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 23 czerwca br. Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla odwiedził 
Szkołę Podstawową nr 1 w Nowo-
gardzie, gdzie trwa obecnie grun-
towny remont sali gimnastycznej. 
W pomieszczeniu wyrównywane 
i malowane są ściany i sufity, na 
początku lipca wchodzi ekipa, 
która będzie remontowała dach 
a następnie naprawiany będzie 
również parkiet, na który bur-
mistrz Robert Czapla pozyskał do-
finansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości 30 tys. zł.
 „Systematycznie ulepszamy 
warunki nauczania w naszych 
szkołach. Jest to jeden z naszych 
priorytetów. Chciałbym, aby ta 
sala służyła naszej najmłodszej 
społeczności przez następne, 
długie lata.” – powiedział bur-
mistrz Robert Czapla. „Cieszy nas 
ogromnie obecny remont i to, że 
w najbliższej perspektywie bę-

Trwa remont
sali gimnastycznej w SP nr 1

dziemy mogli cieszyć się odnowioną halą sportową w naszej szkole.” 
- powiedziała dyrektor szkoły Anna Łysiak - „Warto przypomnieć, że 
dzięki bardzo dobrej współpracy z burmistrzem w poprzednich latach 
wymieniliśmy stolarkę okienną oraz instalację elektryczną”.

Andrzej Sawicki
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 15 czerwca burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla podpisał 
umowę, na mocy której para-
fii pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Żabowie przekazana zostanie 
dotacja celowa w kwocie ponad 
32 tys. zł na renowację zabyt-
kowego, wybudowanego w XIX 
z głazów narzutowych kościo-
ła filialnego w Maszkowie. Jako 
przedstawiciel parafii sygnował 
ją ksiądz proboszcz Krzysztof Ko-
pala, a jak sam mówił, pieniądze 
(łącznie ponad 64 tys. zł) zostaną 
przeznaczone na remont dachu.
 „ - Chcemy naprawić strop i prze- 
de wszystkim wymienić belki, które 
są już mocno zniszczone przez szko-
dniki. Trzeba to zrobić, żeby kiedyś 
nie stało się nieszczęście i żeby 
dach nie wpadł do środka. Mam 
nadzieję, że to całkowicie zamknie 

Burmistrz Robert Czapla
przekazał dotację na remont dachu
zabytkowego kościoła w Maszkowie

temat remontu dachu, który rozpo-
częliśmy już dwa lata temu” - mówi 
ks. K. Kopala.
Zakres zaplanowanych robót 
obejmuje:
- wymianę belek stropowych 
drewnianych,

- wzmocnienie konstrukcji więźby 
dachowej,
- wymianę części konstrukcyjnej 
belki stropowej poprzez wstawie-
nie elementów stalowych,
- wykonanie elementów dekora-
cyjnych stropu,
- zabezpieczenie istniejących kon-
strukcji drewnianych przed koroz-
ją biologiczną i pożarem,
- roboty malarskie.
 Remont zabytkowej świątyni 
ma się zakończyć przed końcem 
roku. Warto dodać, że w ostatnich 
trzech latach Gmina Nowogard 
przekazała na prace konserwator-
skie i remont kościoła filialnego 
w Maszkowie dotacje w wysokości 
36 500 zł. Ponadto obecnie w so-
łectwie Maszkowo trwają prace 
zwiazane z budową z prawdziwego 
zdarzenia świetlicy wiejskiej.

Paweł Botarski
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 Bogdan Jaroszewicz, zastęp-
ca burmistrza Roberta Czapli, był 
reprezentantem naszej gminy na 
piątej Gali Cisów Przybiernow-
skich”, podczas której wręczono 
honorowe wyróżnienia za szcze-
gólne osiągnięcia i promowanie 
Ziemi Przybiernowskiej osobom 
indywidualnym, a także przed-
stawicielem stowarzyszeń, firm 
i instytucji z terenu gminy Przy-
biernów za szczególne osiągnięcia 
i promowanie Ziemi Przybiernow-
skiej na szczeblu gminy, powiatu, 
województwa, w kraju. Kapituła 
w składzie: Lilia Ławicka, Anna 
Zięba, Justyna Andrzejewska, Ja-
dwiga Sudnik, Marek Latosiński 
oraz Marek Deja przyznała jedno 
wyróżnienie za 2021 r. w katego-
rii „Działalność Społeczna” oraz 
cztery Specjalne „Cisy Przybier-
nowskie”.
 „Cisy Przybiernowskie” za 
2021r. w kategorii: działalność 

Zastępca burmistrza Roberta Czapli
na gali Cisów Przybiernowskich

społeczna otrzymało Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Rzystnowie
Specjalne „Cisy Przybiernowskie” 
otrzymali:
Ryszard Kazanowski
Elżbieta Michalak
Mirosława Nalewaj
Szkoła Podstawowa im. W. Komara 
i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach.
 Podczas Gali wręczone zostały 
również wyróżnienia przyznane 
przez Zarząd Województwa Za-
chodniopomorskiego. W uznaniu 

zasług dla rozwoju Pomorza Za-
chodniego, Uchwałą nr 546/22 
z dnia 13 kwietnia 2022r. Zarząd 
Województwa Zachodniopomor-
skiego nadał srebrną Odznakę 
Honorową Gryfa Zachodniopo-
morskiego Szkole Podstawo-
wej imienia Mikołaja Kopernika 
w Przybiernowie oraz Szkole Pod-
stawowej imienia Władysława 
Komara i Tadeusza Ślusarskiego w 
Czarnogłowach.

Paweł Botarski
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 8 czerwca 2022 r. , Burmistrz Robert Czapla, podpisał zaproszenie do 
złożenia oferty cenowej na „Rozbudowę oświetlenia ulicy Promenada 

Rozbudowa oświetlenia ulicy Promenada
w Nowogardzie”. Otwarcie ofert 
odbyło się 23 czerwca  2022 r.,  
w postępowaniu złożono 3 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Zakład Usługowo-Produk-
cyjny „IREX” Skotarczak Adam, 
Seweryn Ireneusz ze Szczecina, 
z którą zostanie podpisana umo-
wa. Planowany termin wykonania 
zadania do 9 grudnia 2022 r. Jest 
to kolejne zadanie, które ma roz-
świetlić „ciemne” zaułki naszego 
miasta, a przez to zwiększyć bez-
pieczeństwo mieszkających przy 
tej ulicy mieszkańców.  Burmistrz 
Robert Czapla wraz z  radnym SLD 
Jackiem Wiernym zabiegali o roz-
budowę tego oświetlenia.

Katarzyna Tracz
Wydział Inwestycji i Remontów

To już wakacje! Młode Talenty
Ziemi Nowogardzkiej ze stypendiami

od burmistrza Roberta Czapli
 Oficjalnie i uroczyście zakończony został 24 
czerwca rok szkolny 2021/2022. Apele z tej okazji 
odbyły sie oczywiście we wszystkich nowogardzkich 
szkołach, a była to też znakomita okazja do tego, by 
uhonorować uczniów osiagających największe, nie 
tylko w skali lokalnej sukcesy. Tytuł „Młody Talent 
Ziemi Nowogardzkiej” wraz ze stypendium burmi-
strza Gminy Nowogard po raz kolejny przyznany zo-

stał za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia arty-
styczne i sportowe. A sam R. Czapla tłumaczył, że są 
one szczególnie ważne w tak trudnych czasach, jak 
obecne.
 „ - To był wyjątkowy rok szkolny. Dziękuję za wy-
siłek podjęty przez dyrektorów, nauczycieli, pracow-
ników i rodziców, by w nowej sytuacji kontynuować 
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codzienną naukę i nie tracić kontaktu ze 
szkołą, przyswajać nową wiedzę i umiejętno-
ści. Z pewnością zdobyte teraz doświadcze-
nia zaowocują także w przyszłości. Gratuluję 
wszystkim stypendystom oraz dyrektorom 
szkół, nauczycielom, trenerom oraz rodzi-
com nagrodzonych uczniów” - mówi bur-
mistrz podczas uroczystości w II Liceum 
Ogólnokształcące w Nowogardzie.

Stypendia za wybitne osiągnięcia za rok 
szkolny 2021/2022 zostały przyznane dzie-
sięciorgu uczniom. Są to:
1. Mateusz Kazuba kl. VII b - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie
2. Maja Hajduk kl. II - Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Nowogardzie
3. Agata Marczuk kl. II c - II Liceum Ogól-
nokształcące w Nowogardzie
4. Stanisław Święcicki kl. VII b - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Nowogardzie
5. Oskar Duraj kl. VIII a - Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Nowogardzie
6. Adam Krystkiewicz kl. II a - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie
7. Filip Józefowicz kl. VI b - Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Nowogardzie
8. Gabriela Grochala kl. II a - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie
9. Lena Grygowska kl. V a - Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Nowogardzie
10. Aleks Sokołowski kl. VIII c - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Nowogardzie

 Gratulujemy wszystkim nagrodzonym 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Paweł Botarski
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 25 czerwca w Nowogardzie po raz kolejny odby-
ła się impreza pod hasłem Sobótkowe Cudawianki. 
Rozpoczęła się ona o godz. 16, gdy mieszkańców na-
szej gminy przywitał burmistrz Robert Czapla, które-
mu towarzyszyli na scenie jego zastępca Bogdan Ja-
roszewicz, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury 
Aneta Drążewska oraz Adam Fedeńczak. Burmistrz 
oczywiście życzył wszystkim dobrej zabawy, ale przy 
okazji miał ogromną przyjemność złożyć życzenia 
urodzinowe zespołowi Wesoła Ferajna, którego kie-
rownik Barbara Źróbek odebrała z tej okazji „czek” 
na kwotę 5 tys. zł. Wesoła Ferajna oczywiście zapre-
zentowała swoją twórczość publiczności, później na 
scenie zaprezentowali się Stepniczanie, Dziecięcy 
Zespół Piosenki Ludowej z NDK, a także Wełtynian-
ka i Borzymianka, rozstrzygnięto również konkurs na 
najpiękniejszy wianek sobótkowy, w którym głów-
ną nagrodę odebrała Pani Zuzanna Paś. W drugiej 
części imprezy odbyła się Sobótkowa Noc Rockowa, 
a nowogardzianie do późnych godzin wieczornych 
bawili się przy muzyce Podczerwieni, Sylwii Miliń-
skiej, After Work i zespołu Echou! Organizatorem 

Sobótkowe Cudawianki
i 30 lat Wesołej Ferajny

CudówWianków byli Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla i Nowogardzki Dom Kultury. Zapraszamy za 
rok!

Paweł Botarski
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 25 czerwca przy świetlicy wiejskiej w Wyszomie-
rzu odbyła się nieco spóźniona impreza z okazji Dnia 
Dziecka. Oczywiście skierowana była ona przede 
wszystkim do najmłodszych mieszkańców sołec-
twa, na których czekały między innymi dmuchańce, 
wata cukrowa, pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu 
strażaków (uruchomili oni później przyjemnie chło-
dzącą wodną kurtynę), a także różnego rodzaju gry 

Dzień Dziecka w Wyszomierzu

i zabawy. Na imprezie gościł 
między innymi burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, 
który przywiózł do Wyszo-
mierza wielką „blachę” 
pysznego ciasta, a że pogo-
da była świetna, to humory 
wszystkim dopisywały i za-
bawa była znakomita.

Paweł Botarski
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 W ramach akcji „Sadzimy Drze-
wa”, zainicjowanej przez burmi-
strza Nowogardu Roberta Czaplę 
w 2018 r., 17 czerwca wykonane 
zostały kolejne nasadzenia na 
terenach zielonych naszego mia-
sta. Uczestniczyły w niej dzieci 
z przedszkoli nr 3 i 4, pomagali 
im między innymi burmistrz, jego 
zastępca Bogdan Jaroszewicz, 
a posadzonych zostało łącznie 
18 drzew. Były to magnolia po-
średnia (na terenie zielonym za 
ratuszem), dwie lipy drobnolistne 
(przy Promenadzie), sześć świer-
ków kłujących, cztery wiśnie pił-
kowany, trzy jarzęby szwedzkie 
(przy jeziorze) i dwa żywotniki za-
chodnie (na terenie zielonym po-
łożonym przy ul. 3 Maja), a także 

Akcja „Sadzimy Drzewa”
z burmistrzem Robertem Czaplą

sześć krzewów - laurowiśnie wschodnie oraz pęcherznice (na terenie 
zielonym przy ul. Zamkowej 6). Wszystko po to, by w Nowogardzie było 
i ładniej, i zdrowiej.

Paweł Botarski
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 Reprezentacja Klubu Sportowego Bosman Nowo-
gard okazała się najlepszą na rozegranej po raz drugi 
w Nowogardzie Olimpiadzie Rekreacyjno - Sportowej 
dla Seniorów, która odbyła się 18 czerwca na stadio-
nie miejskim przy ul. Wojska Polskiego. Wzięło w niej 
udział siedem ekip z całego regionu, a były to repre-
zentacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Golczewa, 
Kołobrzegu, Dobrej Nowogardzkiej i Nowogardu, 
a także Związku Emerytów i Rencistów, Koła Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz klu-
bu Bosman Nowogard. Imprezę otworzył burmistrz 

Bosman Nowogard wygrał
2. edycję Olimpiady

Rekreacyjno - Sportowej dla Seniorów

Robert Czapla, życząc wszystkim dobrej zabawy 
i podkreślając, że chodzi nie tylko o rywalizację, ale 
przede wszystkim integrację bardzo aktywnych śro-
dowisk seniorskich. Czekała go zresztą bardzo miła 
niespodzianka, bo tego dnia obchodził urodziny i zo-
stał obdarowany pięknym tortem.
 Podczas zawodów rywalizowano w takich konku-
rencjach jak piłka do kapitana, rzut piłką lekarską, 
wyścig kelnerów, magiczne koło czy sztafeta waha-
dłowa. Walczono o każdą sekundę i punkt, a najlepsi 
okazali się ostatecznie nowogardzianie z klubu Bos-
man. Następna Olimpiada dla Seniorów już za rok.

Paweł Botarski
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 „Stacja. Norwid” to spektakl przygotowany 
przez młodzież II Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowogardzie w ramach obchodów 
Roku Norwidowskiego, Roku Roman-
tyzmu Polskiego i Międzynarodowego 
Dnia Teatru. Ta długa i wyjątkowa podróż 
do świata poezji okazała się eks-
cytującą przygodą i wspania-
łą lekcją. Kilkakrotnie grany 
spektakl w wypełnionej po 
brzegi szkolnej sali teatralnej 
spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem i jak w prawdzi-
wym teatrze - były programy, 
plakaty teatralne, a w kawiar-
ni literackiej, zamienionej 
w salon poetycki Norwida, 
serwowano romantyczne 
smaki. Taka przygoda i taki 
wysiłek zostały docenione 
przez profesjonalnych akto-
rów – spektakl zdobył I miejsce 
w Wojewódzkim Przeglądzie Ama-
torskich Zespołów Teatralnych 
w Świdwinie, dzieląc to zaszczytne 
podium z Grupą Spektaklową Studia 
Teatr Iwony Mirońskiej Gargas.
 W uzasadnieniu werdyktu jury 
konkursowe napisało: „Za gotowość do 
podejmowania artystycznych wyzwań, miłe 

Stacja.Norwid
– informacje o wydarzeniu

i przyjemne obcowanie z poezją i pięknym słowem, 
ciekawe rozwiązania sceniczne, zastosowanie form 
multimedialnych, przenikanie się różnych form wy-
powiedzi scenicznych”.
 W projekcie zagrało trzynastu uczniów, a pięciu 
kolejnych wspomogło spektakl od strony technicz-
nej (obsługa świateł, przygotowanie sceny, dźwięk). 

Na potrzeby konkursowe projekt nieco zmodyfi-
kowano, ale warto nadmienić, że w pierwotnej 
wersji gościnnie wystąpili w nim także, spe-
cjalnie na tę okoliczność powracający w szkol-
ne mury, absolwenci II LO – Kateryna Virych, 

Wiktoria Pawłowska i Maciej Kasprzak. 
Ogromnym wyróżnieniem dla młodzie-

ży była także recytacja utworu C. Nor-
wida pt. „Marionetki” w wykonaniu 
aktora Teatru Polskiego w Szczecinie 
Pana Mirosława Kupca, który przygo-

tował nagranie na potrzeby naszego 
wydarzenia.

 Powstała obszerna fotorelacja (au-
torstwo zdjęć: Emilia Wierzbicka-Kasprzak) oraz 
szereg materiałów informacyjnych (wysłane do re-
dakcji Dziennika Nowogardzkiego i Nowogardzkich 
Wiadomości Samorządowych).
 Opiekę artystyczną nad spektaklem sprawowały: 
Izabela Koladyńska i Emilia Wierzbicka-Kasprzak.
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Porządki w gminie Nowogard
 Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta 
Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten 
czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej 
zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane 
wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na 
poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwasz-
czały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci 
lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach 

budynków. Ten czas, to również dobra współpra-
ca burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, 
dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawie-
nia wolności, przyczyniały się do upiększania nasze-
go miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców. 
Każdego dnia te osoby pracują na naszych uli-
cach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta 
i gminy.

Cięcie odrostów drzew przy murach obronnych

Czyszczenie krawężników - ul. Górna

Koszenie trawy przy DPS
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Koszenie trawy - zieleniec przy domkach na plaży

Porządki na ul. Czarneckiego

Porządki przy murach i ławeczkach

Sprzątanie za pomnikiem
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 Tydzień temu jeden z przedstawicieli przedsię-
biorców z ul. Górnej przyszedł do burmistrza z py-
taniem czy można by oczyścić drogę i chodniki 
z zarośli i powrastanych traw. Na wniosek przedsię-
biorców z ul. Górnej w Nowogardzie Burmistrz Robert 
Czapla zlecił uporządkowanie drogi wraz z chodnika-
mi. Prace potrwają jeszcze kilka dni. Jeśli uważacie 
Państwo że należy gdzieś zainterweniować, uprząt-
nąć teren, prosimy o zgłaszanie informacji na maila 
sekretariat@nowogard.pl wraz ze szczegółowymi 
danymi.

Porządkowanie ul. Górnej

DRODZY
RODZICE!!!

Istnieje możliwość utworzenia  bezpłatnej 
klasy zerowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Nowogardzie w roku 
szkolnym 2022/2023 (rocznik 2016, 2017) - 
jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość dzieci.

Zainteresowanych rodziców proszę o wypeł-
nienie oświadczenia woli (załącznik 1 - znaj-
duje się na stronie internetowej szkoły i w se-
kretariacie SP-2).

Deklarację można  osobiście złożyć  w sekre-
tariacie Szkoły Podstawowej nr 2 lub drogą 
mailową na adres  spnr2nowogard@vp.pl
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 Dziewięć ekip z Polski, ale także z Litwy i Niemiec, 
wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Nożnej Oldbojów o Puchar Burmistrza Nowogardu 
Roberta Czapli, który odbył się 25 czerwca na sta-
dionie miejskim. Zawody, które oficjalnie otworzył 
sam burmistrz odbyły się w dwóch kategoriach wie-
kowych (50+ i 60+), a w każdej z nich mecze odby-
wały się system każdy z każdym. Piłkarskich emocji 

Pogoń Szczecin
z pucharem burmistrza Roberta Czapli

oczywiście nie brakowało, padło sporo efektownych 
goli, a koniec końców - najlepsi dostali puchary.
Kategoria 60+:
1. miejsce - Pogoń Szczecin
2. miejsce - Koszalin
3. miejsce - Bosman Nowogard
Król strzelców - Andrzej Wierzbicki (Pogoń Szczecin)
Najlepszy bramkarz - Jan Rogaczewski (Koszalin)
Najlepszy zawodnik - Andrzej Grabowski (Pogoń 
Szczecin)
Kategoria 50+:
1. miejsce - Zielona Góra
2. miejsce - Świnoujście
3. miejsce - Schwedt (Niemcy)
4. miejsce - Golczewo
5. miejsce - Bosman Nowogard
6. miejsce - Niemenczyn (Litwa)
Król strzelców - Wojciech Kramarz (Świnoujście)
Najlepszy bramkarz - Peter Rakotcy (Schwedt)
Najlepszy zawodnik - Sławomir Zieliński (Zielona 
Góra)

Paweł Botarski
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Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać 
w następujących punktach: Urząd Miejski w Nowogardzie - 
Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7; 
Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, 
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe 
Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5; PKO BP 
S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; Józef 
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – 
sklep, ul. Boh. Warszawy 102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 
103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. 
Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17; Apteka 
„ASA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” 
Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a; 
Market „Polo”, ul. 700-lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; 
PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii 

Krajowej 51; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; 
Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, 
ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny, ul. Zamkowa 7; Sklep 
„PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo- -przemysłowy 
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Emilia Biegajło, ul. Gen 
Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema 42; ENTER Laptop 
Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska 
ul. Bema 58, Salon fryzjerski M. Kouhan, ul. 700-lecia 27B. 
FINANS-BUD (Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski 
Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety 
Janusz Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat 
Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9; ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep 
Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Edmund Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; 
Pasmanteria „OLEŃKA”, ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS ul. Kościuszki 
36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” 
ul. Bankowa; Sprzedaż Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; 
ASPROD ul. 700-lecia 26a; Sklep ABC ul. Wojska Polskiego 59/A, 
„U NATALII” ul. Zamkowa 4
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