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Białogardzka Karta Seniora!
W Białogardzie ruszył nowy program społeczny: Białogardzka Karta Seniora! Jest to miejski projekt tworzony w partner-
stwie z lokalnymi przedsiębiorcami.  Oferta skierowana jest do mieszkańców Białogardu, którzy  ukończyli 60 lat.

Białogardzka Karta Seniora to pakiet ulg i zniżek  dla biało-
gardzian, którzy ukończyli 60 lat. Do udziału w programie  
w charakterze partnerów Miasto Białogard zaprasza lokal-
nych przedsiębiorców, a  oferta tworzona jest z myślą o ocze-
kiwaniach i potrzebach dojrzałych białogardzian.
– Mam nadzieję, że program spotka się z dużym zaintereso 
waniem lokalnej społeczności – mówi burmistrz Białogardu 

 
Emilia Bury. – Jestem przekonana, że nowa miejska oferta bę-
dzie dla posiadaczy Karty istotnym ułatwieniem w codzien-
nym funkcjonowaniu.
Białogardzką Kartę Seniora może otrzymać każdy mieszka-
niec miasta, który ukończył 60 lat i złożył wniosek.  
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej  
Miasta Białogard www.bialogard.info oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miasta Białogard ul. 1 Maja 18 (od po-
niedziałku do piątku od godziny 7 do 15). 
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesan-
ta lub wysłać do Urzędu drogą elektroniczną (przez e-PUAP 
lub Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta). Szczegółowych 
informacji na temat Białogardzkiej Karty Seniora udzielają 
pracownicy Urzędu Miasta tel. 94 35 79 231 (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9-14).

Białogardzka Karta Seniora jest kolejnym samorządowym 
projektem społecznym, którego celem jest  poprawa jakości 
życia w Białogardzie  oraz kreowanie przestrzeni przyjaznej 
mieszkańcom z różnych grup społecznych. 
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kontakt do redakcji:  
um.rzecznik@bialogard.info

MIASTO BIAŁOGARD PRZYGOTOWAŁO BOGATĄ OFERTĘ WAKACYJNĄ: IMPREZY PLENEROWE,  
KONCERTY, FESTYNY, ZAJĘCIA DLA DZIECI I WIELE INNYCH!
SZCZEGÓŁY NA STRONIE 4 I 5.
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Białogardzka Karta Dużej Rodziny
Uruchomiony w maju br.  program Białogardzka Karta Dużej Rodziny cieszy się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców naszego miasta. Do Urzędu wpłynęło już ponad 70 wniosków, 
które przełożą się na wydanie ponad 200 krat.
Przypomnijmy, że Białogardzka Karta Dużej Rodziny to pakiet ulg i zni-
żek oferowanych uczestnikom projektu przez lokalnych przedsiębiorców. Pro-
gram skierowany jest do rodzin, w których wychowuje się troje lub wię-
cej dzieci. Rodzice mogą otrzymać kartę również wtedy, gdy dzieci są dorosłe.  

Lista partnerów BKDR wciąż 
się powiększa. Do programu 
przystąpili już:

1. Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich, ul. 1 Maja 15, 
tel. 885 85 65 65
www.kultura.bialogard.info
obniżone ceny biletów na 
seanse repertuarowe w kinie 
Centrum w Białogardzie
Normalny 2D: 18 zł, Ulgowy 
2D: 15 zł, Normalny 3D: 20 zł 
Ulgowy 3D: 17 zł

2. Białogardzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Kompleks 
Basenowo-Rekreacyjny, ul. 
Moniuszki 29, tel.: 94 312 20 
80, dla każdego dziecka 5 zł 
za 2 godziny basenu

3. Bistro Pyza, Ul. Grunwaldz-
ka19/1, tel. 736 362 737, 10% 
zniżki na obiady dnia i abo-
nament

4. Szkoła Tańca i Sportu 
Perfect, Zajęcia w Centrum 
Kultury i Spotkań Europej-
skich, tel. 502075547
Zniżka na 1. dziecko 20 zł, na 
dwoje dzieci 40 zł, na troje 
70 zł

5. Klub Sportowy Karate 
Kyokushin Mickiewicza 6B, 
tel. 792 500 260, 10% niższa 
składka członkowska, 10% 

ulga na wyjazdy na obóz 
sportowy

6. Studio Kosmetyczne 
„Kinga” ul. Bogusława X nr 4, 
tel. 883 375 680, 5% ulgi na 
manicure, pedicure, makijaż 
dzienny i wieczorowy

7. Skorpions Fotografia Re-
klamowa, ul. Grottgera 4/4,
www.skorpions.pl, tel. 
606579675, 10% upustu na 
zdjęcia do dokumentów

8. Druczek Sklep Papierniczy, 
ul Staromiejska 17, tel. 607 
876 396, 10% zniżki na artyku-
ły szkolne, biurowe i zabawki, 
5% na materiały chemiczne

9. Almako, Wojska Polskiego 
13, tel. 94 312 45 30, 10% ra-
batu na artykuły szkolne

10. Restauracja Miętowa
ul. 1 Maja 15, tel. 530-770-
034, 10% zniżki na obiad dnia 
oraz abonament miesięczny

11. WELES Sp. z o.o. SPÓŁKA 
KOMADYTOWA, ul. Staro-
miejska 1-2, tel. 785-502-502, 
10% rabatu od ceny (sumy) 
zlecenia

12. Fitness Club Forma
ul. Staromiejska 29, tel. 668-
396-286, 10% rabatu

13. FAN SPORT, ul. Lindego 26, 
tel. 668-396-286, 10% rabatu

14. DECOR STYL, ul. Zwycię-
stwa 5A, tel. 793-005-005
rabat 12% na wszystkie 
oferowane produkty, pomiar 
na terenie Białogardu wraz z 
wyceną gratis

15. Szkoła Językowa  
Englishworld, ul. Wyszyńskie-
go 59, tel. 608-341-244
10% na kursy i półkolonie

16 Boho Boho, ul. Wojska Pol-
skiego 71, tel. 604-300-637, 
rabat 10%

17. BISTRO POD ZEGAREM
ul. Staromiejska 28, tel. 728-
781-625, powyżej 50 zł - 5%, 
powyżej 70 zł - 10%

18. Zakład Optyczny Wioleta 
Kołodziejczyk-Bahr,  
ul. Plac Wolności 8/9,  
20% ulgi na całe okulary

19. BRICOMARCHE
ul. Stamma 2, 3% na cały 
asortyment. Rabat nie 
dotyczy towarów objętych 
promocjami.

W Białogardzie dużo się 
dzieje. Rozwijają się progra-
my społeczne Białogardzka 
Karta Dużej Rodziny i Bia-
łogardzka Seniora, dzięki 
inwestycjom zmienia się 
nasza przestrzeń miejska, 
a znoszenie restrykcji pan-
demicznych sprzyja roz-
budowie kalendarza wa-
kacyjnych imprez. O tym 
wszystkim mogą Państwo 
przeczytać w Informatorze 
Miasta Białogard. 
Przed nami okres wakacyj-
no-urlopowy. Zachęcam 
do zapoznania się z głów-
nym tematem tego numeru 
– listą atrakcji, które Mia-
sto przygotowało na lipiec  
i sierpień. Jestem przekona-
na, że każdy białogardzian 
znajdzie w tej ofercie coś 
dla siebie.  

Wnioski o wydanie Biało-
gardzkiej Karty Dużej Ro-
dziny oraz Białogardzkiej 
Karty Seniora dostępne są  
w Urzędzie Miasta Białogard 
oraz na stronie interneto-
wej www.bialogard.info.  
 
Szczegółowych informacji 
udzielaj pracownicy Urzędu 
pod numerem tel. 94 35 79 
231.
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Poznajcie GRYFUSIA!
W połowie czerwca rozstrzygnięto konkurs na nazwę nowego żłóbka miejskiego. 

Wybór nie był łatwy, na konkurs na-
desłano ponad 30 prac wykonanych  
w bardzo różnym stylu i różnymi techni-
kami. Po długich obradach, decyzją ko-
misji, której przewodniczyła burmistrz 
Białogardu  Emilia Bury, rozstrzygnięto 
konkurs. Wygrał GRYFUŚ!

– Nazwa ujęła mnie swoją oryginalno-
ścią i zakorzenieniem w tym, co miej-
skie i lokalne – podkreśla burmistrz 
Emilia Bury. – Dzięki zdrobnieniu GRY-
FUŚ zyskuje ponadto łagodność i mięk-
kość charakterystyczną dla wyobrażeń 
ze świata dziecka.

Uroczystość wręczenia nagród odby-

ła się 28 czerwca w Centrum Kultury  
i Spotkań Europejskich w Białogardzie, 
a pomysłodawczyni zwycięskiej nazwy 
pani Karolina Wasilewska wyjecha-
ła z CKiSE nowym rowerem. Nagroda  
z pewnością sprawdzi się w naszej 
przestrzeni miejskiej, ponieważ na 
ukończeniu jest inwestycja budowy bli-
sko 20 km ścieżek rowerowych, o której 
więcej przeczytać można na kolejnych 
stronach tego numeru.

Wszyscy autorzy prac konkursowych 
otrzymali od burmistrz Emilii Bury dy-
plomy i drobne upominki. 

Jakkolwiek konkurs obejmował pomysł 
na nazwę i opracowanie logotypu, ko-
misja po analizie nadesłanych prac  
i zgodnie z regulaminem zadecydowa-
ła wyłącznie o wyborze nazwy nowe-
go żłobka. Logo opracowane będzie  
w późniejszym terminie.

Warto przypomnieć, że Gryfuś powsta-
je przy ul. Stamma w Białogardzie. Pra-
ce postępują w szybkim tempie, zgod-
nie z harmonogramem. Zakończono 
roboty związane z przyłączem elektro-
energetycznym oraz przyłączem ga-
zowym. Obecnie wykonawca kończy 
murować ściany nośne oraz działowe. 

W najbliższym czasie planowane jest 
wykonanie płyt stropowych oraz zbro-
jenie wieńca. 

Żłobek zaprojektowano jako budynek 
parterowy z 4 salami dla dzieci i zaple-
czem socjalno-technicznym. Na tere-
nie żłobka powstanie plac zabaw o po-
wierzchni blisko 200 m2 z urządzeniami 
do gier i zabaw na świeżym powietrzu. 
Nowa placówka otwarta będzie jesz-
cze w tym roku. O kolejnych etapach 
działań informować będziemy zarówno 
na łamach Informatora jak i na stronie 
bialogard.info.

Wartość inwestycji to ponad 5,2 mln 
złotych, z czego 2,8 mln pochodzi z do-
finansowania z resortowego programu 
rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 „MALUCH+”, 2021 orga-
nizowanego przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej.

Nagrody burmistrza dla najzdolniejszych uczniów
W dniu zakończenia roku szkolnego burmistrz Białogardu Emilia Bury wręczyła najzdolniejszym 
uczniom białogardzkich szkół stypendia za osiągniecia naukowe i sportowe.

Stypendia otrzymało 27 uczniów,  
w tym 14 za osiągnięcia naukowe, 11 za 
osiągnięcia sportowe i dwoje za osią-
gnięcia artystyczne (jako uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Białogardzie).

– Cieszę się, że w naszym mieście jest 
tylu uzdolnionych młodych ludzi – mówi 
burmistrz Emilia Bury. – Mam nadzieje, 

że w przyszłości te młode talenty sta-
ną się siłą napędową rozwoju naszego 
miasta.

Serdecznie gratulujemy wszystkim na-
grodzonym i życzymy samych sukcesów!  
Stypendia otrzymali:

Szkoła Podstawowa nr 1 
Za osiągnięcia naukowe: Matusewicz 

Hanna, Skowron Jakub, Florek Aleksan-
der. 
Za osiągnięcia sportowe: Iwan Weroni-
ka, Padzik Dawid, Dąbrowski Hubert.

Szkoła Podstawowa nr 3 
Za osiągniecia naukowe: Hałuszka 
Julia, Chmielewski Witold, Pęksa Julia, 
Dereń Wiktor, Kubiak Julian. 
Za osiągnięcia sportowe: Wójcik Celi-
na, Ziętek Kacper, Brzęczek Filip.

Szkoła Podstawowa nr 4 
Za osiągniecia naukowe: Czerniec Ja-
kub, Zacharek Wiktoria, Itrich Natalia, 
Za osiągnięcia sportowe: Dzierżęga Zu-
zanna, Hana Zuzanna, Pasternak Julia,  
Korzeniowska Helena.

Szkoła Podstawowa nr 5 
Za osiągniecia naukowe: Gołębiowska 
Maria, Rzymyszkiewicz Anna, Wierzbic-
ka Wiktoria.  
Za osiągniecia sportowe: Bielawska 
Weronika.

Państwowej Szkoła Muzyczna I stopnia: 
Urbańska Antonina, Ciba Olaf.
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Przedstawiamy pełną listę wydarzeń zaplanowanych na naj-
bliższe letnie miesiące. Na białogardzian czekają liczne kon-
certy na miejskiej starówce, festyny dla dzieci i wielka miej-
ska impreza pod hasłem „Urodzinowy Weekend Białogardu”!
 
Na wakacyjne imprezy zaprasza burmistrz Białogardu Emilia Bury wraz z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.
 
10 lipca, godz. 17:00 – MUZYKA NA STA-
RÓWCE „NA JAZZOWO”
wystąpią: Czesław Zdrojewski – saxo-
fon   Paweł Barów – wokal Teatr Variete 
Muza Koszalin
miejsce: plac Wolności   
 
17 lipca, godz. 17:00 – MUZYKA NA STA-
RÓWCE
„BIAŁOGARDZIANIE ŚPIEWAJĄ”
wystąpią: – Jadwiga Milewicz – Anna 
Konkel miejsce: plac Wolności 
 
  24 lipca, godz. 18:00 – koncert zespołu
RUSTY ROCK
miejsce: plac Wolności   
 
24 lipca, godz. 20:00 – koncert i potań-
cówka z zespołem GŁÓWNY ZAWÓR 
JAZZU www.glownyzaworjazzu.pl 
 miejsce: plac Wolności 

URODZINOWY WEEKEND BIAŁOGARDU-
 DZIEŃ #1  
31 lipca, godz. 15-19   
miejsce: plac S. Wyspiańskiego  
festyn/strefa dmuchanych instalacji do 
dziecięcych wariacji/gastronomia  
godz. 17-19 waterPARTY –  PianaPARTY –  
BALONOWA BITWA WODNA – Zumba w 
pianie   
DZIEŃ #2  
1 sierpnia, godz. 15-19 
miejsce: park Orła Białego  
– festyn rodzinny  – HOLI święto kolo-
rów  – tort urodzinowy  – strefa dmucha-
nych instalacji do dziecięcych wariacji  
– jazda konno – stoiska handlowe   
i gastronomiczne  – zajęcia manualne 
dla dzieci  – maskotki  – występy arty-
styczne   
 
 
 

 
6 sierpnia, godz. 16:00 – PRZEGLĄD TE-
ATRÓW ULICZNYCH
„Przygody Kubusia” – spektakl dla 
dzieci Teatru Tęcza ze Słupska  
„Czarny Łabędź” – spektakl familijny 
Teatru Scena 96 z Warszawy  
„Irria i Eana”– spektakl Teatru Małe Mi 
z Łodzi 
miejsce: plac Wolności   
 
8 sierpnia, godz. 18:00 – MUZYKA NA 
STARÓWCE „W KRAINIE PIĘKNYCH MELO-
DII”
wystąpi Sebastian Rutkowski (bas)  Aka-
demia Muzyczna w Bydgoszczy  
miejsce: plac Wolności   
 
14 sierpnia, godz. 18:00 – MUZYKA NA 
STARÓWCE „SAKSOFONOWE BRZMIENIE”
wystąpi Maksim Verbitski   
miejsce: plac Wolności   
 
22 sierpnia, godz. 18:00 – MUZYKA NA 
STARÓWCE „SKRZYPCE ROZRYWKOWO”
wystąpi Anastazja Studzińska & Violin  
miejsce: plac Wolności   
 
25 sierpnia, godz. 12:00 – „WAŻNIAK W 
TARAPATACH” bajka w wykonaniu Teatru 
Blaszany Bębenek z Krakowa   
miejsce: sala widowiskowa CKiSE
/wejście od ul. Grunwaldzkiej/ ilość 
miejsc ograniczona  bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w biurze  Centrum 
Kultury i Spotkań Europejskich  /wejście 
od ul. 1 Maja/ 
 
  29 sierpnia, godz. 18:00 – MUZYKA NA 
STARÓWCE „ROMANTYCZNE BRZMIENIE”
wystąpi Katarzyna Bryksa (wokal)  
miejsce: plac Wolności   
 
 
   

 
29 sierpnia, godz. 19:15 – MUZYKA NA 
STARÓWCE” koncert akustyczny zespo-
łu SOLID WOOD  w składzie Remigiusz 
Błaszków i Przemysław Olszewski  
miejsce: plac Wolności   
 
26-29 sierpnia – JARMARK ROZMAITO-
ŚCI miejsce: plac Wolności   
 
5 września – 52. BITWA O KROWĘ
miejsce: plac S. Wyspiańskiego   
 
18-19 września – FESTIWAL SMAKÓW 
FOODTRUCKÓW
miejsce: plac S. Wyspiańskiego   
 
WAKACYJNE ZABAWY OSIEDLOVE dla 
dzieci  
 godz. 10:00 - 12:00
- 16 lipca - osiedle Berki (obok parkingu)
- 23 lipca - osiedle Chopina (przy placu 
zabaw na Moniuszki /  Nowowiejskiego /
Piastów)
- 6 sierpnia - osiedle Zwycięstwa (plac 
zabaw)
- 20 sierpnia - osiedle Olimpijczyków 
(obok klubu BSM)
 W programie:
- gry i zabawy prowadzone przez ani-
matorów;
- bajkowe postacie m.in. Psi Patrol, Sco-
oby-Doo, Elza, Myszka Miki, Niedźwiedź 
Masza (wymiennie);
- zabawy i tańce z chustami;
- 2  „dmuchańce”;
- niespodzianki.  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Udział we wszystkich wydarzeniach jest 
bezpłatny.  Zasady bezpieczeństwa:
udział w wyznaczonej strefie,
zachowane zasady dystansu społecz-
nego pomiędzy osobami nie zamiesz-
kującymi razem, dezynfekcja dłoni przy 
wejściu i wyjściu ze strefy imprezy.
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Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnej  
Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji!
Na gorące dni i prażące słońce trochę 
ochłody na otwartych basenach!
W sezonie wakacyjnym 2021, po roku 
przerwy, uruchomione zostały baseny 
zewnętrzne w Białogardzie przy ul. Mo-
niuszki 49.

Baseny otwarte są CODZIENNIE w godzi-
nach: 10:00 – 18:00. 
Cennik: dzieci do ukończenia 7 lat - 5 zł, 
uczniowie po ukończeniu 7 lat, studenci, 
emeryci i renciści - 6 zł, pozostałe osoby 
- 8 zł

Szczęśliwe wakacje z BOSiR-em – kryta 
pływalnia za piątaka!
Od 1 lipca przez całe wakacje, od po- 

 
niedziałku do piątku w godzinach 12:00 
– 15:00 bilety na krytą pływalnie DLA 
WSZYSTKICH w cenie jedynie 5 ZŁ!

Ponadto w Kompleksie Basenowo-Re-
kreacyjnym weźmiemy udział w waka-
cyjnych zajęciach aerobiku w wodzie i 
zajęciach szkółki pływackiej. W ramach 
biletu na basen dostępny będzie wodny 
tor przeszkód AQUATRACK! (termin po-
dany zostanie  z wyprzedzeniem na stro-
nie internetowej BOSiR).

Sportowe półkolonie
Po raz drugi  BOSiR organizuje sportowe 
półkolonie dla młodych miłośników ak-
tywnego spędzania wolnego czasu! 

W tym roku odbędzie się aż 9 sześciodnio-
wych turnusów w okresie od 28 czerwca 
do 28 sierpnia 2021 roku.
W programie bogata oferta zajęć: kurs 
pływania, piłka nożna, sala, zajęcia kre-
atywne, tajemniczy zakątek, majsterko-
wanie, gry terenowe i pierwsza pomoc. 

II Amatorski Turniej Siatkówki Plażo-
wej o Puchar Burmistrza Białogardu  
31 lipca odbędzie się druga odsłona 
świetnej sportowej imprezy. Plażowa ry-
walizacja w promieniach słońca na bo-
isku do piłki plażowej przy Kompleksie 
Basenowo-Rekreacyjnym w Białogardzie. 
Szczegóły niebawem na www.sport.bia-
logard.info

 Zapraszamy do skorzystania z oferty 
wakacyjnej:
 - Centrum Kultury i Spotkań Europej-
skich - szczegóły na www.kultura.bialo-
gard.info  
  - Białogardzkiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji - szczegóły na www.sport.
bialogard.info 
- Młodzieżowego Domu Kultury - zaję-
cia wokalne i taneczne  od 11 sierpnia, 
szczegóły na www.mdk.bialogard.info 
- Białogardzkiej Biblioteki Publicznej - 
szczegóły na www.biblioteka.bialogard.
info 
 - Klubów Osiedlowych Białogardzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej:
    22 lipca – godz. 11:00 – Przedstawie 
    nie teatralne na os.       Olimpijczyków,
    29 lipca – godz. 11:00 – Przedstawie 
    nie teatralne na os. Kochanowskiego,
    18 sierpnia– wyjazd do stadniny koni        
    (szczegóły w Klubach Osiedlowych).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KREATYWNE WAKACJE z Centrum  
Kultury
poniedziałki i wtorki w godz. 10:00 - 
12:00 
sala kameralna CKiSE (wejście od ul. 
Grunwaldzkiej).
Program zajęć:
• 6 lipca – LETNI WIATR – zajęcia  
kreatywne, tworzenie łapaczy snów
• 12 lipca – MAGICZNY KLEKS  
– wyjątkowy dzień malowania na róż-
nych tkaninach
• 13 lipca – UKRYTE SKARBY – zajęcia 
kreatywne - zdobienie szkatułek, kufer-
ków, pudełeczek metodą decupage
• 19 lipca – SERDUCHO – praca z papie-
rową wikliną
• 20 lipca – SZALONE ZAKUPY  
– tworzenie toreb recyklingowych ze 
starych koszulek, ręcznie pomalowa-
nych
• 26 lipca – KOLOROWA GIMNASTYKA – 
gimnastyka rąk i wyobraźni  
– tworzenie różnych przedmiotów z 
masy plastycznej
• 27 lipca – WAKACYJNA PRZYJAŹŃ – 
tworzenie bransoletek przyjaźni oraz 
breloczków
• 2 sierpnia – NADMORSKI BLASK  
– tworzenie wyjątkowej biżuterii
• 3 sierpnia – PLAŻA NA TALERZU  
– tworzenie wakacyjnych obrazów, ma-
lowanie kolorowym piaskiem.
• 9 sierpnia – ISKIERKI BLASK – tworzenie 
nietypowych lampionów

• 10 sierpnia – WSPOMNIENIA CZAR – 
tworzenie albumów na zdjęcia, kartek 
okolicznościowych wykonanych metodą 
scrapingu
• 16 sierpnia – LALKA SZCZĘŚCIARA – 
podczas zajęć stworzone zostaną indy-
widualne i wyjątkowe lalki maskotki
• 17 sierpnia – POBITE GARY - ABC cera-
miki - lepienie z gliny
• 23 sierpnia – ZIELONE OKIENKO – wy-
konane zostaną naturalne stroiki
• 24 sierpnia – POŻEGNANIE LATA - 
warsztaty w Parku Orła Białego - gry  
i zabawy terenowe, malowanie na folii, 
malowanie twarzy, latawce, dmuchaw-
ce, wiatr.
 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-16 lat.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
Szczegóły i informacje dotyczące zajęć 
w biurze CKiSE przy ul. 1 Maja 15 lub 
telefonicznie: tel. 94 311 90 90.
 
Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wypełnienie przez rodzica/opieku-
na deklaracji i złożenie przez rodzica/
opiekuna/dziecko przed rozpoczęciem 
zajęć;
- dezynfekcja dłoni przed przystąpie-
niem do zajęć;
- dobry stan zdrowia.
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Dbajmy o siebie nawzajem 
Kolejne etapy odmrażania gospodarki 
i znoszenia restrykcji pandemicznych za 
nami. Za oknem piękna pogoda, wraca-
ją imprezy plenerowe. Zachorowań jest 
teraz mniej, ale epidemiolodzy ostrze-
gają przed jesienną falą epidemii CO-
VID-19.  Przed zagrożeniem może ochro-
nić nas zdrowy rozsądek i szczepienia.
W Białogardzie zaszczepić można się  
w kilku punktach:
1. NZOZ AMBULATORIUM Sp. Z o.o.,  
ul. Mickiewicza 6b, Białogard, tel. 794 
395 588; 
2. NZOZ ESKULAP, ul. Mickiewicza 6,  
tel. 94 312 8870; 

3. ALAMED Przychodnia Rodzinna,  
ul. Lindego 17, Białogard, tel. 94 312 2758; 
4. NZOZ REU-MED, ul. Moniuszki 2A, Bia-
łogard, tel. 94 312 5250.
5. Regionalne Centrum Medyczne, 
ul. Chopina 29, tel. 94 311 37 91

W dobie pandemii  pojawiło się  mnó-
stwo błędnych informacji dotyczących 
szczepień. To sprawia, że ludziom trud-
no jest znaleźć wiarygodne źródła i po-
trzebne rady. Fakty są najlepszym le-
karstwem na lęk. Dlatego też wiedzy na 
temat szczepień szukaj w wiarygodnych 
źródłach takich jak strona WHO (Świa-

towa Organizacja Zdrowia) czy strona 
Polskiej Akademii Nauk.
Dbajmy o siebie nawzajem!  
Szczepmy się.

KOMUNIKACJA MIEJSKA  
Wakacyjny rozkład jazdy

Powiedz NIE podwyżkom – podpisz petycję!
W rządzie trwają prace nad nowelizacją przepisów regulujących sposób ustalania cen za dostarczanie wody i odbiór 
ścieków. Planowane jest ujednolicenie cen za wodę i ścieki dla gmin obsługiwanych przez jedno przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne. 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie infor-
muje, że od 28 czerwca autobusy miejskie kursować 
będą według nowego, wakacyjnego rozkładu jazdy.
• kursowanie linii nr 4 w dni powszednie w okresie wa-
kacyjnym zostanie wstrzymane,
• w weekendy linia nr 4 będzie kursowała bez zmian, 
zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy.

Z nowymi rozkładami można zapoznać się na stronie 
internetowej www.zkmb.pl

Rządowe plany mają ogrom-
ne znaczenie dla mieszkańców  
miasta Białogard, ponieważ je-
steśmy jedną z ośmiu gmin ob-
sługiwanych przez spółkę RWiK.  
W naszym mieście cena za m3 
wody jest niższa niż w gminach 
ościennych. 
Wprowadzenie zmian planowa-
nych przez rząd  oznacza ujed-
nolicenie cen dla wszystkich 
gmin obsługiwanych przez jed-
no przedsiębiorstwo, co  będzie 
wiązało się z istotną podwyżką 
ceny za m3 wody dla mieszkań-
ców Białogardu z 8,84 zł obecnie 
do 18,76 za m3 po ujednoliceniu.  
Rządowe plany uderzają we 
wszystkich białogardzian. Twój 
głos jest ważny. Podpisz pety-
cję w sprawie wstrzymania prac 
nad zmianami przepisów okre-

ślających warunki rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków.
Z petycją można zapoznać się  
i podpisać dokument w Biurze 
Obsługi Interesanta lub na 
stronie internetowej  
www.bialogard.info.  
Zbieranie podpisów trwa do 30 
lipca br.  
Nie bądź obojętny! To nasza 
wspólna sprawa. 
 

 
petycja online
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RUNDA X w Białogardzie!
19 czerwca nasze miasto stało się areną zmagań gladiatorów podczas jubileuszowej gali MMA – Runda X: DWM Fight 
Night. Impreza dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. 

Mnóstwo kibiców, świetna oprawa, wy-
stępy artystyczne i co najważniejsze – 
oktagon pełen sportowych emocji. Były 
krew, pot i łzy, radość zwycięstwa i go-
rycz porażki.
W hali sportowej Liceum Ogólnokształ-
cącego mogliśmy oglądać aż 13 po-
jedynków, w tym 9 walk zawodowych  
i 4 pojedynki semi-pro. Warto podkreślić, 
że tylko dwie walki na trzynaście poje-
dynków rozstrzygnęły decyzje sędziów, 

a  zdecydowana większość skończyła 
się przed czasem przez nokaut.

W walce wieczoru efektownym wystę-
pem popisał się białogardzianin Dawid 
Romański. Fighter wagi koguciej pod 
koniec pierwszej odsłony znokautował 
swojego przeciwnika Sergeya Litvinova.

Reprezentanci naszego miasta świetnie 
spisali się w oktagonie. Swoje walki wy-

grali także Damian Piwowarczyk, Adrian 
Wieliczko i Jakub Ciemny.

Klub Karate Kyoku-
shin w Białogardzie 
obchodził swoje dzie-
sięciolecie! 19 czerw-
ca podczas plenero-
wej imprezy w Parku 
im. Leona Mroczkie-
wicza nie brakowało 
atrakcji oraz poka-
zów siły i znakomitej 
techniki młodych ka-
rateków.

Podopieczni AKS Białogard znów sięgnęli po medale! 
Zbigniew Baranowski w pięknym stylu 
wspiął się na najwyższy stopień podium
XXX Memoriału Wacława Ziółkowskiego 
w zapasach w stylu wolnym.
Białogardzianin warszawski turniej roz-
począł od dwóch pewnych zwycięstw, 
by w finałowym boju udzielić surowej 
lekcji zawodnikowi z  Ukrainy. Baranow-
ski skutecznie punktował przeciwnika 
(12:3), zdobywając jedyny złoty medal 
dla polskiej reprezentacji w zapasach  
w stylu wolnym!
Zawodnik AKS Białogard świetnie pora-
dził sobie również podczas 51 Memo-

riału Ali Alieva w zapasach w stylu wol-
nym. 27 czerwca w rosyjskim Kaspijsku 
wywalczył srebrny medal!
Nikola Wiśniewska stanęła na trzecim 
stopniu podium mistrzostw Europy Ka-
detek w Bułgarii.
16 czerwca białogardzianka w pięk-
nym stylu wygrała dwie walki i stanęła 
do boju o finał. Niestety, zawodniczka  
z Ukrainy okazała się silniejsza. W 
zaciętym pojedynku o trzecie miej-
sce, Nikola wygrywa na punkty  
10:7 z reprezentantką Białorusi  
i zdobywa brązowy medal.

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

ISKRA na II miejscu w lidze! 
26 czerwca Iskra Białogard zakończyła 
rozgrywki w gr.3 Klasy Okręgowej ZZPN. 
Drużyna osiągnęła bardzo dobry wy-
nik uzyskując 63 pkt w 27 spotkaniach  
i do ostatniego meczu liczyła się w grze  
o awans do IV ligi. Taką samą liczbę 
punktów zdobył zespół Zefira Wysze-
wo. Ostatecznie zadecydował bilans 
bramkowy, a Iskra zajęła drugie miejsce  
w lidze.
Warto dodać, że białogardzka drużyna 
nie przegrała żadnego meczu na wła-
snym stadionie, remisując trzy i wygry-
wając dziesięć! Jest to najlepszy wynik 
w lidze. Pozycja wicelidera to też naj-

wyższe miejsce w ostatnich trzech se-
zonach w „okręgówce” (wcześniej Iskra 
uplasowała się na pozycjach 8. i 6.) 
Od połowy lipca Iskra Białogard roz-
pocznie intensywne przygotowania 
do kolejnych rozgrywek. Start sezonu 
2021/2022 zaplanowany został na 14 
sierpnia.
Co ważne, już niebawem białogardz-
ki klub obchodzić będzie 75 rocznicę 
swojej działalności! Niebawem zostaną 
ogłoszone szczegóły i plan uroczystych 
obchodów, które odbędą się 30 lipca na 
miejskim stadionie w Białogardzie!

18 czerwca na miej-
skim stadionie od-
było się uroczyste 
zamknięcie sezonu  
w UKS Unia Białogard. 
Podczas spotkania,  
w którym udział wzię-
li zawodnicy i działa-
cze klubu, nagrody za 
osiągnięcia sportowe 
w 2020 roku wręczyła 
burmistrz Białogardu Emilia Bury.

foto: SKORPIONS BIAŁOGARD

foto: PZZ

foto: BKS ISKRA BIAŁOGARD
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Przebudowa parkingu przy miejskim stadionie
Wystartowała od dawna wyczekiwana inwestycja – remont parkingu na terenie Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Moniuszki. 

Miasto Białogard wraz z miejską spółką 
BOSiR realizuje kolejną inwestycję na te-
renach rekreacyjnych znajdujących się 
nieopodal miejskiego stadionu.

Wykonany zostanie remont nawierzchni 
odcinka drogi wewnętrznej należącej do 
Miasta Białogard wraz z wyznaczeniem 
miejsc parkingowych. Realizacją zada-
nia zajmuje się firma Zakład Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowy „Biernacki”.  
Tę część finansuje Miasto Białogard. 
Wartość tej części inwestycji wynosi  
blisko 70 tys. zł.

Ponadto wykonany zostanie remont dal-
szej części parkingu, tj. całej nawierzch-
ni asfaltowej wraz z wyznaczeniem po-
zostałych miejsc postojowych, również 
miejsc dla niepełnosprawnych. Przepro-

wadzona zostanie także reorganizacja 
terenów zielonych wokół parkingu.
Ten odcinek inwestycji sfinansowa-
ny zostanie ze środków Białogardz-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
Wartość tej części inwestycji to ponad 
90 tys. zł.

Nowa inwestycja z pewnością wpłynie 
na komfort użytkowników infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Przy ul. Moniusz-
ki znajduje się nie tylko miejski stadion, 
ale także odkryte baseny, hala sporto-
wa, hotel i rozległe tereny zielone.
Finał przewidziany jest na połowę lipca 
br.

Ścieżki rowerowe w Białogardzie
Wsiadaj na rower! Jeszcze w tym roku sfinalizowana zostanie ogromna inwestycja budowy blisko 20 km ścieżek rowero-
wych w Białogardzie! 

Wielki projekt obejmuje budowę ścieżek 
m.in. na ulicach: 1 Maja, Szosie Połczyń-
skiej, Koszalińskiej, Drzymały, a także na 
białogardzkim wiadukcie! Mieszkańcy 
Białogardu będą mogli korzaystać z bli-
sko 20 km nowo zbudowanych lub wy-
znaczonych ścieżek dla cyklistów.
Obecnie Miasto Białogard prowadzi in-
tensywne prace budowlane na odcin-
kach:
• wzdłuż Szosy Połczyńskiej od Witkace-
go do granic administracyjnych miasta 
w kierunku  Moczyłek,
• łącznik od ul. 1 Maja do ulicy Koszaliń-
skiej,
• od Góry Zamkowej do ronda im. Cze-
sława Berki (wraz z remontem kładki 
nad Kanałem Ulgi).

Już niebawem rozpoczną się prace w 
kolejnych lokalizacjach naszego miasta:
• budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej 
od łącznika z ul. 1 Maja do ronda Hono-
rowych Dawców Krwi,
• budowa ścieżki od ul. Nadbrzeżnej do 
wiaduktu ,
• wyznaczenie ścieżki przez wiadukt do 
ul. Szpitalnej,
• wyznaczenie ścieżek (częściowo 
na jezdni, częściowo na chodnikach) 
wzdłuż ulic 1 Maja, Wojska Polskiego  
i Drzymały,
• oznakowanie poziome i pionowe na 
nowo powstałych ścieżkach rowero-
wych.
Przypomnijmy, że ramach tej inwesty-
cji wykonano już ścieżki na ul. Lutyków, 
ul. Wyszyńskiego, ul. Moniuszki na całej 
długości i dalej przy obiektach BOSiR, 
na ul. 1 Maja na wysokości Parku Mrocz-
kiewicza (wraz ze zjazdem). Wykonano 
także nowe oświetlenie (lampy z po-
dwójnym wysięgnikiem) na ul. Lutyków 
i 1 Maja. 
Dzięki nowym ścieżkom rowerowym 
poruszanie się rowerem po mieście bę-
dzie dużo łatwiejsze, przyjemniejsze  
i - co szczególnie ważne – bezpieczne. 
Zakończenie inwestycji planowane jest 
na listopad bieżącego roku. 

Wartość omawianej inwestycji obejmu-
jącej budowę ścieżek rowerowych w Bia-
łogardzie wynosi blisko 6,3 mln złotych.  
Inwestycja dofinansowana ze środków 
Europejskiego Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO WZ 2014-2020 r. 
 
Obok miejskich dróg dla cyklistów, duże 
zainteresowanie białogardzian wzbu-
dza temat ścieżki rowerowej od Osiedla 
Olimpijczyków do Karlina. Po spotkaniu 
burmistrz Emilii Bury z wicemarszałkiem 
województwa zachodniopomorskiego 
Tomaszem Sobierajem wiemy już, że 
ścieżka ta jest obecnie projektowana.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priory-

tetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania 
adaptacyjne  łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 


