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Białogardzianie, podczas 29. Fina-
łu WOŚP zebrali blisko 73 997,01 zł 
dla oddziałów dziecięcej laryngo-
logii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy. Ta ogromna kwota zebrana 
przez białogardzki sztab to dat-
ki z puszek, z którymi tradycyjnie 
kwestowali wolontariusze na uli-
cach miasta, pieniądze wpłacone 
do wirtualnej puszki, oraz sumy 
uzyskane podczas licytacji pro-
wadzonych przez Centrum Kultury 
i Spotkań Europejskich na portalu 
allegro i białogardzką kawiarnię 
Modna Cafe.

31 stycznia przez cały dzień na profilu facebookowym 
Miasta Białogard oraz Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich można było dowiedzieć się jak przebiega 29. 
Finał WOŚP. CKiSE przygotowało specjalne Studio Live, 
w którym informowało jak przebiega kwestowanie na 
ulicach Białogardu oraz licytacje fantów przekazanych 
przez białogardzian na portalu allegro. 
Ciekawych przedmiotów nie brakowało, a zaintereso-
wanie aukcjami było spore. Ogromną popularnością 
cieszył się rower elektryczny, który sprzedany został za 
2750 zł. 
Wśród fantów znalazł się także podarek od burmistrz 
Białogardu Emilii Bury. Piękna fotopanorama naszego 
miasta wylicytowana została za kwotę 830 zł.
Ponadto, Miasto Białogard i CKiSE przygotowało dla 
białogardzian specjalne atrakcje online: prezentacje 
taneczne Szkoły Tańca i Sportu Perfect oraz żywiołowy 
koncert grupy RUSTYROCK. Wszystkie materiały dostęp-
ne są na kanale youtube Białogardzkiej Telewizji Inter-
netowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli szczyt-
ną idee Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyglądał nieco inaczej, większość wydarzeń od-
bywała się online, za pośrednictwem portali społecznościowych. Koncerty, występy taneczne, licytacje 
- wszystko wirtualnie, jednak zaangażowanie mieszkańców w szlachetną zbiórkę i kwota jaką udało się 
zgromadzić jak najbardziej realne. 

informator

Dziękujemy wolontariuszom, organizatorom au-
kcji oraz darczyńcom, którzy przekazali wspa-
niałe fanty na białogardzkie licytacje.
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Nie tak dawno pożegnaliśmy rok 2020, który dla ca-
łego świata okazał się wyjątkowo trudny. Pandemia 
koronawirusa wywróciła do góry nogami całe nasze 
życie – zarówno w sferze gospodarczej, kulturowej, 
jak i społecznej. W tym czasie, z tego i wielu innych 
powodów, zmienił się także Białogard. Jak bardzo? 
Jak zapamięta Pani ten rok?

Na pewno jeśli chodzi o pandemię koronawirusa 
początkowo była to wielka niewiadoma. Nikt tak 
naprawdę nie wiedział, jak to będzie. Co może przy-
nieść kolejny dzień. Dzięki dużemu zaangażowaniu, 
ale też bardzo aktywnej intensywnej pracy Urzędu 
Miasta i miejskich jednostek, udało nam się utrzy-
mać wszystkie inwestycje i zrealizować działania 
społeczne – oczywiście te, które można było. Dla-
tego wielkie podziękowania dla całego zespołu za 
zaangażowanie oraz współpracę z jednostkami 
i partnerami. Uniknęliśmy też jakiegoś poważniej-
szego ogniska zakażeń. Szybkie reakcje na jakie-
kolwiek sygnały o wirusie w urzędzie okazały się 
bardzo skuteczne. Nie lada wyzwaniem okazało 
się także utrzymanie ciągłości świadczenia usług 
publicznych na rzecz mieszkańców. Trzeba było 
w miarę sprawnie przestawić się na zupełnie inne 
sposoby wykonywania zadań i zarządzania mia-
stem. Szybko jednak uporaliśmy się z wdrożeniem 
pracy zdalnej i wprowadziliśmy w urzędzie nowe, 
bezpieczniejsze zasady bezpośredniej obsługi inte-
resantów.

Tak z ręką na sercu – czy samorząd, nasz lub jakiś 
Pani znany, był przygotowany na taką sytuację? Czy 
wszyscy mierzą się z podobnymi problemami?

Nie sądzę, żeby jakiś samorząd lokalny, czy też któ-
rykolwiek z samorządowców, był przygotowany na 
tej miary trudną sytuację epidemiczną, a następnie 
pandemiczną. Tak bardzo niekorzystnych warun-
ków, jeśli chodzi o obostrzenia konieczne dla zapew-
nienia maksimum bezpieczeństwa zdrowia, życia i 
pracy wspólnoty, jeszcze rok temu nikt się przecież 
nie spodziewał. Trzeba pamiętać, że wybuch epi-
demii kornawirusa w Polsce  właściwie pokrywał 
się ze znaczącym ograniczeniem wpływów do sa-
morządowych budżetów, które spowodowane były 
zmianami wprowadzonymi przez rząd. Wymienić tu 
należy obniżkę w podatku PIT o 1 proc., zaprzesta-
nie pobierania podatku od osób poniżej 26. roku ży-
cia, podwyższenie płacy minimalnej, podwyższenie 
płac nauczycieli bez pełnych rekompensat oraz 
niedoszacowanie wysokości subwencji oświatowej. 
Wpływy do budżetu zmniejszyła również pandemia 
koronawirusa: mniejsze wpływy z miejskiej komuni-
kacji, brak możliwości zarobkowania przez instytu-
cje kultury i sportowo-rekreacyjne, przy jednocze-
snym zachowaniu poziomu kosztów utrzymania  
i zatrudnienia sprzed pandemii. Znacznie mniejsze 
są także wpływy z targowisk, czynszów oraz sprze-
daży i wynajmu miejskich nieruchomości.

Podejmowała Pani pewne działania ułatwiające tro-
chę życie przedsiębiorcom z naszego miasta.

ROZMOWA Z EMILIĄ BURY BURMISTRZ BIAŁOGARDU

chę życie przedsiębiorcom z naszego miasta.

Troska o lokalnych przedsiębiorców leży w interesie 
władz samorządowych, tym bardziej, jeżeli im się 
nie wiedzie. Przecież m.in. od ich powodzenia zależy 
stan finansów miasta. W tym roku w wielu przypad-
kach, z powodu obowiązujących obostrzeń, chro-
niąc ludzkie zdrowie i życie, podjęto niestandar-
dowe decyzje. Przedsiębiorcy sprzedający kwiaty  
i znicze - zaskoczeni nagłym zamknięciem cmenta-
rzy - zwolnieni zostali z części opłat za najem tere-
nu pod ustawienie stoisk sprzedażowych. W związ-
ku z wprowadzonymi znacznymi ograniczeniami 
w działalności gastronomicznej zaproponowałam 
częściowe zwolnienie z opłat za sprzedaż napojów 
alkoholowych. W wielu przypadkach przychyliłam 
się do próśb przedsiębiorców o odroczenie lub roz-
łożenie na raty płatności podatków lokalnych.
 
A jak ubiegły rok wyglądał pod względem inwesty-
cyjnym?

Pomimo przedstawionych problemów, nie zaprze-
staliśmy procesu inwestycyjnego. Uważam bo-
wiem, że inwestycje publiczne mogą być wspar-
ciem dla lokalnej przedsiębiorczości w tym trudnym 
czasie. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy kilka zna-
czących inwestycji, na które mieszkańcy Białogar-
du czekali wiele lat. Myślę tutaj o przebudowie ulic 
Bolesława Śmiałego i Witkacego, a także rewitali-
zacji dawnego Parku Lasku. Wszystkie te inwesty-
cje dofinansowane zostały w znacznym stopniu ze 
środków zewnętrznych. Oczywiście nie obyło się 
bez problemów. Wykonawca ciągów pieszo-rowe-
rowych nie sprostał naszym oczekiwaniom i mu-
sieliśmy na nowo ogłosić przetarg na wyłonienie 
wykonawcy. Bieżący rok również będzie ciekawy 
pod względem inwestycyjnym. Skończymy rewi-
talizację Zaułka Drzewnego, atrakcyjnego terenu  
w centrum miasta, który mam nadzieję stanie się 
równie popularnym miejscem rekreacji jak Park Orła 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom białogardzian 
podejmujemy inicjatywy, mające na celu poprawę 
jakości życia seniorów oraz rodzin wielodzietnych w 
naszym mieście. Mowa o Białogardzkiej Karcie Dużej 
Rodziny i Białogardzkiej Karcie Seniora.
Białogardzka Karta Dużej Rodziny to ogromna po-
moc dla rodzin posiadających troje lub więcej dzie-
ci. Dzięki niej białogardzianie będą mogli korzystać 
z systemu ulg i zniżek oraz innych form wsparcia. 
To właśnie rodziny budują lokalną społeczność. Pro-
jekt Miasta Białogard ma za zadanie promowanie 
rodzin wielodzietnych i ich pozytywnego wizerunku, 
a także wyrównywanie ich szans rozwojowych i ży-
ciowych.
Białogardzka Karta Seniora to przede wszystkim 
inicjatywa, która podniesie aktywność seniorów, 
poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, 
umożliwi rozwój pasji i zainteresowań i pozwoli na 
aktywizacje osób w wieku 60+.
Oba projekty będą realizowane we współpracy  
z miejskimi instytucjami kultury i sportu oraz pry-
watnymi podmiotami świadczącymi usługi tego 

BIAŁOGARDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY I BIAŁOGARDZKA KARTA SENIORA

równie popularnym miejscem rekreacji jak Park Orła 
Białego. Finału prac inwestycyjnych doczeka się 
budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz ulica Lu-
tyków. Wiosną rozpoczniemy budowę żłobka przy 
ulicy Stamma, w obrębie osiedla Olimpijczyków,  
a w Szkole Podstawowej nr 1 zaadaptujemy po-
mieszczenia na dodatkowy oddział dla sześciolat-
ków. Projektujemy budowę i przebudowę kolejnych 
białogardzkich dróg. Realizowane będą także mniej-
sze inwestycje, równie ważne dla mieszkańców.

Nowy rok i tak naprawdę raczej wielka niewiadoma. 
Być może szczepienia zakończą epidemię albo... nie. 
Czy tę niepewność przyszłości widać w obecnym 
budżecie?
     
Miejmy nadzieję, że szczepienia zakończą pande-
mię i wrócimy do przysłowiowej normalności. Na-
tomiast na pewno nie da się tak łatwo uniknąć jej 
skutków. Z tego względu, choć nie tylko, budżet 
miasta musi być skonstruowany w taki sposób, aby 
wydatki były zrównoważone dochodami. Trzeba 
będzie bardziej mierzyć siły na możliwości, aniżeli 
na zamiary, chociaż wolałabym, żeby było odwrot-
nie. Jednocześnie podkreślam, że naszym obowiąz-
kiem jest zapewnienie płynności finansowej mia-
sta. Obserwujemy budżet. Analizujemy wszystkie 
wydatki i minimalizujemy wydatki bieżące. Oczy-
wiście pojawiają się bardzo trudne i bolesne dla 
nas wszystkich decyzje i dyskusje, w tym między 
innymi systematycznie rosnące koszty utrzymania 
systemu gospodarki odpadami. Także w tym zakre-
sie szukamy rozwiązań, które w najbliższym cza-
sie mogą spowodować racjonalizację wydatków  
w tym sektorze działalności naszego miasta.

No dobrze, inwestycje postępują, a co ze sportem  
i kulturą? Co z miejskimi wydarzeniami? W roku 2019 
Białogard wyróżniał się pod tym względem. Kiedy 
będzie można mówić o powrocie do regularnych 

typu, które wyrażą chęć współpracy. Ponadto Mia-
sto Białogard zachęca do współpracy wszystkich 
przedsiębiorców działających na ternie naszego 
miasta. Każdy z podmiotów przystępujący do Pro-
gramu zostanie w zamian objęty kampanią promo-
cyjną oferowaną przez miasto. 
Jak podkreśliła burmistrz Białogardu Emilia Bury:
Chcemy zapewnić rodzinom i seniorom jak naj-
lepsze warunki do życia w Białogardzie, wspierać  
i ułatwiać im codzienne życie. Zachęcam do współ-
pracy wszystkich przedsiębiorców, firmy, instytucje 
działające na terenie Białogardu. Wspólnie może-
my zrobić wiele dobrego dla naszych dzieci, rodzin 
i osób starszych.
 
W dniu 17 lutego br. podczas XXX Sesji Rady Miejskiej 
Białogardu uchwalono dwie uchwały w powyższej 
sprawie i tym samym w marcu przystępujemy do 
realizacji. 
Wszelkie informacje uzyskacie Państwo już wkrótce 
na miejskiej stronie internetowej www.bialogard.info 
lub dzwoniąc pod nr telefonu (94) 3579 231.

Białogard wyróżniał się pod tym względem. Kiedy 
będzie można mówić o powrocie do regularnych 
działań także na tym polu? Czy pojawią się nowe ini-
cjatywy o charakterze społecznym?

Bardzo chcemy przywrócić wydarzenia kulturalne  
i sportowe na taką skalę, w jakiej były one organi-
zowane do tej pory, ale czas pokaże, czy to się uda, 
czy pandemia nam na to pozwoli. Jeśli tylko będzie 
taka możliwość, systematycznie będziemy wracać 
do naszej dawnej aktywności kulturalno-sportowej. 
Mam nadzieję, że już w tym roku, w okresie wiosen-
no-letnim obostrzenia koronawirusowe będą na tyle 
łagodne, że pozwolą nam na organizację wydarzeń 
plenerowych, które, jak pamiętamy, cieszyły się 
do niedawna dużą popularnością. Na ostatniej se-
sji zaproponowałam także programy wsparcia dla 
rodzin wielodzietnych i białogardzkich seniorów.  
To wdrożenie popularnych lokalnych kart seniora 
i dużej rodziny, czyli pakietu różnego rodzaju ulg  
i benefitów dla tych grup społecznych. Liczę na 
pozytywny odzew białogardzkich przedsiębiorców, 
którzy zainteresowani będą udziałem w tym pro-
gramie.

Na koniec proszę powiedzieć czego, jako mieszka-
niec i burmistrz, chciałaby Pani życzyć białogardzia-
nom na ten rok?

Zdrowia przede wszystkim. Zrównoważenia, jeśli 
chodzi o sytuację w kraju. Dla nas najważniejsza 
jest zgoda i stabilizacja – stan, w którym mieszkań-
cy mają pracę, nie martwią się o swój byt, a do kasy 
miejskiej regularnie wpływają podatki, umożliwiają-
ce realizację zadań społecznych i inwestycyjnych. 
Wygaszenia pandemii tym samym powrotu do dłu-
go wyczekiwanej normalności. Tego też wszystkim 
białogardzianom i sobie życzę.
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Wychodząc na przeciw potrzebom osób starszych i 
niepełnosprawnych uruchamiamy usługę Mobilnego 
Urzędnika. Miasto Białogard przystąpiło do projektu 
w fazie testowania modelu „Mobilny Urzędnik. Popra-
wa dostępności usług publicznych dla mieszkańców  
o szczególnych potrzebach.”

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Z usługi Mobilnego Urzędnika mogą korzystać miesz-
kańcy miasta Białogard, będący osobami o szcze-
gólnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne, 
osłabione chorobami, osoby starsze (powyżej 65. 

MOBILNY URZĘDNIK

roku życia), zależne (powyżej 15. roku życia), które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub 
trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do Urzędu w celu załatwienia ważnej 
sprawy. 
Osoby zainteresowane usługą Mobilnego Urzędnika mogą liczyć na załatwienie większości spraw realizo-
wanych przez Urząd Miasta bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zgłosić chęć korzystania z usługi Mobilnego Urzędnika?
Zgłoszenia można dokonać:
• telefonicznie – pod numerem telefonu 94-3579-200 w godzinach 8.00 – 12.00.
• wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@bialogard.info.
W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać imię i nazwisko, adres oraz 
numer telefonu do kontaktu. Następnie, pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za realizację projektu, 
skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy. Urzędnik 
dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz 
przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

Jakie czynności mogą zostać wykonane w ramach usługi Mobilnego Urzędnika?
Katalog usług Mobilnego Urzędnika jest dość rozbudowany, urzędnicy starali się uwzględnić w nim naj-
ważniejsze zagadnienia, które realizowane są w Urzędzie. 
Po szczegóły zapraszamy Państwa do Regulaminu działania w ramach projektu. „Mobilny Urzędnik. Popra-
wa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. ”
Oczywiście usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna.

ECO HARMONOGRAM to nowa aplikacja dla 
wygody mieszkańców!
Miasto Białogard oddaje w ręce mieszkańców 
narzędzie, które ułatwi codzienne gospodaro-
wanie odpadami. Wystarczy pobrać darmową 
aplikację, która jest nieocenionym pomocni-
kiem przy domowym gospodarowaniu odpada-
mi w codziennym życiu. 
Przypomni o terminie wywozu odpadów oraz 
poinformuje o zmianie harmonogramu.
W nowym systemie, z którego już mogą ko-
rzystać mieszkańcy Białogardu mocno akcen-
towana jest Eko-edukacja. Aplikacja oferuje 
szereg funkcjonalności, takich jak szczegóło-
we opisy co wrzucać, a czego nie, do poszcze-
gólnych pojemników/worków,. Znajdziemy tam 
również szczegółowy opis miejskiego PSZOK 
(punkt selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych) oraz co zrobić z odpadami niebezpiecz-
nymi. 

ECO HARMONOGRAM

Dzięki wyszukiwarce odpadów szybko i łatwo znajdziesz odpowiedzi gdzie wyrzucić konkretny odpad.
EcoHarmonogram jest darmową aplikacją do ściągnięcia na wszystkie 3 systemy operacyjne. Wystarczy 
pobrać ją na swój telefon i wpisać lokalizację - Białogard.
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Szanowni Mieszkańcy, 17 lutego br. podczas XXX Sesji 
Rady Miejskiej Białogardu, Rada uchwaliła system na-
liczania opłat za wywóz nieczystości uzależniony od 
m3 wody, w wysokości 11 zł za 1 m3. Niemniej jednak 
w odpowiedzi na opinię znacznej części Mieszkań-
ców, Rada Miejska Białogardu na wniosek Burmistrza 
Białogardu powróciła do systemu naliczania opłat za 
wywóz odpadów uzależnionego od liczby mieszkań-
ców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.
Mamy nadzieję, że to dopiero początek, ponieważ 
system gospodarowania odpadami w Białogardzie 
wymaga poważnej dyskusji i systemowego podej-
ścia.

SYSTEM NALICZANIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podwyżki za wywóz odpadów są nieuniknione. I trudno tutaj jakkolwiek bronić tych podwyżek. Kwota 32 zł 
za osobę jest to obecnie najniższa z możliwych opłat. Każda inna jak np. propozycja 25 zł nie pozwoliłaby 
na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami i zawarcie umowy z przedsiębiorcą wywożącym odpady, 
co doprowadziłoby do zalegania śmieci na ulicach miasta od 1 kwietnia.
Miasto nie zarabia na śmieciach, obecnie Miasto Białogard jest tylko „pośrednikiem” pomiędzy mieszkań-
cem, a firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Mamy nadzieję, że jest to punkt wyjścia do poważnych, może odważnych kroków w gospodarce odpadami. 
Wracając dzisiaj do naliczenia opłaty od mieszkańca chcemy:
- rozpocząć szeroką dyskusję z mieszkańcami o odpadach,
- wprowadzenia systemu weryfikacji deklaracji za odpady,
- położenie nacisku na monitorowanie tych deklaracji,
- rozważyć budowę miejskiej biokompostowni, a być może w oparciu o analizy zbierać odpady miejską 

jednostką,
-  usprawnić system odbioru odpadów, który spowo-
dowałby oszczędności,
- wprowadzić szereg mniejszych działań zwiększają-
cych świadomość w gospodarowaniu odpadami 
i konieczności ponoszenia opłat z tego tytułu. 
Pojawiło się wiele pomysłów co do wprowadzenia 
ulg i bonifikat od tych opłat, być może dla rodzin wie-
lodzietnych, np. dla gospodarstw w których mieszka 
powyżej 5 osób, a być może z myślą o najuboższych 
- program osłonowy w oparciu o pewne kryterium 
dochodowe.
Jest to temat, który na pewno będzie przedmiotem 
analiz i wyliczeń i mamy nadzieję, że niebawem do 
niego wrócimy.

Ważna wiadomość dla właścicieli białogardzkich 
nieruchomości. Od 1 lutego ruszył II nabór zgłoszeń 
o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców 
węglowych.
Każdy zainteresowany starać się może  
o bezzwrotne wsparcie w wysokości 7500 zł.  
 
Zgłoszenie dotyczyć może nieruchomości oddanej 
do użytkowania, położonej na terenie miasta Biało-
gard, nie służącej prowadzeniu działalności gospo-
darczej.
W ramach niniejszego naboru udzielonych zostanie 
66 dofinansowań w wysokości 7.500,00 zł za przepro-
wadzoną trwałą likwidację źródła ciepła opartego  
o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:
• podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
• zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką 
wytwarzania energii cieplnej.

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Co ważne likwidacji podlega wyłącznie źródło cie-
pła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub 
kotły węglowe). 

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w wyni-
ku pierwszego naboru zgłoszeń za trwałą zmianę 
systemu ogrzewania Miasto Białogard wypłaciło 
granty na łączną kwotę 367 500 zł! W sumie w 49 
białogardzkich nieruchomościach zlikwidowano 62 
piece kaflowe i kotły węglowe.
Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na miej-
skiej stronie internetowej www.bialogard.info bądź 
bezpośrednio pod numerem tel. (094) 3579 164 lub 
(094) 3579 220.



6 | Miasto Białogard Informator                             www.bialogard.info | marzec 2021                       

MIESZKANIE WYTCHNIENIOWE
Białogardzkie mieszkanie wytchnieniowe przy ulicy Połczyńskiej czeka na potrzebujących. 

Jego remont trwał prawie pół roku i wymagał wiele 
prac, w tym czasie m.in. odświeżono i wymalowano 
ściany, wymieniono instalacje elektryczną 
i grzewczą, wstawiono nowe okna i drzwi wejścio-
we, przygotowano łazienkę do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, położono nowe panele podłogo-
we i zadbano o wyposażenie mieszkania 
w niezbędne elementy kuchni i łazienki. Co ważne, 
mieszkanie wytchnieniowe posiada wygodny, funk-
cjonalny podjazd dla wózków inwalidzkich.

Finał prac przypadł na ostatni miesiąc 2020 roku.
2 grudnia Burmistrz Białogardu Emilia Bury, wraz 
z zastępcą Karoliną Siwek i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Karoliną Krzemińską 
- Kumpin, dokonały symbolicznego otwarcia nowej 
inwestycji, która jest rozszerzeniem katalogu usług 
opiekuńczych oferowanych przez Miasto Białogard. 
Mieszkanie wytchnieniowe jest formą wsparcia dla 
opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, 
osób wymagających wsparcia w postaci usług 
opiekuńczych. W ramach projektu „ProOpieka- 
kompleksowe usługi opiekuńcze” powstały dwa 
mieszkania wytchnieniowe, w Tychowie oraz Biało-
gardzie. Mieszkanie wytchnieniowe dla mieszkań-
ców Miasta Białogard znajduje się przy ul. Połczyń-
skiej. 

Całkowity koszt remontu i prac adaptacyjnych 
w białogardzkim miejscu wytchnienia dla potrze-
bujących to ponad 180 tyś. zł.

Warto podkreślić, że w mieszkaniu wytchnieniowym 
będzie zapewnione całodobowe wsparcie dla pod-
opiecznych, w formie usług opiekuńczych. 
Z takiej formy wsparcia można skorzystać do 30 
dni w roku. W okresie trwania projektu usługa dla 
mieszkańców Naszego miasta jest bezpłatna.

Wszelkich niezbędnych informacji na temat możli-
wości skorzystania z mieszkania wytchnieniowego 
udziela koordynator projektu, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Białogardzie, pod numerem 723 
221 639.

Informujemy, iż 1 marca rusza rekrutacja do pu-
blicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół pod-
stawowych z terenu miasta Białogard oraz żłobka 
miejskiego. Ponadto na przyszły rok szkolny zostanie 
przeprowadzona rekrutacja dzieci sześcioletnich do 
nowopowstającego oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Świdwińskiej 7.

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyj-
nego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 
2021/2022 znajdziecie Państwo na miejskiej stronie 
internetowej www.bialogard.info.

REKRUTACJA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpli-
wości, prosimy o kontakt z dyrektorami żłobka, 
przedszkoli i szkół podstawowych lub z Wydzia-
łem Edukacji Urzędu Miasta Białogard, pokój nr 
211, tel. 94 357 91 90.
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Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośred-
nictwem: 
•  dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
•  Internetowego Konta Pacjenta,
• wybranego punktu szczepień (lista punktów 
szczepień w Białogardzie).

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej 
stronie pod adresem: www.gov.pl.

Osoby uprawnione do transportu do punktów 
szczepień (według wytycznych Wojewody Zachod-
niopomorskiego):
• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledze-
nie narządu ruchu) lub N (choroby neurologicz-
ne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami  
i mają trudności w poruszaniu,
• mają obiektywne i niemożliwe do przezwycięże-
nia we własnym zakresie trudności,
• w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich 
miejsca zamieszkania punktu szczepień,
• mają ustalony z punktem szczepień termin wyko-
nania szczepienia,
• są mieszkańcami Białogardu.

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się 
bezpośrednio w punkcie szczepień.

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybra-
nym punkcie szczepień, może złożyć bezpośred-
nio w placówce oświadczenie o braku możliwości 
samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub 
dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności o kodzie R lub N. Wówczas listy 
osób wnioskujących o zapewnienie transportu 
wraz z terminem szczepień do koordynatora orga-
nizacji transportu przekazuje placówka wykonują-
ca szczepienie.

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się 
przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta.

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szcze-
pienie za pośrednictwem infolinii 989 lub e-reje-
stracji, i spełnia określone kryteria uprawniające 
do transportu na szczepienie, może zgłosić po-
trzebę transportu bezpośrednio u koordynatora do 
spraw transportu (tel. 94 35 79 232).

Aby skorzystać z pomocy Miasta Białogard należy 
zadzwonić pod numer telefonu 94 35 79 232 - czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 
15.00 i podać następujące informacje:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna 
pacjenta,
3. imię i nazwisko pacjenta,
4. PESEL pacjenta,
5. kryterium kwalifikujące do przewozu:

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
• stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa in-
walidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
• oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie 
dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności po-
rusza się na wózku inwalidzkim,
6. adres zamieszkania pacjenta,
7. adres punktu szczepień,
8. data szczepienia,
9. godzina szczepienia,
10. określić czy osoba będzie poruszać się na wóz-
ku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył 
opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie 
i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni  
z informacją o szczegółach jego realizacji.

Wsiadając do środka transportu należy pokazać 
kierowcy orzeczenie o niepełnosprawności lub 
grupie inwalidzkiej. Po szczepieniu osoba niepełno-
sprawna zostanie dowieziona do miejsca zamiesz-
kania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewo-
zu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalo-
na została następująca hierarchia obsługi:
1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet prze-
wożonych osób (zgodnie z zasadami określonymi 
przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być 
maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami,
3. osoby niemogące samodzielnie dotrzeć do 
punktu szczepień.

Miasto Białogard nie organizuje przewozu zespo-
łu szczepiennego do osób leżących w domach.  
Wyjazdowym punktem szczepień, który będzie 
wykonywać szczepienia w domu pacjenta, funk-
cjonującym na terenie naszego powiatu jest:  
Zespół wyjazdowy Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Polanowie, ul. Bobolicka 4, 76-010 Polanów, tel. 94 
31 88 399 lub 690 990 236.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Miasto Białogard, zgodnie 
z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje transport uprawnionych osób do punktów szczepień.
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NOWY ŻŁOBEK W BIAŁOGARDZIE
Nowa inwestycja z myślą o najmłodszych - żłobek 
miejski, w którym Miasto Białogard stworzy kom-
fortowe warunki dla 100 dzieci. Inwestycja potrzeb-
na i wyczekiwana przez rodziców, którym umożliwi 
powrót na rynek pracy.
Miasto Białogard ogłosiło przetarg na budowę 
żłobka miejskiego przy ul. Stamma. Nowa placówka 
powstanie na działce należącej do Miasta. Wybu-
dowany zostanie od podstaw budynek parterowy  
z 4 salami dla dzieci i zapleczem socjalno-tech-
nicznym. Ponadto, na terenie żłobka powstanie 
plac zabaw o powierzchni blisko 200 m2, z urządze-
niami do gier i zabaw na świeżym powietrzu.

O wynikach procedury przetargowej będziemy informować na bieżąco.
 
Inwestycja jest dofinansowana z resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+”, 2020 organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PRZEBUDOWA ULICY DWORCOWEJ

MIEJSKIE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
Zachęcamy Państwa do śledzenia miejskiej strony internetowej www.bialogard.info (zakładka Dla  
inwestorów – Oferta inwestycyjna), na której znajdują się wszelkie informacje dot. przetargów ustnych  
nieograniczonych na zbycie miejskich nieruchomości.

Dobiegła końca budowa nowej drogi rowerowej 
oraz chodnika na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Drzy-
mały. W ramach niniejszej inwestycji wykonano 
nawierzchnię chodników i zjazdów, nowe miejsca 
parkingowe, a stare zostały odpowiednio prze-
budowane oraz zamontowano nowe oświetlenie. 
Lampy ledowe oświetlać będą zarówno jezdnię jak 
i chodnik.
Inwestycja w zakresie budowy drogi rowerowej jest 
dofinansowana ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020 oraz dofinansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 
w wysokości 657 371,44 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI to 934 719,60 zł.

WNIOSKI 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogar-
dzie przypomina, że przyznane uprawnienia do 
świadczenia wychowawczego 500+ obowiązują 
do 31 maja 2021 r.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia na 
nowy okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowa-
ne będą w następujący sposób:
- od dnia 01.02.2021 - wnioski w formie elektronicz-
nej,
- od dnia 01.04.2021 - wnioski w formie papierowej.


