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Drodzy białogardzianie,
Za nami wspaniały weekend uro-
dzinowy Białogardu. Wspaniały 
właśnie dzięki Wam, Waszej do-
brej energii i radości życia. Dzię-
kuję, że mogliśmy razem święto-
wać urodziny naszego miasta, 
korzystając ze słońca, wody, 
piany i kolorów. Jednocześnie 
chciałabym podziękować pra-
cownikom Centrum Kultury  
i Spotkań Europejskich za trud 
włożony w organizację i pro-
wadzenie imprezy oraz sponso-
rom – Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych, 
spółce Invest-Park, sklepowi In-
termarche oraz spółce Regio-
nalne Wodociągi i Kanalizacja 
– za wsparcie finansowe. Rela-
cję z urodzin możecie zobaczyć 
w tym numerze Informatora.  

Absolutorium dla burmistrz Emilii Bury 
 
7 lipca 2021 podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej Białogardu radni udzielili burmistrz Bia-
łogardu Emilii Bury absolutorium za rok 2020. 
 
Absolutorium jest instrumentem kontroli. Poprzez absolutorium rada miejska dokonuje 
analizy i oceny działalności finansowej burmistrza.  Tym samym radni po raz kolejny 
ocenili pozytywnie gospodarowanie miejskimi finansami przez burmistrz Emilię Bury.

–  Dziękuję radnym za abso-
lutorium, a współpracow-
nikom za zaangażowanie  
w realizację miejskich pro-
jektów i wsparcie – mówi 
burmistrz Emilia Bury. – Na-
sze miasto to nasza wspól-
na sprawa. Zależy mi na 
rozwoju Białogardu i popra-
wie jakości życia białogar-
dzian. Absolutorium jest dla 

mnie uzasadnioną meryto-
rycznie pozytywną oceną 
dotychczasowych działań.

Na sesji udzielono bur-
mistrz Białogardu również 
wotum zaufania z tytułu 
raportu o stanie Miasta 
Białogard za rok 2020. 
Cały raport o stanie miasta  
dostępny jest na stronie 
bip.bialogard.info

Białogard składa wnioski o dofinansowanie  
z Polskiego Ładu
Pod koniec lipca burmistrz Emilia Bury w imieniu Miasta Białogard złożyła wnioski o dofinansowanie z programu Polski Ład. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych ma na celu dofinan-
sowanie projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i miasta lub 
ich związki w całej Polsce. 
Jednostki samorządu tery-
torialnego mogą ubiegać się  
o bezzwrotne dofinansowa-
nie realizowanych inwestycji.  
W ramach programu przewi-
dziano 4 obszary prioryteto-
we.
Miasto Białogard zgodnie 
z zasadami programu mo-
gło złożyć maksymalnie trzy 
wnioski o dofinansowanie: 
1 wniosek bez kwotowego 
ograniczenia, 1 wniosek, któ-
rego wartość dofinansowania 
nie może przekroczyć 30 mln 
zł, 1 wniosek, którego wartość 

dofinansowania nie może 
przekroczyć 5 mln zł.
Po spotkaniu konsultacyjnym  
z radnymi miejskimi Białogar-
du burmistrz Emilia Bury zde-
cydowała o złożeniu wnio-
sków na następujące projekty:
1. Rozwój systemu gospoda-
rowania odpadami komunal-
nymi na terenie miasta Biało-
gard (wniosek bez limitu).
W ramach tego zadania prze-
widziano budowę sortowni 
odpadów, budowę kompo-
stowni – instalacji  do prze-
twarzania bioodpadów, 
utworzenie punktu napraw  
i ponownego  użycia  pro-
duktów niebędących od-
padami, utworzenie punktu 
demontażu i segregacji od-
padów wielkogabarytowych. 
Wartość inwestycji: 70 mln,  

w tym dofinansowanie 66,5 
mln.
2. Modernizacja infrastruktu-
ry drogowej na terenie strefy 
przemysłowej w mieście Bia-
łogard (wniosek do 30 mln zł 
dofinansowania). 
Zadanie obejmuje budowę  
i przebudowę sieci dróg ob-
sługujących dojazd do strefy 
przemysłowej Białogardu. Do-
tyczyć będzie ulic: Królowej 
Jadwigi, Chocimskiej, Szpital-
nej i Fabrycznej (w tym parking 
i dojazd do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych). Elementem zadania 
będzie modernizacja/budowa 
niezbędnej infrastruktury: ka-
nalizacji deszczowej, ciągów 
pieszo-rowerowych, oświetle-
nia, kanału technologicznego. 
Wartość inwestycji: 31,5 mln, 

w tym dofinansowanie 29,925 
mln
3. Przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie miasta 
Białogard (wniosek do 5 mln 
dofinansowania).
Zadanie obejmuje przebu-
dowę dróg gminnych obsłu-
gujących dojazd do strefy 
rekreacyjno-sportowej Biało-
gardu. Dotyczyć będzie ulic: 
Moniuszki i Piastów. Elementem  
zadania będzie modernizacja/
budowa niezbędnej infrastruk-
tury tj. kanalizacji deszczowej, 
ciągów pieszo-rowerowych, 
oświetlenia, kanału technolo-
gicznego. Wartość: 5,25 mln 
zł, w tym dofinansowanie 4,98 
mln zł.
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Pasy i ścieżki rowerowe w Białogardzie
Jeszcze w tym roku zakończona będzie ogromna inwestycja obejmująca budowę ścieżek i wyznaczanie pasów  
zalecanych dla rowerzystów na wielu ulicach w Białogardzie.  

W ramach tej inwestycji wykonano do 
tej pory ścieżki na ul. Lutyków, ul. Wy-
szyńskiego, ul. Moniuszki na całej dłu-
gości i dalej przy obiektach BOSiR, na 
ul. 1 Maja na wysokości parku Mrocz-
kiewicza (wraz ze zjazdem), a także 
doświetlono ścieżki rowerowe (lampy  
z podwójnym wysięgnikiem) na ul. Lu-
tyków i 1 Maja. 

Obecnie trwa budowa ścieżki na łącz-
niku między ulicą 1 Maja a Koszalińską 
oraz wyznaczanie pasów zalecanych 
dla rowerzystów na ulicach w centrum 
miasta. Wyznaczenie pasów na jezdni 
zaplanowane jest (i już częściowo zre-
alizowane) na ulicy 1 Maja, Wojska Pol-
skiego, Batalionów Chłopskich, Drzy-
mały i Dworcowej. Organizacja ruchu 
w taki sposób została zaopiniowana 
przez odpowiednie służby i zatwierdzo-
na przez starostwo powiatowe. 

Jako że wyznaczane pasów jest no-
wością w naszej przestrzeni miejskiej, 
warto przypomnieć kilka zasad, by ko-
rzystanie z nowej infrastruktury było 
komfortowe i bezpieczne dla wszyst-
kich uczestników ruchu.

Pasy zalecane to część jezdni suge-
rowana dla rowerzystów, nie będą-
ca jednocześnie do ich wyłącznego 
użytku. Kierowcy samochodów mogą  
(i niekiedy muszą ze względu na szero-
kość jezdni) używać pasa zalecanego. 
Jako że pas zalecany jest przestrze-
nią współdzieloną, na którą wjeżdżają 
również wieloślady, wyznaczony jest 
linią przerywaną. Z kolei malowanie 
pasów na czerwono poprawia ich wi-
doczność i zwraca uwagę kierowców,  

a w konsekwencji zwiększa bezpieczeń-
stwo rowerzystów. Jest to rozwiąza-
nie zalecane szczególnie w obszarach 
śródmiejskich, gdzie szerokość drogi 
nie pozwala na wydzielenie ścieżki ro-
werowej.

Prócz pasów zalecanych na niektórych 
skrzyżowaniach i przejściach dla pie-
szych pojawią się przejazdy dla rowe-
rzystów. Zgodnie z przepisami kierują-
cy pojazdem, zbliżając się do przejazdu 
dla rowerzystów, jest obowiązany za-
chować szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa kierującemu rowe-
rem znajdującemu się na przejeździe.

Nowe rozwiązania z pewnością spraw-
dzą się w przestrzeni miejskiej Białogar-
du, zapewnią większe bezpieczeństwo 
cyklistom i –  miejmy nadzieję – będą 
zachętą do przesiadki z samochodu na 
rower.
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Dwa dni, dwie lokalizacje i mnóstwo ciekawych atrakcji i aktywności przygotowanych dla białogardzian. Urodzinowy 
Weekend Białogardu obfitował w zabawy dla całych rodzin, każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co wywoła na twarzy 
szczery uśmiech.

Białogardzianie cudownie bawili się podczas pierwszego dnia 
Urodzinowego Weekendu Białogardu na placu Stanisława 
Wyspiańskiego. Ostatni dzień lipca dosłownie upłynął nam... 
pod znakiem wody i piany!
Ależ się działo! Pianaparty z prawdziwego zdarzenia – tańce, 
podskoki, układanie fryzur z piany, czy aniołki w pianie – sza-
lona zabawa przypadła do gustu zarówno najmłodszym i tym 
nieco starszym imprezowiczom.

Na placu Wyspiańskiego rozegrała się także ogromna balo-
nowa bitwa wodna. W braterskim pojedynku zwycięzców nie 
było, wszyscy skończyli mokrzy, uśmiechnięci i naładowani 
pozytywną energią.

Ponadto najmłodsi mogli skorzystać z szerokiej oferty dmu-
chanych instalacji do dziecięcych wariacji. Bezpłatne ska-
kanie na dmuchańcacch cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem zadowolonych dzieciaczków. Milusińscy brali udział  
w animacjach, grach i zabawach, mogli zmierzyć się z torem 
przeszkód Firefighter Combat Challenge i zasiąść za kółkiem 
prawdziwego wozu strażackiego. Przez cały czas działały na 
placu liczne punkty handlowe i gastronomiczne.
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i zabawy!i zabawy!
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Ważnym elementem imprezy był mobilny punkt szczepień, 
który cieszył się sporym powodzeniem. Można było zaszcze-
pić się jednodawkowym preparatem firmy Johnson. Urodzi-
nowy prezent w postaci szczepień sprawiło sobie 40 miesz-
kańców naszego miasta. 

Drugi dzień Urodzinowego Weekendu Białogardu spędziliśmy 
w zielonej scenerii Parku Orła Białego. Jednak nie tylko zieleń, 
a wszystkie kolory tęczy udekorowały urodzinową imprezę,  
a to za sprawą święta kolorów HOLI Festival.
Dj rozkręcał imprezę gorącymi rytmami, a w powietrze wybu-
chały co chwilę tęczowe proszki i szerokie uśmiechy koloro-
wych uczestników.
Na głównej scenie odbywały się prezentacje taneczne i wo-
kalne lokalnych artystów. Dla białogardzian wystąpiły grupy 
Szkoły Tańca i Sportu Perfect, wokaliści G91, podopieczna 
Młodzieżowego Domu Kultury Milena Nowak oraz Klaudia 
Barska.

Gry i zabawy dla dzieci prowadzili wyjątkowi animatorzy  
– minionki!
Ponadto zielony park zapełniony był dodatkowymi atrakcja-
mi. Bezpłatna jazda konna, dwie strefy dmuchańców i wiele 
innych! Nikt nie mógł narzekać na nudę.

Jak urodziny, to oczywiście tort! Kolorowy jak nasze miasto  
i słodki jak uśmiechy białogardzian. 30 kg słodyczy przygoto-
wanej przez białogardzką cukiernię Ekler rozeszło się po Par-
ku Orła Białego w mgnieniu oka.
Z okazji 722. rocznicy nadania praw miejskich naszemu mia-
stu życzenia białogardzianom złożyła burmistrz Emilia Bury.

Na finał Urodzinowego Weekendu Białogardu wystąpili Tho-
mas i Angelika Grotto wraz z Mikołajem Podolskim. Włoskie 
przeboje idealnie wkomponowały się w parkowy wieczór. 
Zgromadzona publika śpiewała razem z wykonawcami i ba-
wiła się wyśmienicie.

To były wspaniałe dwa dni wspólnej zabawy. Dziękujemy!
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Nowy parking przy stadionie 
Zakończył się remont parkingu na te-
renie Białogardzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Wymieniono nawierzchnię  
i wyznaczono 30 miejsc parkingowych,  
w tym dwa dla osób niepełnospraw-
nych. Na starym parkingu mieściło się 
zwykle około 18 aut. Dzięki wyznaczeniu 
miejsc parkingowych przestrzeń par-
kingu wykorzystana jest zdecydowanie 
efektywniej.
W ramach inwestycji wymieniono rów-
nież infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 

pod powierzchnią parkingu, wykonano 
brakujące odcinki chodnika i dokonano 
reorganizacji terenów zielonych wokół 
parkingu.
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 sportowa,  
hotel i rozległe tereny zielone.
Inwestycję wartą ponad 150 tys. zł  
współfinansowało Miasto Białogard.

Plac zabaw w Parku Orła Białego w nowej odsłonie

 
 
 

Mali białogardzianie mogą już testo-
wać nowe urządzenia na placu zabaw  
w Parku Orła Białego. A jest co testować: 
na placu pojawiła się duża konstrukcja 
ze zjeżdżalniami, mostkami linowymi  
i ścianką wspinaczkową dla dzieci oraz 
nowe huśtawki. Warto zaznaczyć, że 
jedna z nowych huśtawek ma szerokie 
siedzisko z oparciem, dzięki czemu sko-
rzystać z niej mogą m.in. dzieci z niepe-
nosprawnością ruchową wymagające 
podparcia w siadzie. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia do 30 września 2021  r. 
trwa Narodowy Spis Powszech-
ny. Udział w spisie jest obowiąz-
kowy. Spisać można się przez in-
ternet na stronie spis.gov.pl, przez 
infolinię spisową (22) 279 99 99 lub  
z pomocą rachmistrzów spisowych.  
Infolinia spisowa działa od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00-
18:00.

 
Rachmistrz będzie dzwonił z nume-
ru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99. Rachmistrzowi nie możesz 
odmówić realizacji spisu. Główny 
Urząd Statystyczny zachęca do sa-
mospisu przez internet. Więcej infor-
macji o spisie na stronie spis.gov.pl. 

Szczepimy się!
Choć trwa pełna sezony urlopowego i liczba zachorowani na COVId-19 jest jeszcze stosunkowo nieduża, naukowcy  
przestrzegają przed kolejną fala zachorowań.  Przed kolejną falą epidemii ochronić nas może rozsądek i szczepienia.
W Białogardzie zaszczepić można się w kilku punktach:            

 
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
 
Obecnie (stan na 5 sierpnia) według danych rządowych 
(www.gov.pl) w pełni zaszczepionych jest 10 512 biało-
gardzian (43,9% mieszkańców miasta).
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Piłkarski klub ISKRA Białogard świętował 75-lecie swojej działalności!
30 lipca w uroczystościach na miejskim stadionie wzięli udział działacze klubu i zaproszeni goście, wśród nich burmistrz 
Białogardu Emilia Bury.

Na początku przedstawiono pokrótce 
historię klubu. 75 lat to ogrom spor-
towych emocji, pięknych zwycięstw  
i gorzkich porażek. To mnóstwo pracy 
i zaangażowania włożonych w rozwój 
białogardzkiego futbolu.

Władze klubu podziękowały sponsorom 
i władzom samorządowym za wsparcie 
rozwoju białogardzkiej Iskry. Burmistrz 
Białogardu Emilia Bury złożyła na ręce 
prezesa Szymona Piotrowskiego gra-

tulacje i podziękowania za wieloletnią 
działalność klubu i reprezentowanie 
Białogardu w piłkarskich rozgrywkach.

Po oficjalnych uroczystościach przy-
szedł czas na towarzyski mecz z Gwar-
dią Koszalin. Piękną oprawę spotkaniu 
przygotowali kibice obu drużyn. Nie 
brakowało dopingujących przyśpiewek  
i stadionowych zawołań.
Szala zwycięstwa od początku wyraźnie 
przechylała się  na stronę drużyny z Ko-
szalina, goście wygrali pojedynek 1:4.

W przerwie meczu przeprowadzono  
licytację klubowych gadżetów, z której 
dochód przeznaczono na wsparcie wal-
ki z chorobą białogardzianina Przemy-
sława Dunaja.
Uroczystości zakończył ciepły poczę-
stunek i wspólne przyjacielskie rozmo-
wy.

Miasto Białogard od lat wspiera finan-
sowo białogardzkich piłkarzy, zapew-
nia także warunki treningowe. Jubileusz 
Iskry odbył się pod patronatem burmi-
strza Białogardu i przy wsparciu Miasta 
Białogard.

Kolarskie zmagania w Białogardzie   

Ostatnia sobota lipca do-
starczyła nam wielu atrak-
cji, nie tylko za sprawą 
urodzinowego party Biało-
gardu, ale także dzięki spor-
towym emocjom podczas 
kolarskiego wyścigu VELO 
BALTIC.
Blisko 150 kolarzy z całej 
Polski zmagało się z 68 ki-
lometrową trasą. Na ama- 

 
torów czekał dystans mini 
17 km.
Kolarze wystartowali o go- 
odz. 12:00 z ul. Piłsudskie-
go (obok Bramy Wysokiej) 
i pomknęli w stronę Szo-
sy Połczyńskiej, by dalej 
zmierzyć się z wymagającą 
trasą (Klępino Białogardz-
kie – Dargikowo – Pomia-
nowo – powrót do Biało-
gardu ulicą Zwycięstwa). 
To było prawdziwe świę-
to cyklistów i niesamowi-
te widowisko dla kibiców! 

Impreza ma na celu pro-
pagowanie zdrowego  
i aktywnego stylu życia,  
a także promocję kolarstwa 
i jazdy na rowerze. Wyścig 
odbył się pod patronatem 
honorowym burmistrza Bia-
łogardu Emilii Bury.

II Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Białogardu roze-
grany został podczas Urodzinowego 
Weekendu Białogardu

W turnieju udział wzięło aż 
12 drużyn. Piaszczyste boisko 
przy krytej pływalni BOSiR 
odwiedzili  białogardzianie  
i goście z sąsiednich miast: 
Szczecinka, Połczyna Zdroju, 
Tychowa i Buczka.
31 lipca od samego rana siat-
karze walczyli o laury, choć nie 
one były najważniejsze. Ama-
torzy piaszczystej siatkówki, 

pełni pozytywnej sportowej 
energii, spędzili miło czas na 
wspólnej aktywności i rywali-
zacji fair play.
Plażowy turniej zorganizowa-
ło Białogardzkie Stowarzysze-
nie Aktywności Sportowej we 
współpracy z Białogardzkim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  
i Miastem Białogard.

Nikola Wiśniewska, zdobywczyni brązowego 
medalu Mistrzostw Europy Kadetek, odebra-
ła nagrodę z rąk burmistrz Białogardu
 
6 lipca w Urzędzie Miasta Białogard 
gościła reprezentantka Atletyczne-
go Klubu Sportowego wraz z preze-
sem klubu Przemysławem Lisem.
W uznaniu osiągnięć sportowych 
burmistrz Białogardu Emilia Bury 
 

 
wręczyła Nikoli nagrodę finansową.
W czerwcu białogardzianka sta-
nęła na trzecim stopniu podium 
mistrzostw w Bułgarii, jako naj-
młodsza medalistka na imprezie tej 
rangi.
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Miasto Białogard prowadzi kolejną inwestycję  
w infrastrukturę drogową. Trwają prace na ul. Chrobrego  
Inwestycja obejmuje wymianę istnieją-
cej nawierzchni z masy bitumicznej na 
całej długości ulicy Chrobrego, tj. od 
skrzyżowania z ul. Chopina i ul. Stanisła-
wa Moniuszki aż do ścieżki poetów.
Wykonawca (firma POL–DRÓG DRAW-
SKO POMORSKIE S. A.) pracuje obecnie 
nad wymianą nawierzchni, układane są 
kolejne warstwy asfaltu. Wcześniej wy-

konana została nowa kanalizacja desz-
czowa.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 396 
563,28 zł. Miasto Białogard pozyskało 
dofinansowanie na realizację inwestycji 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

W Zaułku Drzewnym prace idą pełną parą! 
Niegdyś zapomniany i zaniedbany zaką-
tek nad Liśnicą przechodzi prawdziwą 
metamorfozę. Na placu budowy wiele 
się dzieje, a ogromne zmiany widać go-
łym okiem.

W ostatnim czasie kładki pieszo-rowero-
we zostały pomalowane i zyskały nowe 
bezpieczne barierki. Wykonano betono-
we elementy stanowiące konstrukcję 
pod pomosty z paneli kompozytowych.

Co ważne, zamontowane zostały ele-
menty nowego placu zabaw dla dzieci. 
Zaakceptowano także urządzenia dla 
siłowni oraz elementy małej architektu-
ry, takie jak ławki, stoły i stojaki na ro-

wery. Oczekujemy już na dostawy tych 
elementów.

Ponadto układana jest nawierzchnia 
jezdni i głównych ciągów pieszo-jezd-
nych z kostki betonowej. Wykonano już 
nawierzchnię parkingu od strony uli-
cy Świdwińskiej. Trwają również prace 
związane z nawierzchnią przestrzeni 
rekreacyjnych plaży, obszaru siłowni ze-
wnętrznej oraz terenów zielonych.

Przypomnijmy, że projekt zakłada cał-
kowitą przebudowę nadrzecznych tere-

nów. Będzie to kolejne miejsce spotkań  
i rekreacji białogardzian.
Projekt rewitalizacji Zaułka Drzewnego 
współfinansowany jest przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskich Fun-
duszy Strukturalnych i Inwestycyjnych  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 
9 Infrastruktura publiczna, Działanie 
9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fi-
zycznej, gospodarczej i społecznej ubo-
gich społeczności i obszarów miejskich  
i wiejskich.


