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Burmistrz pozyskuje kolejne
środki zewnętrzne dla gminy

W tym numerze:

• Powstanie wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego na cmentarzu

• Biblioteka wznawia działalność

• Co dalej z gminnymi przdszkolami?
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Skrzynka na korespondencję
przed Urzędem Miejskim

 Burmistrz Nowogardu Rober Czapla aby ułatwić mieszkańcom naszej Gminy  załatwianie spraw 
polecił zainstalować skrzynkę pocztową, do której mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie wrzucać 
korespondencje kierowaną do Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski w Nowogardzie załatwia wszyst-
kie sprawy niezbędne dla zapewnienia pomocy mieszkańcom jednak ze względów na bezpieczeń-
stwo osób odwiedzających Urząd bezpośredni dostęp do Urzędu ograniczony jest do przypadków  
w których nie ma możliwości załatwienia sprawy w inny sposób, po uprzednim telefonicznym umó-
wieniu się z prowadzącym sprawę urzędnikiem. Skrzynka na korespondencję to nowy dodatkowy 
sposób komunikacji, który ułatwi załatwianie spraw tym interesantom którzy nie mają dostępu do 
internetu   i nie mogą złożyć wniosku elektronicznie. Od dziś nie muszą już stać w długich kolejkach 
na poczcie i ponosić kosztów przesyłki, można wrzucać korespondencje do skrzynki umieszczonej 
przed Urzędem Miejskim w Nowogardzie.

 Szanowni Państwo w dbałości o nasze wspólne zdrowie, w związku z zagrożeniem zachorowa-
niem na koronawirusa Urząd Miejski umożliwił komunikację z urzędem poprzez skrzynkę na ko-
respondencję, umieszczoną na zewnątrz Urzędu od strony Placu Wolności po prawej stronie od 
wejścia głównego przy stojakach na rowery.

 Skrzynka oznaczona napisem „Poczta do Urzędu Miejskiego”

Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek:

• Prosimy pobrać wzór ze strony internetowej i go wypełnij lub jeśli to możliwe napisać wniosek 
odręcznie

• Umieścić wniosek w skrzynce (jeśli do wniosku załączone są załączniki, spiąć je lub umieść w ko-
percie)

 Na wniosku KONIECZNIE zamieść numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, o ile taki posia-
dacie. Oddzwonimy/napiszemy w każdej sprawie. 

 Co kilka godzin będziemy opróżniać skrzynkę.
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Kolejne działania sztabu kryzysowego
 W tej trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy 
spowodowaną epidemią koronawirusa burmistrz 
Robert Czapla mając na uwadze zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców podejmuje szereg działań 
aby wspomóc mieszkańców w tym jakże trudnym 
czasie. Powołany gminny sztab kryzysowy działa 
7 dni w tygodniu bez względu na niedziele i święta. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
aby rozwiać Państwa wątpliwości zachęcamy do za-
poznania się z poniższymi informacjami: 

 Skąd pochodzą informacje o liczbie zachorowań 
zamieszczane na stronie urzędu miejskiego, i w jaki 
sposób są pozyskiwane? 

 Możliwość pozyskania informacji na temat osób 
zarażonych i odbywających przymusową kwaran-
tanne domowa mieszkańców Gminy Nowogard jest 
trudna i bardzo ograniczona. Staramy się przekazać 
Państwu informacje sprawdzone i potwierdzone. 
I choć niekiedy bardzo ciężko jest pozyskać taką in-
formację. Robimy co możemy aby Państwa na bie-
żąco informować. Jak wyglądają statystyki na dzień 
6 maja 2020 r. Z oficjalnych pozyskanych z Powiatu 
Goleniowskiego na dzień 6 maja 2020 r. liczba osób 

odbywająca przymusową kwarantanne domową to 
136 osób. Można więc śmiało stwierdzić, że ta sy-
tuacja uległa znacznej stabilizacji. Liczba osób za-
rażonych koronawirusem nie uległa zmianie i dalej 
pozostaje na poziomie 6 osób. 

Ilu osobom udało się wyzdrowieć? 

 Próbowaliśmy się dowiedzieć bezpośrednio 
u źródła, czyli w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Szczecinie. Pani Małgorzata 
Kapłan rzecznik prasowy poinformowała, że gmi-
na nie może ubiegać się o takie informacje powo-
łując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalania okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemi. Pomimo trudności 
z ustaleniem liczby osób, którym udało się wyzdro-
wieć dotarliśmy do nieoficjalnej informacji o 1 sobie 
z Nowogardu. Szkoda, że w tak trudnych czasach dla 
nas wszystkich gdzie przekaz informacyjny odgrywa 
ważną role w poczuciu bezpieczeństwa całej spo-
łeczności tak ważne informacje trzeba pozyskiwać 
drogą nieoficjalną. 

Burmistrz pozyskuje pieniądze
dla rolników

 W trosce o ochronę środo-
wiska, w dniu 12 maja 2020 r. 
Burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla podpisał umowę z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na dofinan-
sowanie utylizacji odpadów 
powstających z działalności rol-
niczej.
 Problem z tego typu odpada-
mi wiąże się głównie z tym, że 
nie są on uznawane za odpady 
komunalne. Jak określa usta-
wa o odpadach, to na rolniku, 
jako wytwórcy odpadów (w po-
staci np. folii) ciąży obowiązek 
zagospodarowania ich zgod-
nie z przepisami prawa (art. 22 
ustawy o odpadach). Wcześniej 
często to pracownicy firm spe-
cjalizujących się w utylizacji od-
padów odbierali bezpośrednio 

tego typu śmieci od rolników.
 Co więcej, Chiny przestały 
skupować m.in. folie rolnicze 
z krajów UE, co doprowadziło do 
nadpodaży tych tworzyw sztucz-
nych i wzrost kosztów ich utyli-
zacji.
 Aby temu przeciwdziałać, 
wdrożono pilotażowy ogólno-
polski program „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów po-
chodzących z działalności rolni-
czej”.
 W okresie listopad/grudzień 
2019 r., Urząd Miejski w Nowogar-
dzie prowadził nabór deklaracji od 
zainteresowanych tematem rol-
ników, aby określić ilość odpadów 
znajdujących się na terenie gminy, 
które miałyby zostać objęte progra-
mem.
 W efekcie zebrano deklara-
cje na usunięcie blisko 270 ton 

odpadów z działalności rolniczej 
- folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag.
 Na tej podstawie Burmistrz 
Nowogardu złożył w NFOŚiGW 
w Warszawie wniosek o dofinan-
sowanie na kwotę 135 000,00 zł 
(100% wartości projektu, bez 
udziału środków własnych gmi-
ny), który został pozytywnie 
oceniony przez zarząd i skiero-
wany do realizacji na podstawie 
stosownej umowy.
 Dzięki temu, już w najbliż-
szym czasie zostanie dokonany 
wybór podmiotu odpowiedzial-
nego za odbiór oraz poddanie 
odpadów odzyskowi lub uniesz-
kodliwieniu oraz wyznaczenie 
miejsca i terminów ich zbiórki.
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 Co dalej z zajęciami szkolnymi dla klas I-III? Jak 
będzie wyglądała nauka najmłodszych oraz ja-
kie standardy sanitarne będą obowiązywały, 
aby zachować bezpieczeństwo wśród dzieci 
i nauczycieli? Aby rozwiać państwa wątpliwo-
ści odpowiadamy jak będzie to wyglądać w gmi-
nie Nowogard.

 W związku z ogłoszeniem przez MEN wzno-
wienia od dnia 25 maja 2020 w szkołach zajęć 
opiekuńczo- wychowawczych z możliwością 
prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych dyrektorzy wszyst-
kich nowogardzkich placówek oświatowych 
w tym przedszkoli zostali zobowiązani do przy-
gotowania szkół i przedszkoli na przyjęcie dzieci.

 Co muszą zrobić dyrektorzy, aby w pełni
     przygotować szkoły na przyjęcie dzieci?

 W Szkołach zostanie przeprowadzona de-
zynfekcja powierzchni płaskich, toalet, klamek, 
kontaktów, ławek, poręczy, i będzie prowadzona 
w systemie ciągłym z częstotliwością nie mniej-

Edukacja po 25 maja
w gminie Nowogard

szą niż wskazana w wytycznych organów sa-
nitarno -epidemiologicznych. Dyrektorzy mu-
szą przeprowadzić orientacyjne rozpoznanie, 
jaka ilość dzieci faktycznie zgłosi się na zajęcia 
oraz zapewnić obecności w szkole/przedszkolu 
odpowiedniej ilości nauczycieli/opiekunów i in-
nego personelu do adekwatnej ilości uczniów.

 Jak będą wyglądały zajęcia?

 Dzieci zostaną rozśrodkowane podczas za-
jęć z zachowaniem przewidzianej odległości 
pomiędzy poszczególnymi osobami/ z zacho-
waniem norm przewidzianej powierzchni mini-
malnej. Uczniom zostaną zapewnione stosow-
ne środki ochrony osobistej odpowiednich do 
rzeczywistych potrzeb nie mniejszych niż środki 
minimalne wskazane w wytycznych sanitarno - 
epidemiologicznych. Podczas zajęć nauczyciele 
i inny personel zostanie zobowązanido stałe-
go obserwowania stanu zdrowotnego uczniów 
i niezwłocznego reagowania na wszelkie zaob-
serwowane bądź zgłaszane przez uczniów nie-
pokojące objawy.
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 Co dalej?

 Dyrektorzy szkół muszą zapew-
nić nauczycielom i innemu persone-
lowi stosowne środki ochrony osobi-
stej odpowiednie do rzeczywistych 
potrzeb nie mniejszych niż środki mi-
nimalne wskazane w wytycznych sani-
tarnych. Na terenie szkoły musi zostać 
zapewniony nadzór nad przestrzega-
niem zasad sanitarnych przez wszyst-
kie osoby wchodzące na teren szkoły 
oraz poruszajcie się po tym terenie 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynku, zwłaszcza w ciągach komu-
nikacyjny, w których może wystąpić 
duże zagęszczenie poruszanych się 
osób. Osoby, nie przestrzegające obo-
wiązujących zasad sanitarnych będą w 
pierwszej kolejności pouczane, a jeżeli 
nie zastosują się do pouczenia zostaną 
zobligowane do opuszczenie terenu 
szkoły.

 Najważniejsze to:

 Osoby wykazujące objawy choro-
bowe nie powinny być wpuszczone 
na teren szkoły, a jeżeli znajdują się na 
tym terenie powinny go jak najszybciej 
opuścić. Klasy będą wietrzone w czasie 
każdej przerwy. W szkołach zostanie 
zapewnione pomieszczenie, które w 
razie potrzeby będzie mogło posłużyć 
jako izolatka dla osób z objawami cho-
robowymi, niemogącymi niezwłocz-
nie opuścić terenu szkoły.

 Zbliża się koniec roku szkolnego,
     co dalej z uczniami klas VIII
     i maturzystami?

 W szkołach zostaną zapewnione 
konsultacje dla uczniów klas VIII i ma-
turzystów od 25 maja dla pozostałych 
uczniów od 1 czerwca. Wszystkie za-
jęcia łącznie z konsultacjami będą od-
bywać się w ramach planowanej siat-
ki godzin w obowiązującym arkuszu 
organizacyjnym z zachowaniem naj-
wyższych zasad bezpieczeństwa.

KOMERCYJNY
PUNKT BADAŃ
NA OBECNOŚĆ

KORONAWIRUSA
W GOLENIOWIE

Komercyjny punkt poboru zostanie otwarty 
w poniedziałek, 11 maja.

Od dnia 11 maja 2020 roku w Szpitalnym 
Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o.o. 
działać będzie pierwszy komercyjny punkt 
poboru wymazów na obecność koronawirusa 
na terenie powiatu goleniowskiego. Testy wy-
konywane będą przez Zakład Genetyki Sądo-
wej PUM w Szczecinie. Samo badanie to koszt 
550,00 zł.

Przed samym badaniem należy dopełnić kilku 
formalności: pacjent musi zadzwonić pod nu-
mer 91 466 43 00. Konsultant zada kilka pytań, 
na podstawie których zdecyduje, czy zakwalifi-
kować pacjenta do badania. Następnie należy 
wypełnić formularz  (dostępny na stronie www.
szpitalgoleniow.pl /COVID-19) i dokonać opła-
ty za badanie na numer konta: 72 1240 3839 
1111 0000 4424 4291 z dopiskiem „za test na 
koronawirus”.

Na wykonanie badania należy przyjechać sa-
mochodem i mieć przy sobie wypełniony for-
mularz, dowód opłaty za badanie oraz dowód 
osobisty z numerem PESEL. Punkt poboru 
wymazów działać będzie od poniedziałku do 
piątku od godz. 09:30 do 11:30.
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Na cmentarzu pojawią się stojaki
na sprzęt do pielęgnacji grobów

 W trosce o osoby odwiedza-
jące nowogardzką nekropolie 
Burmistrz Robert Czapla po prze-
prowadzonych konsultacjach 
społecznych, które odbyły się na 
początku roku za pośrednictwem 
profilu Urzędu Miejskiego na fa-
cebooku i wyłonieniu wykonawcy 
w drodze konkursu ofert, podjął 
decyzję o montażu stojaków na 
narzędzia na Cmentarzu komu-
nalnym w Nowogardzie. Cztery 
stojaki rozmieszczone zostaną 
wzdłuż alei prowadzącej od kapli-
cy do kolumbarium. Wyposażone 
będą w grabki metalowe, grabie 
do liści, haczki oraz wiaderka. 
Stojaki pojawią się już na począt-
ku czerwca co umożliwi wszystkim 
chętnym bezpłatne skorzystanie 
z narzędzi celem uporządkowa-
nia grobów ich bliskich. Mamy 
nadzieje, że to udogodnienie za-

dowoli wielu  mieszkańców naszego miasta a narzędzia nie zostaną 
zniszczone lub ukradzione.

Adam Aniuksztys
Wydział GKMiOŚ

Podziękowania
dla pani Elżbiety Jarosz

 W dniu 8 maja br., miało miej-
sce wzruszające wydarzenie. Otóż 
po blisko 22 latach pracy w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie 
na zasłużoną emeryturę przeszła 
Pani Elżbieta Jarosz
 W imieniu burmistrza podzię-
kowanie za wieloletnią pracę oraz 
kwiaty wręczył zastępca burmi-
strza Krzysztof Kolibski. Najlepsze 
życzenia, złożyli sekretarz Grze-
gorz Wasilewicz i skarbnik Marcin 
Marchewka. Nie zabrakło wzru-
szeń oraz refleksji.
 Osoba Pani Elżbiety jest w na-
szej gminie znana. Przepraco-
wała blisko 22 lata w kasie urzę-
du miejskiego. Była ogromnym 
wsparciem dla pracowników 

Urzędu i interesantów. Zawsze uczynna i gotowa nieść pomoc z uśmie-
chem a twarzy.
 Pani Elżbiecie dziękujemy i życzymy zdrowia i godnego odpoczynku 
na emeryturze za dobrze wykonaną pracę. 
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Zapraszamy do kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

Szanowni Państwo, sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest dy-

namiczna. Od 1 kwietnia Premier wprowadził na przykład nowe ograni-

czenia w poruszaniu się czy robieniu zakupów. W związku z tym, iż niektó-

rzy z Państwa mogą mieć pytania dotyczące sytuacji w Gminie Nowogard 

uruchomiliśmy dla Państwa adres e-mailowy, na który możecie Państwo kierować swoje pytania.

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną i nie wiesz gdzie i jaką pomoc możesz uzyskać, jeśli interesują Cię 

działania gminy w okresie epidemii, jeśli masz opinię lub inne uwagi – napisz. Wszelkie pytania oraz 

opinie prosimy kierować na adres: zapytajnas@nowogard.pl

Dołożymy wszelkich starań aby uzyskali Państwo niezwłocznie odpowiedzi na swoje pytania.

 Na terenie kraju obowiązuje ograniczenie przemieszczania się. Ma to związek z przeciwdziałaniem roz-
przestrzeniania się koronawirusa. Z tego powodu apelujemy do mieszkańców – ZOSTAŃCIE W DOMU! Wie-
le spraw można załatwić „zdalnie”, przez internet.

***
 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont ban-
kowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec 
Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać pod numerami telefonów:
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny:
39 26 217 – Eliza Kałmuk, Teresa Krugła,
39 26 220 – Arleta Bartczak, Monika Beśka
- dzierżawy:
39 26 227 – Małgorzata Cichocka,
39 26 220 – Monika Wochna;
- wieczyste użytkowanie gruntów:
39 26 225 – Katarzyna Ołubiec, Iwona Kosińska,
39 26 220 – Monika Wochna;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 57 85 360 – Małgorzata Białczak, Izabela Szturo,
91 57 85 355 – Andrzej Garguliński, Renata Krzysztoszek.

Gdzie zapłacić? Publikujemy gminne
numery kont bankowych
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Godziny otwarcia Orlika 
od 4 maja 2020

CZG R-XXI ponownie uruchamia PSZOK
Celowy Związek Gmin R-XXI ponownie uruchamia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

dla mieszkańców gminy Nowogard.

Mieszczący się w Słajsinie PSZOK zawiesił działalność 16 marca br. w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego. Jak poinformował kierownik RZGO w Słajsinie ze względu na zniesienie części ogra-

niczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 20 kwietnia zdecydowano ponownie 

uruchomić funkcjonowanie punktu, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać m.in. odpady 

wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Obowiązują jednak środki ochrony 

(maseczki, rękawiczki) a rozmowa z pracownikiem odbywa się bez bezpośredniego kontaktu. 

RATA ZA ALKOHOL
DO 31 MAJA 2020 R.

Urząd Miejski w Nowogardzie
przypomina wszystkim

przedsiębiorcom
prowadzącym sprzedaż
napojów alkoholowych

o konieczności wniesienia
w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 31 maja 2020 r.
II raty opłaty

za korzystanie z posiadanych 
zezwoleń.

Niedokonanie opłat
w ustawowym terminie
i w należytej wysokości

skutkować będzie
naliczeniem dodatkowej

opłaty w wys. 30%.

W związku
z rozprzestrzeniającym się

zagrożeniem zarażenia
koronawirusem

płatności prosimy
dokonywać drogą on-line

na podstawowe konto gminy 
Nowogard:

61 1240 3884 1111 0000 
4209 2470
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Zaproszenie do składania oferty cenowej
na wykonawstwo robót geodezyjnych

i kartograficznych dla gminy Nowogard w 2020 r.
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W sprawach skarg, zażaleń i spraw szczególnych,

w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30, 

w małej sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego, przy Biurze Rady na 

1 piętrze, będzie przyjmował zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 

lub sekretarz Gminy - Grzegorz Wasilewicz.

Przewodniczący RM przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 

od 15.30 do 17.00, w małej sali Rady Miejskiej.

Wydawca: GMINA NOWOGARD

Nakład: 2500 egz.

Adres: Redakcja „Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe”

72-200 Nowogard, pl. Wolności 1

tel. 91 39 27 240 , 91 39 26 200/201 w. 505

Redaktor wydania: Marcin Gręda

Kontakt: sekretariat@nowogard.pl

Strona www.nowogard.pl

Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów 

oraz zmiany tytułów.

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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