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 Podpisane przez Burmistrza Roberta 
Czaplę 23 maja 2022 r. porozumienie 
z Powiatem Goleniowskim to kolejny 
krok ku pomyślnej realizacji drugiego 
etapu przebudowy ulicy Żeromskie-
go w Nowogardzie. Dzięki staraniom 
Burmistrza Roberta Czapli w 2018 r. 
wykonano  przebudowę drogi na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów 
Warszawy do skrzyżowania z ul. Poniatow-
skiego. W 2019 r. Gmina opracowała kompletną 
dokumentację projektową na przebudowę pozo-

Przebudowa ul. Żeromskiego
– kolejny etap

stałej części na odcinku o długości 608 m, 
od ul. Poniatowskiego do ul. Cmentarnej.  

Realizatorem zadania, zgodnie z wyżej 
wymienionym porozumieniem, jest Po-
wiat Goleniowski jako zarządca drogi. 
W związku z powyższym Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie 24 maja 2022 r. 

ogłosiło postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego w celu wyłonienia 

wykonawcy robót, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Jednak Powiat przezna-

czy na realizację zadania jedynie środki jakie uzyska 
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 27 maja br., burmistrz Robert Czapla podpisał 
przetarg nieograniczony na przebudowę świetlicy 
wiejskiej w Wołowcu. Przypomnijmy, że mimo do-
raźnych remontów i wymiany dachu, mieszkańcy 
Wołowca zgłaszali potrzebę gruntownej przebudo-
wy świetlicy. Ich zdaniem, niefortunne rozmieszcze-
nie sali głównej i pomieszczenia sanitarnego utrud-
niało właściwe użytkowanie tego powojennego 
budynku.  Mieszkańcy prosili o to, aby zgodnie z ich 
potrzebami zaprojektować i funkcjonalnie przebu-
dować świetlicę.
 Zgodnie z wymaganiami wykonane mają być 
następujące prace: przebudowa ściany frontowej: 
nowe otwory drzwiowe i okienne, wymiana instala-
cji elektrycznej, zaprojektowanie ogrzewania i wen-
tylacji w budynku, remont pomieszczeń: obniżenie 
sufitów, remont ścian, wymiana posadzek, sanitaria-
tów, wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz, przebu-
dowa sceny, zaprojektowanie zaplecza kuchennego 

Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Wołowcu

z instalacją elektryczną i sanitarną oraz zaprojekto-
wanie pomieszczenia magazynowego.
 Szczegóły ogłoszenia na stronie http://bip.nowo-
gard.pl/zamowienia/pokaz/597.dhtml

Andrzej Sawicki

z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 
kwotę 1 454 963,50 zł. Pozostałe koszty inwestycji 
pokryje Gmina Nowogard ze środków własnych. 
O jakiej kwocie mowa? Przekonamy się już za około 
dwa tygodnie, kiedy poznamy  wyniki ogłoszonego 
przetargu. Przypomnijmy - remont i przebudowa uli-
cy Żeromskiego spowoduje zwiększenie przepusto-
wości ulicy. Poprawi bezpieczeństwo osób porusza-
jących się tą właśnie drogą, przy której znajduję się 
szkoła i przedszkole. W ramach wykonywanych prac 
zostanie wykonane odwodnienie terenu oraz budo-

wa nawierzchni drogi wraz z chodnikami. Wspólne 
działanie na szczeblu gminy i powiatu pokazuje jak 
wiele można zrobić razem!
 Więcej informacji dotyczących dostępnych

na stronie
https://platformazakupowa.pl/transakcja/617353

Wojciech Szponar
Zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunal-

nej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
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 Pomimo różnych słownych przepychanek 
podczas seji, radni ostatecznie większością gło-
sów poparli uchwałę przygotowaną przez bur-
mistrza Roberta Czaplę. Przeciw zagłosowało 
trzech radnych z Nowej - Kielan, Krata i Kania. 
Od głosu wstrzymał się radny z PiS Marcin Nie-
radka, który nawoływał radnych do głosowania 
przeciwko tej uchwale, choć jak pamiętamy 
o remont całej ulicy Żeromskiego zabiegał radny 
poprzedniej kandencji też z PiS Bogusław Dziu-
ra. We wszystkich też programach wyborczych 
postulat remontu ulicy Żeromskiego był wpisa-
ny. To pokazuje dobitnie, komu tak naprawdę zależy, 
a kto tylko wówczas ściemniał.
 Radni najpierw przyjęli uchwałę odnośnie listu 
intencyjnego w sprawie remontu ulicy Żeromskiego 
wraz z Powiatem Goleniowskim. Kolejna uchwała 
dotyczyła zabezpieczenia w budżecie gminy wkładu 
własnego odnośnie tegoż remontu. No i tradycyjna 
szopka się zaczęła. Oskarżenia i pomówienia przez 
radnych w stosunku do przedstawicieli urzędu to już 
stała praktyka tej rady. Nawet oskarżanie o rzeczy, 
których burmistrz nie zrobił, albo o słowa, których 
nie wypowiedział. Ci, którzy z Państwa śledzą sesje 
Rady Miejskiej w Nowogardzie wiedzą, że ta forma 
dyskredytowania burmistrza i jego współpracowni-
ków, to już stała praktyka radnych z koalicji PiS-No-
wa.
 Wśród zabierających głos był Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Nowogardzie Marcin Nieradka 
z PiS, który zaczął przekonywać pozostałych rad-
nych, aby zagłosowali przeciwko uchwale zabezpie-
czającej wkład własny gminu Nowogard do inwesty-
cji pt. Przebudowa ulicy Żeromskiego. O tyle jest to 
dziwne, że o tę inwestycję jak lew walczył Bogusław 
Dziura, radny poprzedniej kadencji i też z PiS. Jak 
prześledzą Państwo programy wyborcze wszystkich 
klubów Rady Miejskiej w Nowogardzie, to w każdym 
wpisany był remont ulicy Żeromskiego. Sesja jasno 
pokazała, kto hasła wyborcze wpisuje jako “kiełbasę 
wyborczą”, a kto jako obietnicę do realizacji. 
 Wspomniany radny Nieradka ostatecznie wstrzy-
mał się od głosu, podobnie jak radny Nowej Adam 
Czernikiewicz. Przeciwko uchwale zagłosowało 
trzech radnych z Nowej, których nazwiska, zbiegiem 
okoliczności, zaczynają się na tę samą literę:
K - Kielan Dariusz
K - Krata Michał
K - Kania Andrzej.
 Pozostali radni, obecni na poniedziałkowej sesji 
(23.05.2022), poparli uchwałę.
 Jak już we wcześniejszym artykule wspominali-

Radni poparli projekt uchwały
burmistrza w sprawie ul. Żeromskiego

śmy, na 4 maja br., burmistrz Robert Czapla zaprosił 
przedstawicieli klubów Rady Miejskiej w Nowogar-
dzie na konsultacje, aby wspólnie wypracować dal-
sze działania, zmierzające do zabezpieczenia wkładu 
własnego gminy do realizacji inwestycji pn. Przebu-
dowa ulicy Żeromskiego w Nowogardzie. Przybył tyl-
ko jeden radny z klubu Nowa Lewica Marcin Wolny, 
pozostali zignorowali zaproszenie. Choć wielokrot-
nie mówili, że chcą się spotykać i dyskutować, a jak 
dostali zaproszenie, to nie przyszli. Taka pokrętna 
logika - i weź tu ich człowieku zrozum. 
 Druga próba konsultacji miała odbyć się w cza-
sie posiedzenia Komisji Finansowow-Gospodar-
czej. Skarbnik przygotował zestawienie zadań, 
z których można przenieść środki na realizację ul. 
Żeromskiego. Jednak radni nie tylko nie wskazali in-
westycji, z których można by środki przesunąć na re-
alizację tej jednej inwestycji, a wykorzystując chwi-
lową nieobecność zastępcy burmistrza, który musiał 
wyjść na kilka minut do toalety, przewodniczący 
Andrzej Kania zakakończył obrady komisji bez pod-
jęcia decyzji. Całą sytuacją zaskoczony był wówczas 
zastępca burmistrza, który wrócił na salę obrad ko-
misji i się dowiedział, że się właśnie skończyła. 
 Na sesji radny Andrzej Kania tłumaczył, że nikt 
radnym nie powiedział, że zastępca burmistrza wy-
szedł do toalety. Bo gdyby wiedział, to by poczekał, 
a tak stwierdziwszy, że nia ma z kim rozmawiać na 
sali w kwestii inwestycji, zamknął posiedzenie. 
 Trochę to pokrętne tłumaczenie, bo wystarczyło 
poprosić panie z Biura Rady, aby sprawdziły, czy za-
stępca wróci - ot i cała filozofia. Przyzwyczailiśmy się 
już do tego, że radni oskarżają inne osoby, a siebie 
próbują wybielić. Najwyższy czas wziąć się do uczci-
wej pracy na rzecz Mieszkańców, a nie wiecznie ją-
trzyć i “bić pianę”. Mieszkańcy naszej gminy zasługu-
ją na to w 100%.

Piotr Suchy
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 25 maja burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla był gościem lokal-
nego koła Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policji. Spotkanie 
zorganizowane przez jego człon-
ków odbyła się w sali bankietowej 
„Sarni Las”, a choć nie miało ono 
bardzo formalnego charakteru, 
to było dobrą okazją do rozmów 
w większym gronie i zaplanowa-

Burmistrz Robert Czapla na spotkaniu 
policyjnych emerytów

nia kolejnych działań. Wszystkich 
uczestników imprezy przywi-
tał prezes koła Krzysztof Saniuk, 
a zaproszony na to wydarzenie 
burmistrz Robert Czapla podzię-
kował byłym policjantom za pra-
cę na rzecz lokalnej społeczności 
i jej bezpieczeństwa. Rozdał także 
drobne upominki i zapowiedział, 
że policyjne stowarzyszenie może 
nadal liczyć na jego pomoc.

Paweł Botarski
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 Jerzy Kubicki (Sołectwo Karsk) został wyróżniony 
przez Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierda Geblewicza w corocznym konkursie 
o tytuł „Sołtys Roku”.
 W X edycji Konkursu  wyłonionych zostało 3 Lau-
reatów, którzy otrzymali nagrody finansowe w wy-
sokości po 6 000,00 zł.
 Dodatkowo, na 20 sołtysów czekały wyróżnienia, 
każde w kwocie 500 zł. Wśród tego grona znalazł się 
Jerzy Kubicki.
 Uroczyste wręczenie tytułów odbyło się 14 maja 
2022 r.

Jerzy Kubicki
jednym z Sołtysów Roku 2022

 Przypomnijmy: konkurs ma charakter otwar-
ty. Kandydata z obszaru województwa zachodnio-
pomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2022 mogą 
zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co 
najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje po-
zarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzy-
szenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samo-
rządowej.
 Serdeczne gratulacje!

Jarosław Soborski
kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,

Funduszy, Kultury i Sportu
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 25 maja na terenie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej odbyły się powiatowe 
obchody 30. rocznicy utworzenia PSP. Rocznicę tę 
uhonorowano apelem, w którym brało udział kilku-
dziesięciu strażaków, a także zaproszonych na uro-
czystość samorządowców, przedstawicieli innych 
służb i innych gości. Burmistrza Roberta Czaplę re-
prezentował w Goleniowie jego zastępca Jarosław 
Hołubowski, który odebrał specjalną plakietę, wrę-

Powiatowe święto strażaków

czoną przez komendanta Arkadiusza Skrzypczaka 
w podzięce za zasługi na rzecz organizacji, funkcjo-
nowania i rozwoju systemu ochrony przeciwpożaro-
wej.
 Warto dodać, że wśród awansowanych straża-
ków znalazł się mieszkaniec gminy Nowogard Ma-
rek Michalak, który został awansowany ze stopnia 
młodszego brygadiera na brygadiera. Gratulujemy!

Paweł Botarski
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 21.05.2022 zespoły tańca nowoczesnego zaprezentowały 
się na ostatnich zawodach w tym sezonie tanecznym podczas 
X Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie organi-
zowanego przez Szkołe Tańca Sukces. 21- 22.05.2022 odbyła 
sie również XVI edycja Perła Bałtyku Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Towarzyskiego Międzyzdroje. Oto wyniki:
Taniec nowoczesy:
Kat: do 6 lat:
1 miejsce - Brzdące - Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
Kat: do 8 lat:
3 miejsce - Flesz Dance Luzik - Szkoła Tańca Flesz Pyrzyce
3 miejsce - Flesz Dance Style - Szkoła Tańca Flesz Lipian
Kat: 9-11 lat:
3 miejsce - Blask - Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
3 miejsce - Flesz Dance Luz - Szkoła Tańca Flesz Pyrzyce
wyróżnienie - Flesz Dance 2 - Nowogardzki Dom Kultury
Kat: 12-14 lat:
3 miejsce - Flesz Dance 1 - Nowogardzki Dom Kultury
Serdeczne gratulacje dla Wszystkich zespołów!
Nie zwalniamy tempa i trenujemy do końca roku tanecznego

SUKCESY SZKOŁY TAŃCA FLESZ
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 28 maja br. w Płotkowie odbyło 
się kolejne spotkanie integracyjne 
nowogardzkich diabetyków w Zielo-
nej Kuźni. Burmistrza Roberta Czaplę 
(będącego w tym czasie na otwarciu 
Dnia Dziecka w Nowogardzkim Domu 
Kultury) na spotkaniu reporezentował 
sekretarz Paweł Juras. Spotkanie roz-
poczęło się powitaniem przez prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Eugeniusza Tworka oraz leśniczego Ja-
rosława Olczyka. Spotkanie i rozmowy 
o cukrzycy w Zielonej Kuźni są dzia-
łaniem, które pozwalają uczestnikom 
spędzić czas w miłej atmosferze. Tak 
też było i tym razem.

Andrzej Sawicki

Spotkanie nowogardzkich diabetyków
w Zielonej Kuźni

Taniec Towarzyski:
12-13 E
1 miejsce- Osial Jakub - Grygowska Lena
14-15 E
6 miejsce - Kokoszka Borys - Krystkiewicz Maja
14-15 D ST
1 miejsce - Sienkowski Antoni- Borzymowska Alicja
2 miejsce - Zając Maurycy - Kędzia Zuzanna
4 miejsce - Pietrzak Maciej - Gała Julia
14-15 D LA
1 miejsce - Zając Maurycy - Kędzia Zuzanna
4 miejsce - Sienkowski Antoni- Borzymowska Alicja
14-15 C LA
1 miejsce - Pietrzak Maciej - Gała Julia
Pow. 15 D ST
3 miejsce - Machocki Norbert - Ambroziak Julia
Pow. 15 D LA
2 miejsce - Machocki Norbert - Ambroziak Julia
Pow.15 B LA
1 miejsce- Szafran Brajan - Zielińska Hanna
Pow. 15 C ST
2 miejsce - Szafran Brajan - Zielińska Hanna
Młodzież starsza Open LA
3 miejsce - Szafran Brajan - Zielińska Hanna
8-9 H
1 miejsce - Chwiałek Jakub - Chwiałek Hanna
10-11 F
1 miejsce - Kowalczyk Hubert - Ostasz Hanna
Gratulacje. (STF)
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 W towarzystwie kikudziesięciorga najmłodszych 
mieszkańców Nowogardu burmistrz Robert Czapla 
otworzył 28 maja na scenie Nowogardzkiego Domu 
Kultury obchody Dnia Dziecka. Na zorganizowanie 
tej imprezy na świeżym powietrzu nie pozwoliła 
niestety pogoda, tego dnia bowiem nad naszym 
miastem mocno padało, nie przeszkodziło to jednak 
nikomu w dobrej zabawie. Na scenie prezentowali 
się młodzi artyści z NDK, burmistrz Czapla i dyrek-
tor Aneta Drążewska rozdawali cukierki, w holu na 

Dzień Dziecka w Nowogardzie.
Działo się!

wszystkich chętnych czekały wata cukrowa, popcorn 
i inne atrakcje (w tym malowanie twarzy i warsztaty 
rękodzielncze), a gdy wreszcie przeształo padać - na 
placu przed NDK obejrzeć można było pojazdy poli-
cji i straży pożarnej, a także pojeździć i poskakać na 
urządzeniach „wesołego miasteczka”.
 Co ważne, na imprezie zorganizowanej przez 
burmistrza i Nowogardzki Dom Kultury bawiły się 
setki mieszkańców naszej gminy. Widać, jak takie 
wydarzenia są dla nich potrzebne.

Paweł Botarski
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 Dnia 20 maja br. odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami klubu żeglarskiego Knaga u burmistrza 
Nowogardu Roberta Czapli. Na spotkaniu poruszano 
temat funkcjonowania kąpieliska miejskiego i jego 
zagospodarowania. Poruszono również temat za-
gospodarowania linii brzegowej i wybudowania no-

Spotkanie z przedstawicielami
klubu Knaga

wego pomostu przy nabrzeżu klubu który pozwoli 
osobom korzystającym ze sprzętu pływającego po 
jeziorze na zacumowanie ich. Przedstawiciele klubu 
Knaga podziękowali również burmistrzowi za pomoc 
w wyremontowaniu budynku wykorzystywanego na 
działalność klubu.

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, odchwaszcza-
ły chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub 
zamalowywały szpecące napisy na elewacjach bu-

dynków. Ten czas, to również dobra współpraca bur-
mistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki 
któremu osoby odbywające karę pozbawienia wol-
ności, przyczyniały się do upiększania naszego mia-
sta 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.

Prace naprawcze, kładki i ławeczki nad jeziorem
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Koszenie rowów, poboczy dróg

Porządki - parking przy ul. 3 Maja

Porządki pod murami nad jeziorem
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 Gmina Nowogard realizuje projekt grantowy 
pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHO-
LOGICZNO - PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 
Wdrożenie programów wczesnego wykrywania 
wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełno-
sprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawno-
ściami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz 
przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem 
COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorzą-
du terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych 
na finansowanie pomocy psychologiczno-pedago-

Projekt grantowy – Wsparcie
Psychologiczno – Pedagogiczne

POMORZE ZACHODNIE – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

gicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapo-
trzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii 
COVID-19, na postawie umowy nr WWS/10/2022 
z dnia 08 kwietnia 2022 r., o powierzenie grantu.

 Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Wo-
jewództwo Zachodniopomorskie. Celem głównym 
Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków 
związanych z występowaniem pandemii Covid-19 
poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedago-
giczne. Zaplanowane działania mają na celu zapo-
bieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie 
zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do 
zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem psychologiczno – pedagogicznym zosta-
ło objętych 448 uczniów ze szkół podstawowych tj.:
* Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
* Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
* Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
* Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Dzięki przyznanemu wsparciu w szkołach realizowa-
ne są następujące zajęcia dodatkowe:
1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
2. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
3. zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
4. warsztaty
5. szkolenia
6. porady i konsultacje
7. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
8. logopedyczne
9. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Termin realizacji grantu: od dnia 02. 11. 2021 r. do 
dnia 23.06.2022 r.
Numer umowy o powierzenie grantu: WWS/10/2022

Wartość przyznanego grantu: 150.746,40 zł
w tym dofinansowanie z UE: 126.943,54 zł
Wartość wkładu własnego Gminy Nowogard: 
8.773,60 zł
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 Reprezentacje pięciu podnowogardzkich wzięły 
udział w 11. edycji Igrzysk Sołectw, które odbyły się 
21 maja w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Ponia-
towskiego.
 O zwycięstwo i nagrody finansowe, ufundowa-
ne przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę, 
rywalizowały ekipy z Osowa, Kulic, Wojcieszyna, 
Wołowca i Żabowa. Uczestnicy igrzysk rywalizowa-
li w dziewiętnastu konkrencjach, wymagających 
najróżniejszych umiejętności - od rzutów do ko-
sza, piłką lekarską czy lotkami do tarczy, przez bieg 
z przeszkodami, podnoszenie ciężaru i drużynowe 
przeciąganie liny, po biegi na 60 i 200 metrów. Ofi-
cjalne wyniki zostaną podane w najbliższych dniach, 
a zwycięzcy otrzymają w nagrodę 6 tysięcy złotych 
do wykorzystania zgodnie z wolą rady sołeckiej. Eki-
py, które zajmą dalsze miejsca, otrzymają kolejno 
po tysiąc złotych mniej, najważniejsze jednak, że na 

XI Igrzyska Sołectw za nami

udziale w igrzyskach skorzystają wszyscy. A były one 
także świetną okazją do spotkania, zabawy w wię-
szym gronie i wymiany doświadczeń.

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

Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.
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