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Białogardzka Karta Dużej Rodziny
Masz troje lub więcej dzieci? Mamy dobrą wiadomość  
– rusza Białogardzka Karta Dużej Rodziny.  
Pakiet ulg i zniżek oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. 

Nowy żłobek miejski
Znakomita wiadomość dla rodziców niemowląt i małych dzieci – już na 
początku przyszłego roku nowy żłobek miejski zapewni opiekę stu małym 
białogardzianom. Burmistrz Białogardu Emilia Bury podpisała umowę na 
realizację inwestycji!  

Drodzy Mieszkańcy,
Cieszę się, że mogę prze-
kazać Państwu dwie dobre 
wiadomości  z zakresu  dzia-
łań wspierających rodziny: 
rusza budowa nowego żłob-
ka miejskiego oraz program 
Białogardzka Karta Dużej 
Rodziny. To dwa ogromnie 
ważne dla mnie projekty. 
Nowy żłobek ułatwi rodzi-
com niemowląt i małych 
dzieci godzenie obowiązków 
zawodowych z opieką nad 
dzieckiem, a Białogardzka  
Karta Dużej Rodziny pozwoli 
rodzinom wielodzietnym ko-
rzystać z pakietu zniżek na 
produkty i usługi oferowane 
w naszym mieście.  Zależy 
mi, by Białogard był dobrym 
miejscem do życia. Jestem 
przekonana, że działania 
ukierunkowane na wspar-
cie rodzin przyczynią się do 
osiągnięcia tego celu.

dokończenie na stronie 2.

dokończenie na stronie 2.

Informator  
Miasta Białogard   

kontakt do redakcji:  
um.rzecznik@bialogard.info

BiałogardMiasto Białogard
informator



2 | Miasto Białogard Informator                                   www.bialogard.info | maj 2021

Białogardzka Karta Dużej Rodziny dokończenie ze strony 1.

Białogardzka Karta Dużej rodziny to 
pakiet ulg  i zniżek na towary i usłu-
gi lokalnych przedsiębiorców. Oferta 
skierowana jest do rodzin wielodziet-
nych  zamieszkujących na terenie mia-
sta Białogard.
Do programu przystąpiło już kilkana-
ście podmiotów i wciąż spływają nowe 
deklaracje uczestnictwa od przedsię-
biorców.  Dla rodzin wielodzietnych 
oznacza to możliwość uzyskania zni-
żek w wielu punktach handlowych na 
mapie Białogardu. 

– Wspieranie rodzin jest dla mnie istot-
nym elementem działań samorzą-
du – zaznacza burmistrz Emilia Bury.  
– Cieszy mnie również, że program 
spotkał się z zainteresowaniem lokal-
nych przedsiębiorców .
Wnioski o wydanie karty  dostępne są 
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miasta oraz na stronie www.bia-
logard.info 
Rodzice otrzymują karty beztermino-
we, a wniosek mogą złożyć, nawet gdy 
dzieci są już dorosłe. 

Dzieci z rodzin wielodzietnych mogą 
korzystać z karty do dnia ukończenia 
18 lub 26 lat (w wypadku dzieci pobie-
rających naukę).   W przypadku dzie-
ci z orzeczoną niepełnosprawnością 
termin ważności karty dla dziecka jest 
tożsamy z datą ważności orzeczenia.
Więcej informacji można uzyskać  
w Urzędzie Miasta tel. 94 357 92 31. 
Pełna lista partnerów progra-
mu dostępna jest na stronie   
www.bialogard.info. 

Nowy żłobek miejski dokończenie ze strony 1.

Jeszcze w tym roku w Białogardzie po-
wstanie nowy żłobek miejski!
29 kwietnia burmistrz Białogardu Emi-
lia Bury podpisała umowę na realiza-
cję inwestycji, jaką jest budowa żłob-
ka miejskiego, z firmą Matexim. Tego 
samego dnia nastąpiło przekazanie 
placu budowy przy ul. Stamma. To 
znakomita wiadomość dla rodziców 
niemowląt i małych dzieci. Już na po-
czątku przyszłego roku nowa placów-
ka zapewni opiekę stu małym biało-
gardzianom.

Druga dobra wiadomość to zmiana 
kryterium wieku dzieci przyjmowanych 
do żłobka. W działającym obecnie 
żłobku miejskim przy ul. Kochanow-
skiego 21 nabór obejmuje dzieci, któ-
re ukończyły 18 miesięcy. Nowy żłobek 

miejski będzie przyjmował również 
maluchy, które ukończyły 1. rok życia.
– Zmiana kryterium wieku to odpo-
wiedź na potrzeby mieszkańców,  
a zwłaszcza mieszkanek Białogardu, 
które po urlopie macierzyńskim chcą 
wrócić do pracy i pogodzić aktyw-
ność zawodową z opieką nad dziec-
kiem – podkreśla burmistrz Emilia Bury.
Nowy żłobek zaprojektowano jako bu-
dynek parterowy z 4 salami dla dzieci 
i zapleczem socjalno-technicznym. Na 
terenie żłobka powstanie plac zabaw 
o powierzchni blisko 200 m2 z urządze-
niami do gier i zabaw na świeżym po-
wietrzu.

Zakończenie prac wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie zapla-
nowane jest na koniec października, 

a uruchomienie placówki na koniec 
bieżącego roku. Wartość inwesty-
cji to ponad 5,2 mln złotych, z czego  
2,8 mln pochodzi z dofinansowania  
z Resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2021 organizowane-
go przez Ministerstwo Pracy i Polityki  
Społecznej.

WIZUALIZACJA
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Święto 
Konstytucji

To kolejny rok, gdy nie mogli-
śmy razem świętować rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
W dobie pandemii świętowanie 
stało się jakby bardziej osobi-
ste. 
W poniedziałek 3 maja  wią-
zanki kwiatów pod Pomnikiem 
Orła Białego w imieniu swoim 
i wszystkich białogardzian zło-
żyła burmistrz Białogardu  Emi-
lia Bury wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Białogardu 
Tomaszem Strząbałą i repre-
zentacją Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Białogardu

– Zaniosłam Polsce kwiaty  
z czułością, jak człowiekowi, 
który jest mi bliski – powie-
działa burmistrz Emilia Bury. 
– Bez wielkich słów, za to z re-
fleksją nad tym, co było i na-
dzieją na to, co dopiero przed 
nami. Przekonana jestem rów-
nież, że to, co przed nami, za-
leży w dużej mierze od sposo-
bu, w jaki wychowujemy nasze 
dzieci i jakie postawy promu-
jemy. Zgadzam się z Micha-
łem Rusinkiem, autorem zna-
komitej książki dla dzieci „Jaki 
znak twój?”, że współcześnie 
trzeba nam mniej XIX-wiecz-
nego patriotyzmu, a więcej 
XXI-wiecznej obywatelskości.  
Zachęcam Was zatem do roz-
mowy  ze swoimi dziećmi i bli-
skimi o obywatelskości wła-
śnie.

Wyróżnienie dla srebrnego medalisty ME!
Spektakularny sukces białogardzianina, reprezentanta klubu AKS Biało-
gard Krzysztofa Bieńkowskiego odbił się szerokim echem w naszym mie-
ście. Mieszkańcy Białogardu są dumni, że ich krajan zdobył tytuł Wicemi-
strza Europy w zapasach w stylu wolnym.

Wyrazy uznania srebrnemu medaliście, 
w imieniu swoim jak i całej lokalnej spo-
łeczności, złożyła burmistrz Białogar-
du Emilia Bury. 22 kwietnia w Urzędzie 
Miasta Białogard Krzysztof Bieńkow-
ski odebrał z rąk burmistrz Białogar-
du gratulacje oraz nagrodę finansową.  
– To wspaniałe osiągnięcie cieszy nas 
wszystkich i zasługuje na najwyższe uzna-
nie – podkreśliła burmistrz Emilia Bury. 
Miasto Białogard od lat wspiera zawodni-
ków AKS Białogard, dofinansowując działa-
nia klubu i zapewniając warunki treningo-
we w naszym mieście.

Sportowe nagrody
W kwietniu po raz kolejny przyznane zostały nagrody i stypendia sportowe dla zawod-
ników i trenerów, którzy na co dzień reprezentują Białogard w wielu dyscyplinach. To 
uhonorowanie ich ciężkiej pracy, wysiłku i zaangażowania przekutych w sportowe osią-
gnięcia, z których wszyscy możemy być dumni. 

 29 kwietnia burmistrz Białogardu Emi-
lia Bury wręczyła nagrody za osiągnięcia 
sportowe w 2020 r. Rafałowi Rochowi, Ma-
riuszowi Widzowi, Mariuszowi Wieczorkowi 
oraz mamie Marcina Łazarza (która ode-
brała nagrodę w imieniu syna).

Ze względu na obostrzenia związane  
z pandemią koronawirusa burmistrz Emilia 

Bury nie mogła spotkać się ze wszystki-
mi nagrodzonymi sportowcami w jednym 
terminie. Uroczystość wręczenia nagród 
podzielona została na kilka kameralnych 
spotkań. Pełna lista stypendystów oraz 
nagrodzonych sportowców znajduje się na 
stronie www.bialogard.info 

Laureaci nagród sportowych 2020r. 
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Rewitalizacja Zaułka Drzewnego

Inwestycja nie zwalnia tempa, tereny 
nadrzeczne z dnia na dzień zmieniają się 
nie do poznania!

Wielki projekt i ogromny teren do za-
gospodarowania – rewitalizacja Zauł-

ka Drzewnego w Białogardzie to jedna 
z bardziej wyczekiwanych inwestycji  
w naszym mieście. Prace rozpoczęły się 
w październiku ubiegłego roku i z dnia 
na dzień widać ich spektakularne efekty. 
Wykonano już niezbędne prace ziemne 
i ustawiono dwie kładki pieszo-rowero-
we. Obecnie wykonawca prowadzi pra-
ce związane z budową ściany oporowej, 
która będzie oddzielała dwie strefy – ta-
ras rekreacyjno-wypoczynkowy z siłow-
nią plenerową oraz ścieżkę rowerową  
z miejscami parkingowymi.
Warto przypomnieć, że Miasto Białogard 
prowadzi również inwestycje na ulicach 
sąsiadujących z Zaułkiem Drzewnym. 
Niedawno wykonano frezowanie na-
wierzchni i położono nowe warstwy as-
faltu na ul. Nadbrzeżnej i Płowieckiej. 
Prace na tych odcinkach są częścią pro-
jektu  rozbudowy ścieżek rowerowych 
w Białogardzie. Docelowo ścieżki wy-

znaczone na tych ulicach połączą się  
z ciągiem rowerowym powstającym 
w Zaułku Drzewnym oraz ścieżką, któ-
ra przebiegać będzie od wiaduktu do 
Ronda im. Czesława Berki. Prace na 
tym ostatnim odcinku rozpoczną się już  
w maju.

Nowe jasne oświetlenie na 1 Maja

W kwietniu zakończy-
ła się warta blisko 
500 tys. zł budowa 
nowego oświetlenia 
na ulicy 1 Maja. Na 
odcinku 1450 metrów 
wykonano montaż 
41 słupów oświetle-
niowych, w  tym 24  
z podwójnym wysię-
gnikiem.
Świetlna inwestycja 
ma ścisły związek  
z budową sieci dróg 
rowerowych w naszym 
mieście. Podwójny 

wysięgnik na części 
nowych słupów za-
projektowano właśnie  
z myślą o doświetleniu 
ścieżki rowerowej.
Przypomnijmy, że 
obecnie remontowa-
na jest ścieżka rowe-
rowa biegnąca przy  
ul. 1 Maja, która doce-
lowo będzie wiodła do 
ul. Koszalińskiej i dalej 
aż do Osiedla Olimpij-
czyków. Ten odcinek 
to łącznie 4,5 km drogi 
dla cyklistów.

Lutyków na finiszu!

Do finału zmierza przebudowa ul. Lu-
tyków. Na całej długości ulicy wykona-
ny został nowy ciąg pieszo-rowerowy  
z kostki brukowej. Obecnie trwają pra-
ce nad ostatnim odcinkiem nawierzchni 
jezdni – od ul. Wiejskiej do Szosy Połczyń-
skiej. W ramach inwestycji wykonano 
również kanalizację deszczową i zamon-
towano nowe oświetlenie. Oprawy LED 
z podwójnym wysięgnikiem oświetlają 
zarówno jezdnię ulicy, jak i samą ścież-
kę rowerową, co pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników 
drogi. 

Plac zabaw w nowym wydaniu

Nowe urządzenia do dziecięcych 
zabaw pojawiły się na placu przy  
ul. Gryfitów. Na placu znajdą się 
m.in. piaskownica z domkiem, zjeż-
dżalnia i potrójna huśtawka. Jest 
kolorowo, wygodnie i bezpiecznie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
usunięto stare elementy placu, które 
zagrażały bezpieczeństwu młodych 
użytkowników. Burmistrz Białogardu 
Emilia Bury już wtedy zapowiedzia-
ła, że przy ul. Gryfitów stanie nowy 
funkcjonalny plac zabaw dla dzieci.  
Inwestycję wartą blisko 35 tys. zł. 
zrealizowano ze środków budżetu 
Miasta Białogard.
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KULTURA W MIEŚCIE 

Placówki kultury, kina, teatry, galerie sztuki – 
wszystkie te miejsca wciąż pozostają zamknięte 
lub dostęp do nich jest mocno ograniczony. Jednak 
w dobie pandemii, która wymusza na nas pozosta-

nie w domach, nadal możemy przeżywać koncer-
towe emocje lub napawać się pięknem dzieł sztu-
ki. Wystarczy komputer lub smartfon.

Koncertujemy online!

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 
przygotowuje dla białogardzian coraz 
to nowe propozycje koncertów online. 
W kwietniu na deskach sali widowisko-
wej CKiSE swoje umiejętności wokalne 
prezentował, przed obiektywami kamer, 
zespół G91. Grupa uzdolnionych mło-
dych ludzi, pod batutą Iwony Barskiej-
-Dudzicz, wykonała kawał dobrej kon-
certowej roboty. Widowisko pt. „SING 
AND SWING” już niebawem będzie moż-
na podziwiać w internecie. Warto do-
dać, że będzie to kolejna wirtualna od-

słona wokalnych popisów zespołu G91. 
Na przestrzeni lutego i marca mogliśmy 
podziwiać dwuczęściowy koncert pt.  
„W ten niepewny czas”, w którym zespół 
zaprasza do swojego magicznego, peł-
nego pięknej muzyki, świata. 
To jednak nie koniec koncertowych nie-
spodzianek! Na scenie CKiSE zarejestro-
wano nagrania żywiołowego zespołu 
BOOGIE SHOW. Grupa ze Szczecinka 

świetnie zaprezentowała się w koloro-
wych światłach reflektorów. Ich energia 
z pewnością udzieli się wirtualnej pu-
bliczności.

Warto przypomnieć, że białogardzki te-
atr lalek Marko co tydzień prezentuje on-
line kolejne piosenki ze swoich spektakli, 
zapraszając najmłodszych do wspólne-
go śpiewania.
Wszystkie koncerty online realizowane 
przez CKiSE zobaczyć można na profilu 
Facebook Centrum Kultury i Spotkań Eu-
ropejskich w Białogardzie, oraz na stro-
nie Miasta Białogard www.bialogard.info 

Wystawa prac białogardzianina Andrzeja Kosińskiego
Do 22 maja w galerii sztuki białogardz-
kiego Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich można obejrzeć wystawę pt. 
„MOJE MIASTO I WIĘCEJ”, prezentują-
cą rysunki wykonane na kamieniu oraz 
portrety na papierze. Na kamieniu Au-
tor zilustrował swoje interpretacje 
architektury przedwojennego Biało-
gardu czy Gdańska. Portrety przedsta-
wiają znane postaci show-biznesu.  
Andrzej Kosiński – białogardzianin, mi-
łośnik sztuki realizujący się głównie w 
mozaikach kamiennych. Część z nich 

prezentowana była na początku roku 
także w klubie osiedlowym BSM, gdzie 
aktualnie zobaczyć możemy prace in-
nych białogardzkich autorów.  
Wirtualny spacer po wystawie A. Kosiń-
skiego można obejrzeć na stronie www.
kultura.bialogard.info
Zapraszamy także do Izby Trady-
cji Regionalnej przy placu Wolności, 
która wróciła już do trybu pracy od 8 
do 18. Prezentowane są tam rysunki 
Curta Hildebrandta oraz malarstwo  
Haliny Chajmik.

Znajdziesz nas w bibliotece - 
święto bibliotek!    
10 maja ruszył XVIII Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek w Białogardzie! Organizato-
rzy przygotowali spotkania autorskie,  
kiermasz książek i wiele innych atrakcji!
 
Zapraszamy do śledzenia profilu Face-
book Białogardzkiej Biblioteki Publicz-
nej im. Karola Estreichera, tam znaj-
dziecie wszelkie niezbędne informacje 
na temat tygodnia bibliotek.
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PUNKTY SZCZEPIEŃ w Białogardzie

           1. NZOZ AMBULATORIUM Sp. Z o.o.,  
               ul. Mickiewicza 6b,   
               tel. 794 395 588; 
           2. NZOZ ESKULAP,  
               ul. Mickiewicza 6,  
               tel. (94) 312 8870; 
           3. ALAMED Przychodnia Rodzinna,  
               ul. Lindego 17,   
               tel. (94) 312 2758; 
           4. NZOZ REU-MED,  
               ul. Moniuszki 2A,  
               tel. (94) 312 5250.
           5. Regionalne Centrum Medyczne,  
               ul. Chopina 29,  
               tel. (94) 311 37 91.

Psie harce na wybiegu!

Wybieg dla psów znajdujący się terenie 
Białogardzkie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
to świetne miejsce na wspólny spacer 
dla czworonogów i ich właścicieli. Psia-
ki mogą się wybiegać i nauczyć nowych 
sztuczek dzięki zainstalowanym na wy-
biegu przeszkodom. To znakomita zaba-
wa dla naszych czworonożnych pupili.
Co ważne, na terenie cieszącego się 
ogromną popularnością wybiegu zain-
stalowane zostało nowe oświetlenie i ka-
mera wewnętrznego monitoringu BOSiR, 
dla bezpieczeństwa i wygody odwiedza-
jących.

ZMIANA OGRANIZACJI RUCHU NA PLACU WOLNOŚCI

TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 
r. trwa Narodowy Spis Powszechny. 
Spisać można się przez internet 
na stronie spis.gov.pl, przez info-
linię spisową (22) 279 99 99 lub  
z pomocą rachmistrzów spisowych.  

Dane rachmistrzów można zwe-
ryfikować w Urzędzie Miasta 
Białogard osobiście bądź te-
lefonicznie tel. (94) 357 91 50. 
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Białogardzianin Wicemistrzem Europy!
Reprezentant AKS Białogard Krzysztof 
Bieńkowski zdobył w Warszawie srebr-
ny medal zapaśniczych mistrzostw Eu-
ropy w wadze 65 kg w stylu wolnym! To 
ogromny sukces naszego wolniaka i po-
wód do dumy dla wszystkich kibiców!
Krzysztof po raz pierwszy stanął na 
podium mistrzostw Europy. Podczas 
kwietniowych zmagań na warszawskim 
Torwarze w drodze do finału pokonał 
kolejno Andreja Bekreneu (Białoruś) 6:3, 
Ruhana Rasima (Bułgaria) 7:2 i w pół-
finale Maksima Sacultana (Mołdawia) 
7:3.

W finale Bieńkowski przegrał z repre-
zentantem  Rosji Zagirem Szachijewem 
przez przewagę techniczną. 

– Trzeba się cieszyć z tego co jest, je-
stem bardzo zadowolony ze swojego 
występu. Trzeba dalej pracować nad 
sobą – mówił dziennikarzom po walce.

W kat. seniorek w turnieju pań debiuto-
wała Wiktoria Chołuj, która odpadła w 
eliminacjach, przegrywając przy remisie 
2-2 z reprezentantką Turcji.

Miasto Białogard od lat wspiera zawod-
ników AKS Białogard, dofinansowując 
działania klubu i zapewniając warunki 
treningowe w naszym mieście.

Podnosimy ciężary, zgarniamy medale!
Białogardzki AKS święci tryumfy nie tylko w zapasach. Re-
prezentantka klubu Natalia Chołuj wywalczyła trzy brązowe 
medale podczas Mistrzostw Polski do lat 20 w podnoszeniu 
ciężarów. Białogadzianka osiągneła wspaniałe wyniki: rwa-
nie - 81 kg, podrzut - 97 kg, w dwuboju - 178 kg.

Obok Natalii w zawodach udział wziął Wiktor Żołnierek – 
również podopieczny AKS Białogard. Ciężarowiec wywalczył 
w Zamościu IV miejsce.
Gratulujemy pięknych osiągnięć zawodnikom i trenerom!

ISKRA wróciła na 
boiska!
28 kwietnia nasza drużyna podejmowała na 
własnym stadionie ekipę czwartoligowego 
Rasela Dygowo w kolejnej rundzie Pucharu 
Polski ZZPN. O zwycięstwie gospodarzy zde-
cydowały rzuty karne!
Spotkanie było bardzo wyrównane. Pierw-
szy gol padł w 24. minucie, bramkę strze-
lili goście. Wyrównanie nastąpiło dopiero  
w drugiej połowie meczu. W 68. minucie celny 
strzał dla Iskry wykonał Robert Koziński. Roz-
strzygnięcie musiały przynieść rzuty karne.  
W konkursie jedenastek Iskra wykorzystała 
wszystkie cztery próby (piątego karnego 
nie musiała wykonywać), a goście pomylili 
się dwa razy.

W maju białogardzki klub wraca do boju  
o punkty  w rozgrywkach ligowych.

Rekordy Rafała
Białogardzianin, ciężarowiec, wielo-
krotny medalista, zawodnik Igrzysk 
Paraolimpijskich w Pekinie. Rafał 
Roch do kolekcji swoich niesamowi-
tych osiągnięć dołożył rekord świata 
podczas WPA World Championships 
Pabianice! Ciężarowiec wycisnął 
150 kg. To nowy rekord świata WPA  
w kategorii 52 kg.

Do długiej listy sukcesów ciężaro-
wiec dopisał także Mistrzostwo Pol-
ski Osób Niepełnosprawnych! 1 maja 
podczas zawodów w Bydgoszczy 
sukces był nawet podwójny. Roch 
ustanowił nowy rekord Polski wyni-
kiem 150 kg!

W kwietniu Rafał Roch został uho-
norowany przez Emilię Bury nagrodą 

burmistrza Białogardu za wybitne 
osiągnięcia sportowe, które rozsła-
wiają Białogard na całym świecie.

zdjęcia PZZ
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MIEJSKIE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Ul. Jaśminowa
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości położonej 

w Białogardzie przy ulicy ul. Jaśminowej 
– działka nr 500 o powierzchni 1.054 m, 
cena wywoławcza 64.963,68 zł (przez 

działkę przebiega sieć ks200).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miasta w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 
9:00 w pok. 106, parter.

Ul. Piastów
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
zabudowanych nieruchomości położo-
nych w Białogardzie przy ulicy:
1. ul. Piastów– działka nr 756/5 o po-
wierzchni 886 m, cena wywoław-
cza61.332,72 zł; (niezabudowana działka 
gruntu, zadrzewiona, media dostępne  
z ulicy Piastów przez działkę 756/4, brak 
urządzonej drogi dojazdowej);

2. ul. Piastów– działka nr 756/6 o po-
wierzchni 884 m, cena wywoławcza 
61.194,96 zł, (niezabudowana działka 
gruntu, zadrzewiona, media dostępne  
z ulicy Piastów).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miasta w dniu 10 czerwca 2021r. o godz. 
9:00 w pok. 106, parter.

Ul. Obotrytów

Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  
w Białogardzie przy ulicy:

1. ul. Obotrytów – działki nr 472/2 i 929/2 o łącznej po-
wierzchni 928 m, cena wywoławcza 64.240,44 zł; 
2. ul. Obotrytów – działka nr 929/3 o powierzchni 804 m,  
    cena wywoławcza 55.656,27 zł, przez działkę przechodzi 
kanalizacja   
    deszczowa;  
3. ul. Obotrytów – działka nr 929/4 o powierzchni 805 m,  
    cena wywoławcza 55.725,15 zł;
4. ul. Obotrytów – działka nr 929/5 o powierzchni 798 m,  
    cena wywoławcza 55.240,53 zł;
5. ul. Obotrytów – działka nr 929/6 o powierzchni 801 m,  
    cena wywoławcza 55.448,40 zł;
6. ul. Obotrytów – działka nr 929/7 o powierzchni 861 m,  
    cena wywoławcza 59.602,11 zł;.
7. ul. Obotrytów – działka nr 929/8 o powierzchni 912 m,  
    cena wywoławcza 63.132,21 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w dniu 31 
maja 2021 r. o godz. 1000 w pok. 106, parter.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie www.bia-
logard.info lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta, tel. 94 3579 153, e-mail: um.na-
czelnik.gn@bialogard.info

16 maja 2021r. o godzinie 16:00 w Parku Orła Białego spektakl dla dzieci


