nione by³y ró¿nego rodzaju opakowaniami (plastikowe i szklane butelki, puszki,
worki, beczki itp.) po œrodkach ochrony roœlin, nawozach
i pestycydach. Studnie zbudowane by³y z betonowych
krêgów, uszczelnionych smo³¹, która mia³a za zadanie
zminimalizowaæ ryzyko przedostania siê szkodliwych
substancji do œrodowiska. Od góry zabezpieczone by³y
betonowymi pokrywami. Zawartoœæ studni wydobywano przy pomocy sprzêtu mechanicznego. Nastêpnie
odpady umieszczano w plastikowych beczkach, które
po zamkniêciu, foliowano i bindowano po 12 sztuk na
drewnianych paletach. Zabezpieczone w ten sposób
odpady ³adowane by³y na samochody a nastêpnie przetransportowane do Stacji Termicznej Obróbki Odpadów
Niebezpiecznych, nale¿¹cej do gdañskiej spó³ki Port
Service, gdzie zostan¹ poddane utylizacji.
Prace wydobywcze zosta³y ukoñczone 16 kwietnia,
teren zosta³ zabezpieczony, ogrodzony siatk¹ i oznakowany. Obecnie trwa przerwa techniczna w celu sprowadzenia odpowiedniego sprzêtu za pomoc¹, którego prowadzone bêd¹ prace rekultywacyjne. Rekultywacja ma na
celu przywracanie wartoœci u¿ytkowych i przyrodniczych
terenom, które uleg³y degradacji w wyniku dzia³alnoœci
cz³owieka. W naszym przypadku bêdzie ona polega³a na
usuniêciu i utylizacji pozosta³ej infrastruktury (betonowe
krêgi i pokrywy studni) a tak¿e na wymianie ska¿onego
gruntu na nowy. W celu zapewnienia mo¿liwoœci kontrolowania stanu œrodowiska na obszarze po zlikwidowanym
mogilniku, prowadzony bêdzie sta³y monitoring.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ

NDK informuje
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza m³odzie¿ w wieku
od 13 lat na zajêcia wokalne. Zajêcia prowadzone bêd¹
przez pani¹ Edytê Turowsk¹ – absolwentkê Edukacji
Muzycznej na Uniwersytecie Szczeciñskim, dyrygenta
„Szczecin Gospel Choir”, w³aœcicielkê Studia wokalnego
„Lidus-art”, wyk³adowcê warsztatów wokalnych na terenie
ca³ej Polski.
Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w Nowogardzkim
Domu Kultury w dniu 6.05.2011 r. o godz. 17.30 w sali nr
21. Serdecznie zapraszamy.
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Bedzie rekultywacja jeziora
i terenów po gazowni
w Nowogardzie
Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa poinformowa³a
gminê o zakoñczeniu procedury przetargowej na
wy³onienie wykonawcy prac zwi¹zanych z rekultywacj¹
terenów œrodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego w wyniku wieloletniej dzia³alnoœci Gazowni
Nowogard. Przetarg wygra³a firma PROTE Sp. z o. o. z
Poznania, która od wielu lat prowadzi dzia³ania na rzecz
poprawy jakoœci wody i ochrony œrodowiska naturalnego
w Polsce. Spó³ka realizuje projekty zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska gruntowego oraz wodnego. Wartoœæ prac
rekultywacyjnych w Nowogardzie wyniesie 3 000 000 z³.
Kompleksowa rekultywacja obejmie: teren zlokalizowany
we wschodniej czêœci jeziora w rejonie wylotu kana³u
odprowadzaj¹cego wody pop³uczne z gazowni do jeziora
(w okolicach fontanny), fragment terenu w parku przy
ul. Bankowej wzd³u¿ trasy ruroci¹gu oraz teren Zak³adu
Gazowni w Nowogardzie przy ul. Bankowej.
W tej sprawie w dniu 19 kwietnia w Urzêdzie Miejskim
w Nowogardzie, odby³o siê spotkanie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z przedstawicielem Wielkopolskiej
Spó³ki Gazownictwa w Szczecinie Piotrem Leimannem.
Tematem rozmów by³ miêdzy innymi harmonogram prac
i ich rozplanowanie w czasie. Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy
siê okres lata i wakacji, kiedy to mieszkañcy najczêœciej
korzystaj¹ z terenów spacerowych wzd³u¿ jeziora zdecydowano, ¿e w pierwszej kolejnoœci, czyli od po³owy
maja, realizowane bêd¹ prace na tym terenie. Wi¹zaæ
siê to bêdzie z czasow¹ zmian¹ organizacji ruchu. Aleja
usytuowana w bezpoœrednim s¹siedztwie jeziora przy
fontannie zostanie zamkniêta dla ruchu pieszych a teren
prac zostanie wygrodzony i oznakowany. Ruch pojazdów
i sprzêtu technicznego wykorzystywanego bezpoœrednio
podczas rekultywacji bêdzie odbywa³ siê ul. Zielon¹ w
kierunku ul. 3 Maja. W dnie jeziora zostanie zakotwiczona
szczelna œcianka zamykaj¹ca powierzchniê oko³o 45m2,
z której zostanie wypompowana woda oraz wybrany zanieczyszczony grunt, natomiast z przylegaj¹cego terenu
zieleni zostanie usuniêty ruroci¹g i zalegaj¹ca wzd³u¿
niego ska¿ona ziemia.
Wszelkie odpady powsta³e w wyniku likwidacji
zanieczyszczeñ zostan¹ przetransportowane do miejsca
ich utylizacji, a ubytki w dnie jeziora oraz na zieleñcach
zostan¹ wype³nione czystym gruntem. Wykonawca jest
umownie zobowi¹zany do rekonstrukcji brzegu jeziora
wraz z odtworzeniem betonowego murku, chodników i
innych nawierzchni, które ulegn¹ zniszczeniu w wyniku
prowadzonych prac. Podczas pierwszego etapu prac zostanie równie¿ zlikwidowana zanieczyszczona studzienka kanalizacyjna w parku przy ul. Bankowej. Podobnie jak
w przypadku prac przy jeziorze, teren zostanie ogrodzony
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i oznakowany jednak nie bêdzie to mia³o wp³ywu na
odbywaj¹cy siê w s¹siedztwie ruch pieszych i pojazdów.
Pierwszy etap prac zostanie zakoñczony najpóŸniej do
koñca czerwca br. tak, aby zapewniæ mieszkañcom
swobodny dostêp do terenów spacerowych.
Ostatni, a zarazem najbardziej skomplikowany pod
wzglêdem zakresu prac etap rekultywacji, obejmie teren
po by³ej gazowni. Ze wzglêdu na lokalizacjê tego obszaru
w œcis³ym centrum miasta, rozpocznie siê on dopiero po
wakacjach. Natê¿ony ruch samochodów transportowych
i innego sprzêtu technicznego koniecznego do realizacji zaplanowanych prac móg³by spowodowaæ znaczne
utrudnienia w komunikacji zarówno dla mieszkañców
naszego miasta jak i ruchu turystycznego. Rekultywacja
obejmie obszar oko³o 0, 4 ha na terenie Zak³adu Gazowniczego i dzia³kach s¹siaduj¹cych. Polegaæ bêdzie na
demonta¿u zbiorników smo³owych, zanieczyszczonej
sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i wodoci¹gowej oraz
wydobyciu jak najwiêkszej iloœci zanieczyszczonego
gruntu na g³êbokoœci od 3 do 5 m poni¿ej poziomu terenu
i wbudowaniu czystego gruntu mineralnego. Likwidacja
zanieczyszczeñ odbywaæ siê bêdzie poza miejscem ich
wystêpowania (woj. œl¹skie i wielkopolskie) i polegaæ
bêdzie na poddaniu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia z wykorzystaniem odpowiednich instalacji w
zak³adach utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Na wszystkich rekultywowanych obszarach, w trakcie
prowadzenia prac sanacyjnych, a tak¿e w terminie 3
lat po ich zakoñczeniu bêdzie prowadzony monitoring
stanu zanieczyszczeñ œrodowiska gruntowo-wodnego.
Sporz¹dzona zostanie równie¿ dokumentacja powykonawcza zawieraj¹ca wyniki przeprowadzonej rekultywacji.
Mieszkañców naszego miasta przepraszamy za
wszelkie utrudnienia, jakie mog¹ zaistnieæ podczas realizacji powy¿szego zadania i prosimy o wyrozumia³oœæ,
gdy¿ tylko rekultywacja zanieczyszczonych terenów
zagwarantuje im przywrócenie wartoœci przyrodniczych i u¿ytkowych, które zosta³y zniszczone w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka.
Joanna Krêpa
z-ca kierownika wydzia³u GKMiOŒ
foto. trybunludu.pl

Impreza
Klubu Abstyneta „Hania”
W sobotê, 10 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla
wzi¹³ udzia³ w imprezie zorganizowanej przez Klub
Abstynenta „Hania”. Klubowicze zorganizowali m.in.
rozgrywki w bilarda, strzelanie z wiatrówki oraz ognisko
z pieczonymi kie³baskami.

Zapraszamy na majowy weekend

Robert Czapla			
Burmistrz Nowogardu

Damian Simiński		
Z-ca Burmistrza Nowogardu

Antoni Bielida
Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Nowogardzie oraz Nowogardzki Dom Kultury mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Nowogard i przyjezdnych gości do uczestnictwa w obchodach związanych z Międzynarodowym Świętem Pracy oraz Świętem Narodowym 3 Maja.
Zapraszamy ponadto delegacje do wzięcia udziału w ceremoniach składania wieńców pod Pomnikiem Kombatantów RP w
dniach 1 oraz 3 maja.
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XXXIII Turniej Wiedzy
o Bezpieczeñstwie
w Ruchu Drogowym
15 kwietnia br., na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie (Miasteczku Ruchu Drogowego) odby³ XXXIII
Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym.
Wystartowa³o ³¹cznie 27 dru¿yny reprezentuj¹cych
szko³y podstawowe i gimnazja z terenu ca³ego powiatu
goleniowskiego. Turniej polega³ na zdobyciu najwiêkszej
liczby punktów w czterech konkurencjach: test z przepisów ruchu drogowego, symulacja udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej poszkodowanym oraz jazda
rowerem po torze przeszkód i uliczkami Miasteczka
Ruchu Drogowego. Podczas turnieju dopisa³a pogoda,
która nie pokrzy¿owa³a planów organizatorów. Zmêczeni
uczestnicy turnieju mogli posiliæ siê smaczn¹ grochówk¹
i os³odziæ dro¿d¿ówkami i napojami.
W m³odszej kategorii wiekowej zwyciê¿y³a Szko³a
Podstawowa z Orzechowa przed Szko³¹ ze Stepnicy i
Szko³¹ Podstawow¹ z Klinisk. Indywidualnie najwiêksz¹
wiedz¹ z zakresu ruchu drogowego i najlepsz¹ technik¹
jazdy rowerem, wykaza³ siê reprezentant zwyciêskiej
szko³y Piotr Klein.
Wœród gimnazjów bezkonkurencyjne okaza³o siê Gimnazjum nr 3 z Nowogardu, które zwyciê¿y³o przed Gimnazjum nr 1 z Goleniowa i Gimnazjum nr 1 z Nowogardu.
Indywidualnie najlepszy by³ £ukasz Klein z Gimnazjum
nr 3 w Nowogardzie, który podobnie jak zwyciêzca w
kategorii podstawówek otrzyma³ w nagrodê rower.
Organizatorem zawodów by³a Komenda Powiatowa
Policji w Goleniowie, przy du¿ym udziale Stowarzyszenia
Na Rzecz Bezpieczeñstwa Powiatu Goleniowskiego.
Konkurs nie odby³ by siê bez osób zaprzyjaŸnionych, którzy ufundowali wspania³e nagrody: Starosta Powiatowy
w Goleniowie, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Burmistrz
Gminy Goleniów i Burmistrz Nowogardu, Wójt Gminy
Osina i Wójt Stepnicy, Goleniowskie Wodoci¹gi i Kanalizacja, Asprod Kliniska i Elektro Instal. Ogromny wk³ad
i wysi³ek w organizacje i przebieg konkursu w³o¿y³, jak
co roku Pan Tadeusz Ho³ubowski i asp. Arkadiusz Radawiec wraz z komitetem organizacyjnym i policjantami
z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y kaski, ochraniacze, elementy oœwietlenia roweru, zabezpieczenia, elektroniczne, liczniki i inne gad¿ety do rowerów. W tym konkursie
nie by³o przegranych, gdy¿ wszyscy otrzymali nagrody.
Z przyjemnoœci¹ oceniamy, ¿e poziom tego konkursu by³ bardzo wysoki, a co za tym idzie najm³odsi
maj¹ ogromn¹ wiedzê o bezpieczeñstwie na drodze.
Zwyciêskie zespo³y bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat w
zawodach wojewódzkich, pozostaje nam ¿yczyæ naszym
faworytom powodzenia.
podkom. Marta Maciejuniec
Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie
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foto: Maria Sowis³o - red. nacz. Tygodnika Cz³uchowskiego

Otwarcie biogazowni
w Uniechówku

W dniu 18 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla wzi¹l
udzia³ w uroczystym otwarciu nowej biogazowni rolniczej
firmy Poldanor w Uniechówku w województwie pomorskim.
Wizyta burmistrza Nowogardu podyktowana by³a tym,
¿e Poldanor podobn¹ inwestycjê zamierza realizowaæ w
Miêtnie. W uroczystoœci uczestniczyli równie¿: Ambasador Królestwa Danii w Polsce – Thomas Ostrup Moller,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – Andrzej Butra oraz przedstawiciele w³adz gminy
Debrzno i starostwa Cz³uchowskiego.
Nowa inwestycja w Uniechówku to siódma tego typu
„bioelektrownia” na Pomorzu. Produkowaæ bêdzie „zielon¹” energiê elektryczn¹ do wykorzystania na potrzeby
technologiczne biogazowi oraz pobliskiej fermy trzody
chlewnej. Nadwy¿ka (ok. 75-85%) sprzedawana bêdzie
do sieci elektrycznej. Surowiec energetyczny stanowi¹
odchody zwierzêce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupe³niaj¹cymi: kiszonk¹ kukurydzian¹ oraz
produktami i pó³produktami produkcji roœlinnej.
Po inwestycji, w nowym zak³adzie znajdzie pracê
9 osób. Najwa¿niejszy jest jednak fakt, ¿e inwestycja
ograniczy nieprzyjemne zapachy, które odczuwane s¹
przez mieszkañców podczas wylewania gnojowicy na
pola przez Poldanor.
Nowogard, dnia 19.04.2011 r.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych zaprasza do z³o¿enia oferty cenowej na przeprowadzenie
warsztatów na temat przemocy seksualnej wobec dzieci pn. „Niebieskie Warsztaty”.
Zakres zadania
- przeprowadzenie w klasach 5-6 szkó³ podstawowych prowadzonych przez
Gminê Nowogard 29 godzin dydaktycznych zajêæ w formie warsztatów na
temat przemocy seksualnej wobec dzieci pn. „Niebieskie Warsztaty”.
- przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów maj 2011.
Wymagania do realizacji zadania
1.Osoba wykonuj¹ca zadanie powinna spe³niaæ poni¿sze warunki:
- wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne lub psychologiczne,
- 5 letnie doœwiadczenie w pracy z dzieæmi,
- ukoñczone kursy specjalistyczne w zakresie problematyki wykorzystania
seksualnego dzieci,
- doœwiadczenie w profilaktyce i przeciwdzia³aniu przemocy oraz prowadzeniu
programów skierowanych do dzieci i m³odzie¿y,
- do³¹czenie do oferty opracowanego konspektu warsztatów,
- do³¹czenie dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje do prowadzenia
warsztatów.
Zainteresowanych podpisaniem umowy na przeprowadzenie warsztatów
proszê o sk³adanie oferty cenowej (brutto) za przeprowadzenie 1 godziny
dydaktycznej warsztatów.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ pisemnie w zamkniêtej kopercie do dnia 06 maja 2011
roku do godziny 1400 w Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w
Nowogardzie Plac Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard pok. 5. Ofertê zatytu³owaæ
„Niebieskie Warsztaty”.
Formularz oferty dostêpny na stronie www.nowogard.pl
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Proces wydawania decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiêwziêæ mog¹cych
potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko

Rozmowa z Krzysztofem Zwoliñskim inspektorem
Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Nowogardzie, odpowiedzialnym za proces wydawania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych
inwestycji.
Wiadomoœci Samorz¹dowe: Czy ka¿da inwestycja
wymaga uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach?
Krzysztof Zwoliñski: Nie. Przedsiêwziêcia inwestycyjne, które wymagaj¹ uzyskania decyzji s¹ okreœlone w
ustawie o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. S¹ to
inwestycje mog¹ce zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz mog¹ce potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko. Inwestycje te zosta³y skatalogowane w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko.
WS: Kiedy inwestor powinien wyst¹piæ o wydanie tej
decyzji?
KZ: Inwestor powinien wyst¹piæ o wydanie tej decyzji
na samym pocz¹tku procesu inwestycyjnego. W decyzji
tej ustala siê warunki jakie powinny byæ spe³nione w fazie
projektowania inwestycji, ¿eby œrodowisko naturalne w
minimalnym stopniu ucierpia³o.
WS: Jakie warunki realizacji inwestycji mog¹ byæ
zawarte w tej decyzji?
KZ: Wszystko zale¿y od skali przedsiêwziêcia,
proponowanej technologii realizacji i funkcjonowania
zamierzenia inwestycyjnego. Z pewnoœci¹ jednym z
warunków bêdzie mo¿liwie najlepsza dostêpna technologia. Rozporz¹dzenie okreœla ok. 200 przedsiêwziêæ
pocz¹wszy od reaktorów j¹drowych, a skoñczywszy
na budowie wodoci¹gów. Trudno okreœliæ uniwersalne wymagania dla wszystkich przedsiêwziêæ. Ka¿de
postêpowanie jest indywidualne.
WS: Co jest charakterystycznego dla tego rodzaju
decyzji?
KZ: Ca³e postêpowanie jest charakterystyczne.
Sama decyzja nie jest decyzj¹, która czegoœ zabrania
lub zezwala na coœ. Jest to ustalenie wymogów jakie
ma spe³niæ inwestor. W procesie wydawania decyzji, w
ramach którego jest wykonywana ocena oddzia³ywania
na œrodowisko dopuszcza siê udzia³ spo³eczeñstwa, które
mo¿e sk³adaæ wnioski i uwagi oczywiœcie zwi¹zane ze
œrodowiskiem bo tego dotyczy postêpowanie. Decyzja
nie jest wydawana bez opinii innych organów. Na treœæ
decyzji maj¹ wp³yw takie organy jak Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Szczecinie oraz Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Goleniowie.
WS: Co to jest ocena oddzia³ywania na œrodowisko?
KZ: Ocenê oddzia³ywania na œrodowisko przeprowadza siê w przypadku gdy s¹ w¹tpliwoœci, ¿e inwestycja mo¿e wp³yn¹æ znacz¹co na stan œrodowiska.
Inwestor wykonuje w takim przypadku obszerny raport
oddzia³ywania na œrodowisko, w którym ma dowieŸæ ¿e
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inwestycja w sposób minimalny naruszy stan œrodowiska,
a jeœli w znacznym to musi zaproponowaæ rozwi¹zania
s³u¿¹ce poprawie jakoœci œrodowiska. Ka¿dy mo¿e siê
zapoznaæ z tym raportem oraz wnosiæ swoje uwagi i
wnioski, które bêd¹ uwzglêdnione w decyzji koñcowej.
WS: Czy mo¿na odmówiæ wydania takiej decyzji?
KZ: Nie. Mo¿na w decyzji ustaliæ du¿e wymagania, ale
musz¹ one byæ racjonalne i wynikaæ z przepisów prawa.
Decyzja ta wi¹¿e organy, które wydaj¹ pozwolenie na
realizacjê inwestycji. Organ wydaj¹cy pozwolenie poza
wymaganiami wynikaj¹cymi z przepisów prawa musi
uzale¿niæ wydanie pozwolenia od warunków zawartych
w tej decyzji.
WS: Dziêkujê za rozmowê.
KZ: Dziêkujê
Nowogard, dnia 12 kwietnia 2011 r.

Wszyscy wykonawcy
Dotyczy: wycinki drzew oraz dokonanie ciêæ sanitarno korekcyjnych
drzewa w miejscowoœciach: ¯abówko, D³ugo³êka, Kulice, Boguszyce, Nowogard.
W trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zapraszam do z³o¿enia oferty cenowej
na wycinkê drzew oraz dokonanie ciêæ sanitarno korekcyjnych drzewa w
miejscowoœciach: ¯abówko, D³ugo³êka, Kulice, Boguszyce, Nowogard.
Zamówienie obejmuje:
1.Wycinkê drzew gatunku:
- lipa o obw. 235 cm i wysokoœci ok. 16 m, przy dz. nr 141 obrêb
¯abówko.
- d¹b o obw. 298 cm, wys. 18 m, przy posesji nr 34 w D³ugo³êce.
- 2 brzozy o obw. 170 cm, 190 cm rosn¹cych w drodze gruntowej w
miejscowoœci Boguszyce.
- klon o obw. 307 cm rosn¹cy na terenie zielonym na skrzy¿owaniu ulic
Bankowa i 3 Maja w Nowogardzie w bliskoœci pawilonu handlowego.
2.Usuniêcie wiatrowa³ów: œwierk o obw. 128 cm, robinia o obw. 138,
czeremcha o obw. 70 cm, 2 brzozy o obw. 66 cm i 63 cm, d¹b oparty
o inne drzewo o obw. 63 cm, 2 dêby o obw. 100 cm i 125 cm, zlokalizowane na terenie ZPK „Sarni Las” w Nowogardzie
3.Ciêcia sanitarno korekcyjne korony dêbu o obw. 395 cm i wys. 23 m
rosn¹cego na boisku sportowym w Kulicach. Usuniêcie ok. 20% masy
korony i z³o¿enie urobku na terenie boiska.
4.Nasadzenia form piennych 8 szt. gatunku jarz¹b szwedzki o
wysokoœci powy¿ej 160 cm z ca³kowit¹ wymian¹ ziemi pod bry³ê korzeniow¹ z ich wzmocnieniem jednym ko³kiem drewnianym w drodze
wewnêtrznej w miejscowoœci D³ugo³êka.
5.Pociêcie pni i grubych konarów na odcinki przeznaczone do opa³u.
6.Przewiezienie pociêtego drewna pod wskazane adresy na terenie
miasta Nowogard.
7.Rêbakowanie drobnicy ga³êziowej.
Przy ocenie ofert pod uwagê bêdzie brana cena za wykonanie us³ugi.
Termin realizacji zamówienia: 27 maja 2011 r.
Dokumenty jakie nale¿y do³¹czyæ do oferty:
Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej poœwiadczonego za zgodnoœæ z
orygina³em.
Wype³niony formularz oferty.
Oœwiadczenie o posiadaniu uprawnieñ do pos³ugiwania siê pi³¹ lub
zatrudnieniu osoby z takimi uprawnieniami.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie do dnia 29 kwietnia 2011
r. do godz. 12.00. Proces wydawania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko. w Urzêdzie Miejskim w Nowogardzie,
Plac Wolnoœci 1, Biuro Obs³ugi Interesanta pok. Nr 5 z dopiskiem:
„Oferta na wycinkê drzew oraz dokonanie ciêæ sanitarno korekcyjnych
drzewa w miejscowoœciach: ¯abówko, D³ugo³êka, Kulice, Boguszyce,
Nowogard – GKMiOŒ”.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Formularz oferty i oœwiadczenia do pobrania na stronie www.nowogard.pl
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WYKAZ

Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art.13
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸ.zm.).
Po³o¿enie nieruchomoœci - Obrêb nr 6 m. Nowogard.
Oznaczenie nieruchomoœci wg ksiêgi wieczystej - KW nr 37347.
Nr dzia³ek - 165/2, 166/1, 160/18.
Powierzchnia dzia³ek w m2 - 754 m2.
Opis nieruchomoœci. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej
zagospodarowania - Dzia³ki niezabudowane. Przeznaczenie
okreœlone w Planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹ XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010 r. teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 22 MN.
Forma sprzeda¿y - Przetarg nieograniczony.
Cena nieruchomoœci - 75.400,00 z³.
Stan w³adania – w³asnoœæ.
Wykaz podano do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni . od
dnia 21.04.2011 r. do dnia 12.05.2011 r.
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Nowogard: Remont ulicy Ogrodowej w Nowogardzie w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III-IV
Numer og³oszenia: 87986-2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og³oszenia: obowi¹zkowe.
Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogard , Plac Wolnoœci 1, 72-200
Nowogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3926200, faks 91 3926206.
Adres strony internetowej zamawiaj¹cego: www.nowogard.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¥CEGO: Administracja samorz¹dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: Remont ulicy
Ogrodowej w Nowogardzie w technologii powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni - odcinek III-IV
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu ulicy Ogrodowej
w Nowogardzie (odcinek III - IV) w technologii powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy z t³ucznia
kamiennego o gruboœci warstwy 15 cm po zagêszczeniu. D³ugoœæ
odcinka ulicy do wykonania wynosi 148,0 m, szerokoœæ remontowanej
nawierzchni wynosi 4,50 m i 6,00 m. £¹czna powierzchnia nawierzchni do wykonania wynosi 844,50 m2. Zakres robót obejmuje; roboty
ziemne i przygotowawcze – 1015,50 m2; mechaniczne profilowanie i
zagêszczenie pod³o¿a pod warstwy konstr. nawierzchni – 844,50 m2;
wykonanie podbudowy z t³ucznia kamiennego o gr. 15 cm- 844,50 m2;
wykonanie wg³êbnego bitumowania emulsj¹ asfaltow¹ na warstwie
podbudowy – 844,50 m2; wykonanie dwukrotnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni emulsj¹ asfaltow¹ i grysami – 844,50 m2; mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych – 222,00 m2; regulacjê
studni i w³azów kanalizacyjnych- 8 szt; zapewnienie obs³ugi geodezyjnej
i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegó³owy
zakres prac oraz materia³y z jakich nale¿y wykonaæ przedmiot zamówienia okreœla opis techniczny za³¹czony do SIWZ oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót. Za³¹czony przedmiar robót jest
opracowaniem pomocniczym, nie stanowi podstawy wyceny robót, a
s³u¿y jedynie orientacyjnemu wyliczeniu i zestawieniu planowanych
do wykonania prac.
II.1.4) Czy przewiduje siê udzielenie zamówieñ uzupe³niaj¹cych: nie.
II.1.5) Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza siê z³o¿enie oferty czêœciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza siê z³o¿enie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakoñczenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystêpuj¹c do niniejszego postêpowania
ka¿dy Wykonawca zobowi¹zany jest wnieœæ wadium w wysokoœci
2500,00 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce piêæset z³otych).Wykonawca mo¿e
wnieœæ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.
6 ustawy, tj.: a) pieni¹dzu, b) porêczeniach bankowych lub porêczeniach
spó³dzielczej kasy oszczêdnoœciowo – kredytowej, z tym ¿e porêczenie
kasy jest zawsze porêczeniem pieniê¿nym, c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porêczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (Dz. U.
z 2007 Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowi¹zany jest wnieœæ wadium
przed up³ywem terminu sk³adania ofert. Wadium wniesione w pieni¹dzu
nale¿y wp³aciæ przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj¹cego: Bank
PKO S.A. I O/Nowogard Nr 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441.W przypadku wadium wnoszonego w pieni¹dzu, jako termin wniesienia wadium
przyjêty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj¹cego (tj.
do dnia 20.05.2011 r. do godz. 9.00), W przypadku wniesienia wadium
w formie innej ni¿ pieni¹dz – orygina³ dokumentu potwierdzaj¹cego
wniesienie wadium nale¿y przed up³ywem terminu do³¹czyæ do oferty.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób okreœlony w SWIZ
spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon¹ na podstawie art.
24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje siê udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku:
wykonawca wyka¿e, ¿e wykona³ w ci¹gu ostatnich 5 lat przed up³ywem
terminu sk³adania ofert, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alnoœci jest
krótszy - w tym okresie: dwa zadania o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie remontu dróg gruntowych metod¹
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsj¹ asfaltow¹ w iloœci
co najmniej 800 m2 ka¿de.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
• Opis sposobu dokonywania oceny spe³niania tego warunku
• wykonawca wyka¿e, ¿e dysponuje osob¹ posiadaj¹c¹ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoœci drogowej.
• Zamawiaj¹cy dokona oceny spe³niania warunków udzia³u w
postêpowaniu w oparciu o treœæ dokumentów wymaganych w § 3 SIWZ
metod¹ spe³nia/nie spe³nia. Wykonawcy, którzy nie spe³ni¹ choæby
jednego z ww. warunków, zostan¹ wezwani do uzupe³nienia w wyznaczonym terminie brakuj¹cych lub zawieraj¹cych b³êdy dokumentów,
chyba, ¿e mimo ich uzupe³nienia konieczne by³oby uniewa¿nienie
postêpowania.
• III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,
JAKIE MAJ¥ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spe³niania przez wykonawcê warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia
o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu, nale¿y przed³o¿yæ:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbêdnym do wykazania
spe³niania warunku wiedzy i doœwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piêciu lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu, a je¿eli okres
prowadzenia dzia³alnoœci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartoœci, daty i miejsca wykonania oraz za³¹czeniem
dokumentu potwierdzaj¹cego, ¿e roboty zosta³y wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawid³owo ukoñczone
• wykaz osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia, w
szczególnoœci odpowiedzialnych za œwiadczenie us³ug, kontrolê jakoœci
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doœwiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych
dla wykonania zamówienia, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie
czynnoœci, oraz informacj¹ o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oœwiadczenie, ¿e osoby, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonywaniu
zamówienia, posiadaj¹ wymagane uprawnienia, je¿eli ustawy nak³adaj¹
obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale¿y przed³o¿yæ:
• oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z w³aœciwego rejestru, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6
miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania wniosków o dopuszczenie
do udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk³adania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oœwiadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaœwiadczenie w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego
potwierdzaj¹ce, ¿e wykonawca nie zalega z op³acaniem podatków lub
zaœwiadczenie, ¿e uzyska³ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atnoœci lub wstrzymanie w ca³oœci
wykonania decyzji w³aœciwego organu - wystawione nie wczeœniej ni¿
3 miesi¹ce przed up³ywem terminu sk³adania wniosków o dopuszczenie
do udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk³adania ofert
• aktualne zaœwiadczenie w³aœciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
potwierdzaj¹ce, ¿e wykonawca nie zalega z op³acaniem sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne i spo³eczne, lub potwierdzenie, ¿e uzyska³
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty
zaleg³ych p³atnoœci lub wstrzymanie w ca³oœci wykonania decyzji
w³aœciwego organu - wystawione nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed
up³ywem terminu sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w
postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk³adania ofert
• wykonawca powo³uj¹cy siê przy wykazywaniu spe³niania warunków
udzia³u w postêpowaniu na potencja³ innych podmiotów, które bêd¹
bra³y udzia³ w realizacji czêœci zamówienia, przedk³ada tak¿e dokumenty dotycz¹ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
okreœlonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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• Je¿eli wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk³ada:
• III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibê lub
miejsce zamieszkania potwierdzaj¹cy, ¿e:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie og³oszono upad³oœci - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania
wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia albo sk³adania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, op³at, sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne albo ¿e uzyska³ przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atnoœci
lub wstrzymanie w ca³oœci wykonania decyzji w³aœciwego organu
- wystawiony nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu
sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu o
udzielenie zamówienia albo sk³adania ofert
• III.4.3.2) zaœwiadczenie w³aœciwego organu s¹dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotycz¹, w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed
up³ywem terminu sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w
postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk³adania ofert - albo
oœwiadczenie z³o¿one przed notariuszem, w³aœciwym organem
s¹dowym, administracyjnym albo organem samorz¹du zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, je¿eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siê
takiego zaœwiadczenia
III.7) Czy ogranicza siê mo¿liwoœæ ubiegania siê o zamówienie publiczne
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi¹
osoby niepe³nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni¿sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bêdzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siê istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w
stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostêpna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://bip.nowogard.pl/zamowienia.
dhtml
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na uzyskaæ pod
adresem: Urz¹d Miejski w Nowogardzie pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard Wydzia³ Inwestycji i Remontów pok. nr 212 pl. Wolnoœci 5.
IV.4.4) Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w
postêpowaniu lub ofert: 20.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Urz¹d
Miejski w Nowogardzie pl. Wolnoœci 1, 72-200 Nowogard, pok. nr
5 - Biuro Obs³ugi Interesanta.
IV.4.5) Termin zwi¹zania ofert¹: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu sk³adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje siê uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodz¹cych z
bud¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj¹cych zwrotowi œrodków
z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia³y byæ przeznaczone
na sfinansowanie ca³oœci lub czêœci zamówienia: nie
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WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
29.04.2011 r.
Urz¹d Miejski w Nowogardzie
913925947
913926289
72-200 Nowogard, pl. Wolnoœci 1
913926265

Pozosta³e instytucje:
ZEAS 						
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej			
Zarz¹d Budynków Komunalnych 			
Biblioteka Miejska					
Biblioteka Pedagogiczna 				
Nowogardzki Dom Kultury - ndk@smj.pl 		
Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie
filia w Nowogardzie 			
						
Wydzia³ Komunikacji filia w Nowogardzie
Rejestracja pojazdów 			
Prawo jazdy				
Licencje					

913926260
913920648
913926283

e-mail: burmistrz@nowogard.pl
Sekretariat: 					
913926200
Fax: 						
913926206
Kadry: 					
913926204
913921376
Biuro Rady Miejskiej: 				
913926210
913921813
 Biuro Obs³ugi Interesantów 			
913926214
915792702
e-mail: boi@nowogard.pl
915792703
913921852  Wydzia³ Spraw Obywatelskich:
- kierownik 					
913926203
Biuro Powiatu Goleniowskiego Agencji
- dowody osobiste 				
913926215
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -		
915792082
- ewidencja ludnoœci 				
913926212
						
915792083  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy:
						
913925766
e-mail: budzet@nowogard.pl
Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
- z-ca kierownika 				
913926223
e-mail: czg@nowogard.pl
- dyrektor						
913927121
- ksiêgowoœæ 					
913926222
						
913920310
- kasa 					
913926219
Pogotowie Ratunkowe
999,			
915777951  Biuro Podatków i Op³at: podatki@nowogard.pl
Stra¿ Po¿arna		
998, 			
913920118
- kierownik 					
913926217
Policja, komisariat
997, 			
915792311
- ksiêgowoœæ podatkowa 			
913926220
Pogotowie elektryczne
			
913921274
Pogotowie wodoci¹gowe				
913920879
- windykacja					
913926220
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
- ksiêgowoœæ nale¿noœci cywilnoprawnych
913926220
- sekretariat					
913921559
- wymiar podatków i op³at 			
913926217
- centrala						
913921356
- kontrola podatkowa 				
913926217
						
913921800
- ulgi podatkowe 				
913926217
						
913921806
						
913921877  Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami,
Geodezji i Rolnictwa: e-mail: rolgeo@nowogard.pl
Rozk³ad jazdy poci¹gów:
- kierownik 					
913926226
Nowogard-Szczecin: 4.57, 6.34, 8.23, 11.27, 15.07, 17.22, 18.38.
- z-ca kierownika 				
913926225
Nowogard-Ko³obrzeg: 7.50,11.28, 12.59, 15.10, 17.24, 20.32, 22.03.
 Wydzia³ Architektury, Budownictwa
Informacja PKP Szczecin tel. 9436
i Planowania Przestrzennego:
Rozk³ad jazdy autobusów:
e-mail: architektura@nowogard.pl
- kierownik 					
913926229
Nowogard - Szczecin
- z-ca kierownika 				
913926228
5.45 F*, 7.10 F, 7.25 D*, 8.09 Dm, 9.10 D*, 10.10 F*, 10.55 C, 12.19 D*,
13.54 F*, 16.10D*, 16.44 F*, 16.55 Bm, 17.55 Bm, 17.39 Fm*, 18.49 Fm*, 18.50  Urz¹d Stanu Cywilnego:
Cm, 19.30 G, 20.05 Dm, 21.47 Dm
- kierownik 					
913926230
Szczecin (stanowisko 4) - Nowogard
 Wydzia³ Bezpieczeñstwa
6.30 D, 7.00 F*, 9.15 F*, 10.10 D, 11.30 F*, 13.00 D*, 14.00 D*, 14.45 F*, 15.15
i Zarz¹dzania Kryzysowego:
F, 16.00 D*, 18.15 Dm*, 19.10 Bm, 19.15 Dm*, 19.35 Bm, 20.30 Dm*, 22.20 Dm.
kierownik 					
913926234
Oznaczenia:
 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy:
B – Kursuje w niedziele
C – Kursuje w soboty, niedziele i œwiêta (z wyj¹tkiem Œw. B. Narodzenia; N.
e-mail: promocja@nowogard.pl
Rok i Œw. W. Nocy)
- kierownik 					
913926293
D – Kursuje codziennie (z wyj¹tkiem Œw. B. Narodzenia; N. Rok i Œw. W. Nocy)
z-ca
kierownika
				
913926293
F – Kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
- ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej 		
913926233
G – Kursuje w pi¹tki (nie kursuje w Œw. B. Narodzenia, w Wielki Pi¹tek oraz
 Wydzia³ Gospodarki Komunalnej,
Œw. W. Nocy)
I – Kusuje w soboty
Mieszkaniowej i Ochrony Œrodowiska:
m – Nie kursuje w Wigiliê i Sylwestra
e-mail: srodowisko@nowogard.pl
* - Têczowa Linia
- kierownik 					
913926243
Uwaga! Podró¿ni w okresie przed i Œwi¹tecznym, mog¹ nast¹piæ zmiany
z-ca
kierownika
				
913926238
w obowi¹zuj¹cym rozk³adzie jazdy
- Agenda 21 - agenda21@nowogard.pl 		
913926232
Informacja PKS: 091/46-98-315 lub 091/39-21-887
 Wydzia³ Inwestycji i Remontów:
e-mail: inwestycje@nowogard.pl
Biuletyn „Wiadomoœci Samorz¹dowe” mo¿na
- kierownik 					
913926241
otrzymaæ w nastêpuj¹cych punktach:
- z-ca kierownika 				
913926240
1. Urz¹d Miejski w Nowogardzie-Biuro Obs³ugi Interesantów, Pl.  Wydzia³ Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu:
Wolnoœci 1, pok. 5; 2. so³ectwa; 3. Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolnoœci
e-mail: oswiata@nowogard.pl
7, 4. Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9; 5. Samo- kierownik					
913925464
dzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardziei, ul. Wojska Polskiego; 6. Centrum Edukacji i Przedsiêbiorczoœci „Profit”w Nowogardzie, ul. - Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca burmistrza Damian
Wojska Polskiego 3; 7. Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolnoœci 8; 8. Simiñski przyjmuj¹ w sprawach skarg i wniosków w ka¿dy poniedzia³ek
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; 9. PKO BP S. A., Pl. Wolnoœci 5; 10. w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
„Netto” Supermarket, ul. 700-Lecia 22; 11. Józef Sosnowski – sklep, ul. - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida przyjmuje
Poniatowskiego 5/1; 12. El¿bieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102; interesantów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.30.
13. Urz¹d Pocztowy, ul. Warszawska 14; 14 Sklep „Banan”, ul .Boh. Warszawy 103., 15. Sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Stanis³aw Barliszyn, ul. - Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów odbywa
Boh. Warszawy 44.; 16. Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 lutego.; 17. Apteka siê w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piêtro, pl. Wolnoœci 1.
„NIEBIESKA 2”, ul. Koœciuszki 36/4.; 18. Apteka „JANTAR”, ul. 700 lecia Informacje o pracy Urzêdu Miejskiego:bip.nowogard.pl
15.; 19. Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14.; 20. „Pracownia op- Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl
tyczna” ul. Armii Krajowej 51a.; 21. Sklep „Biedronka”, ul. 700 Lecia 20.;
22. Sklep „Biedronka”, ul. Warszawska 9; 23. Kiosk, ul. D¹browszczaków;,
Nowogard - Wiadomoœci Samorz¹dowe
24. Kiosk, skrzy¿owanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla).;
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
25. PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; 26. Sklep Spo¿ywczy, ul. Armii
Wydawca: Wydzia³ Kancelarii Urzêdu Miejskiego
Krajowej 51.; 27. Sklep spo¿ywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8;
72-200 Nowogard, Plac Wolnoœci 1
28. Sklep „Rodzynek”, ul. 3 maj¹ 31C; 29. Sklep spo¿ywczo-monopolowy,
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
ul. Bat. Ch³opskich 1a.; 30. Zak³ad Karny, ul. Zamkowa 7.; 31. Sklep Spozyczo Przemys³owy „KOGUTEK”, ul. ¯eromskiego 4; 32. Sklep „PROMYK”, ul.
¯eromskiego 20; 33. Sklep Spo¿ywczo Przemys³owy „SANDRA”, ul. Leœna 6c;

34. Sklep Spo¿ywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; 35; Sklep
KAMAR, ul. Gen. Bema 42.

e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10
tel. 91 392 00 17

