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druk bezpłatny 

Dzieciaki bez biletów Dzieciaki bez biletów 
– projekt burmistrz Emilii Bury przyjęty!– projekt burmistrz Emilii Bury przyjęty!
29 września na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu po dyskusji i wprowadzeniu autopoprawek radni przyjęli projekt 
uchwały burmistrz Emilii Bury przewidujący zwolnienie dzieci i młodzieży  oraz osób powyżej 65. roku życia z opłat za prze-
jazdy komunikacją miejską.  
 
Zgodnie z zapisami uchwały do bezpłatnych przejazdów 
uprawnione będą dzieci uczęszczające do białogardzkich 
szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodsta-
wowych w Białogardzie, a także dzieci młodsze, których nie 
obejmuje jeszcze obowiązek szkolmy. Przypomnijmy, że zgod-
nie z obowiązującymi do tej pory przepisanymi do bezpłat-
nych przejazdów uprawnione były tylko dzieci do 4. roku życia,  
a starsze dzieci i uczniowie korzystali z przejazdów ulgowych. 
Dodatkowo poszerzona została grupa seniorów uprawnio-
nych do bezpłatnego korzystania z komunikacji – bez biletów 
będą mogli jeździć wszyscy, którzy ukończyli 65 lat.

– Bezpłatną komunikację miejską dla dzieci gwarantowałam 
w swojej kampanii wyborczej – mówi burmistrz Emilia Bury. 
– Dziś, dzięki przychylności Rady Miejskiej, zrealizowałam 
obietnicę. Co więcej, po konstruktywnej wymianie zdań na 
komisjach poszerzyliśmy dodatkowo grupę osób upoważnio-

nych do bezpłatnych przejazdów o osoby powyżej 65. roku 
życia.

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych przejazdów to:
• dla uczniów – legitymacja jednej z białogardzkich szkół,
• dla dzieci młodszych (które jeszcze nie uczęszczają do szko-
ły) oraz dla osób, które ukończyły 65 lat – dokument potwier-
dzający wiek i tożsamość osoby uprawnionej do korzystania 
bezpłatnie z komunikacji miejskiej w Białogardzie.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym. Procedura zajmie  kilka tygodni. O wejściu 
nowych przepisów w życie będziemy szeroko informować  
w kanałach informacyjnych miasta Białogard (strona interne-
towa bialogard.info, strona Miasto Białogard na Facebooku, 
Informator Miasta Białogard) oraz w pojazdach komunikacji 
miejskiej.



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

Drodzy białogardzianie! 

Niezmiernie się cieszę, że dzię-
ki przychylności radnych miej-
skich udało mi się wprowadzić 
w życie jeden z moich postu-
latów wyborczych – „Dziecia-
ki bez biletów”, czyli projekt 
bezpłatnej komunikacji dla 
uczniów białogardzkich szkół. 
Dodatkowo w nowej uchwa-
le znalazł się  poszerzony ka-
talog osób uprawnionych 
do bezpłatnych przejazdów.  

Do finału zbliża się budowa 
nowego żłobka miejskiego.  
Jednak żłobek to nie tylko bu-
dynek, a przede wszystkim lu-
dzie – zespół pracowników 
oraz najważniejsi bohaterowie 
tego przedsięwzięcia – malu-
chy. Ze stworzenie placówki 
w tym ludzkim wymiarze od-
powiada nowo wybrana pani 
dyrektor Gryfusia Paulina Vo-
gel. Więcej o żłobku i rekru-
tacji również w tym numerze. 

Oba powyższe projekty są od-
powiedzią na potrzeby bia-
łogardzian. Wsłuchiwanie się  
w głos mieszkańców jest 
dla mnie bardzo ważne.  
Zapraszam na spotkania na 
żywo  w formule rozmów w ma-
łych grupach lub w cztery oczy. 
Kolejne spotkanie odbędzie się 
23 listopada o godzinie 17:00 
w klubie osiedlowym na osiedlu 
Olimpijczyków ul. Komara 25.

Rondo na Kołobrzeskiej
Długo wyczekiwana inwestycja drogowa coraz bliżej. 16 września burmistrz Emilia Bury 
podpisała z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Tomaszem Sobie-
rajem porozumienie w sprawie budowy ronda, które zastąpi skrzyżowanie ulic Koło-
brzeskiej i Świdwińskiej

Dzięki porozumieniu wkrót-
ce rozpoczną się prace 
projektowe dotyczące ron-
da i dojazdów do niego. 
Należy jednak pamiętać, 
że ze względu na zakres 
inwestycji, na jej finał bę-
dziemy musieli poczekać 
prawdopodobnie kilka lat.  
Według wstępnej koncep-

cji rondo będzie znajdowa-
ła się bliżej Góry Zamkowej 
niż obecnie funkcjonujące 
skrzyżowanie ulic Świdwiń-
skiej i Kołobrzeskiej, a ulica 
Drzymały będzie przedłużo-
na, by doprowadzić ruch do 
ronda.  Szczegóły tego roz-
wiązania będą znane dopie-
ro po opracowaniu projektu.  

Ta długo wyczekiwana in-
westycja sfinansowana bę-
dzie ze środków wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
i budżetu Miasta Białogard. 
Porozumienie zakłada 
współfinansowanie budowy 
ronda przez Miasto Biało-
gard do kwoty 2 mln zł.

MOBILNY URZĘDNIK na stałe w Białogardzie!
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych Miasto Białogard 
zdecydowało się na stałe wprowadzić usługę Mobilnego Urzędnika. 
To ogromne ułatwienie w załatwianiu spraw urzędowych dla osób o szczególnych po-
trzebach. Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Z usługi Mobilnego Urzędnika 
mogą korzystać mieszkań-
cy miasta Białogard, będą-
cy osobami o szczególnych 
potrzebach, w tym osoby 
niepełnosprawne, osłabione 
chorobami, osoby powyżej 
65. roku życia, zależne (po-
wyżej 15. roku życia), które  
z powodu deficytów zdro-
wotnych nie mogą dotrzeć 
do Urzędu Miasta
Jak zgłosić chęć korzystania 
z usługi Mobilnego Urzędni-
ka?
Zgłoszenia można dokonać:
• telefonicznie – pod nume-
rem telefonu 94-3579-200  
w godzinach 8.00 – 12.00
• wysyłając zgłoszenie na 
adres e-mail: mobilnyurzed-
nik@bialogard.info
W zgłoszeniu należy krót-

ko wyjaśnić czego dotyczy 
sprawa, a także podać imię 
i nazwisko, adres oraz nu-
mer telefonu do kontaktu. 
Następnie, pracownik Urzę-
du Miasta, skontaktuje się 
z mieszkańcem, by usta-
lić dogodny termin wizyty  
i sposób załatwienia sprawy. 
Urzędnik dostarczy bezpo-
średnio do domu wszystkie 
potrzebne druki wniosków, 
pomoże w ich wypełnieniu 
oraz przyjmie je i zarejestru-
je w urzędzie.

Jakie czynności mogą zo-
stać wykonane w ramach 
usługi Mobilnego Urzędnika?
Katalog usług Mobilnego 
Urzędnika jest dość rozbudo-
wany,  Szczegóły dostępne 
są w  Regulaminie działania 
w ramach projektu. „Mobilny 
Urzędnik. Poprawa dostęp-
ności usług publicznych dla 
mieszkańców o szczegól-
nych potrzebach” oraz pod 
numerem (94) 3579200.
Usługa Mobilnego urzędnika 
jest bezpłatna!
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Gryfuś rośnie i rośnie
27 września rozpoczęła się rekrutacja maluchów do nowego żłobka miejskiego. Ruszyła  również rekrutacja pracowni-
ków. Praca wre, a działania koordynuje nowa pani dyrektor.

Nowy żłobek miejski Gryfuś powstaje 
przy ul. Stamma w Białogardzie.  Prace 
idą zgodnie z harmonogramem . Zakoń-
czono prace na placu zabaw, zamon-
towano urządzenia zabawowe oraz 

wykonano nawierzchnię bezpieczną. 
Zakończono  również malowanie elewa-
cji budynku. Trwają  prace nawierzch-
niowe związane z budową parkingu  
i chodnika oraz tarasu przy salach żłob-
kowych.

W pierwszej połowie września w drodze 
konkursu wyłoniono dyrektora nowej 
placówki. Gryfusiem kierować będzie 
pani Paulina Vogel, doświadczony pe-
dagog i nauczyciel. Pani dyrektor  nie-

zwłocznie przystąpiła do organizacji 
działań placówki, w tym procesu rekru-
tacji dzieci i pracowników. 
W poniedziałek 27 września rozpoczęła 
się rekrutacja maluszków, a 28 września 
ruszył nabór pracowników. Placówka 
rozpocznie swoją działalność w poło-
wie grudnia 2021 r. 
Przypomnijmy również, że na ul. Stam-
ma, jeszcze przed otwarciem żłobka 
przeprowadzony będzie remont.  

Więcej informacji o remon-
cie ul. Stamma na stronie 8 tego  
numeru. 

Oddział 
przedszkolny 
w SP1
1 września odbyło się uro-
czyste otwarcie oddzia-
łu przedszkolnego w SP1.  
Dzięki inwestycji obejmu-
jącej adaptację pomiesz-
czeń szkolnych na oddział 
przedszkolny stworzono 
przestrzeń do zabawy i na-
uki na poziomie przedszkol-
nym dla 19 sześciolatków.

Prace nad adaptacją po-
mieszczeń na potrzeby 
przedszkolaków zajęły nie-
co ponad dwa miesiące. 
Inwestycja sfinansowana 
została ze środków Miasta 
Białogard, a jej wartość to 
313 tys. zł. 
Do dyspozycji dzieci i pe-
dagogów oddziału przed-
szkolnego jest przestronna 
sala dydaktyczna, szatnia, 
łazienka i pomieszczenie 
gospodarcze.

Zaułek w zieleni
Inwestycja nad Liśnicą zmierza do finału! Jednym z końcowych etapów jest wykonanie na-
sadzeń.

W Zaułku Drzewnym poja-
wiły się już: mozga trzci-
nowata, proso rózgowate  
i miskant chiński oraz krze-
wy. To był pierwszy etap na-
sadzeń. Na kolejnym etapie 
prac  posadzono ponad 30 
drzew z gatunków: klon po-
spolity, grab pospolity, buk 
pospolity oraz lipa szeroko-
listna. Do tego pnącza, grupy 
traw ozdobnych oraz żywo-
płoty formowane, które ubo-

gacą tereny rekreacyjne nad 
Liśnicą.
Prace w Zaułku Drzewnym 
postępują coraz szybciej,  
a zmiany widać gołym okiem. 
W ostatnim czasie zamonto-
wane zostały elementy si-
łowni plenerowej, wygodne 
ławki i kosze na śmieci. Zain-
stalowano także kamery mo-
nitoringu miejskiego, toaletę 
oraz stojaki na rowery.
Obok placu zabaw goto-

wa jest główna konstrukcja 
wiaty, na której dodatkowo 
pojawią się ażurowe ścia-
ny boczne, które będą pod-
porą dla pnączy. Wiata bę-
dzie ogrzewana lampami IR, 
by zapewnić większy kom-
fort białogardzianom wy-
poczywającym na leżakach  
w chłodniejszy dzień. Z kolei 
w upalne dni ulgę przyniosą 
zmgławiacze ustawione rów-
nież w pobliżu placu zabaw.
Finał inwestycji przewidziany 
jest na koniec października.
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52. Bitwa o krowę!
To było niesamowite popołudnie na białogardzkim placu Stanisława Wyspiańskiego! Mnóstwo atrakcji, piękna pogoda 
i wspaniała atmosfera sportowej rywalizacji!

Bitwa o krowę to impreza upamiętniają-
ca historyczną potyczkę mieszkańców 
Białogardu i Świdwina, którzy w 1469 r. 
posprzeczali się o … krowę. Jeden z bar-
dziej absurdalnych konfliktów w dziejach 
świata stał się zaczątkiem zabawnej tra-
dycji, w ramach której od 1969 r. miesz-
kańcy Białogardu i Świdwina spotykają 
się, by rywalizować o krowie rogi.
5 września w Białogardzie obyła się 52. 
Bitwa o krowę. Dopisała publiczność, po-
goda i humory. Taki zestaw gwarantuje 
znakomitą zabawę.

Plac Wyspiańskiego wypełniony był bia-
łogardzianami i gośćmi spoza miasta. 
O godzinie 14:00 rozpoczął się turniej 
rycerski, podczas którego można było 
strzelać z łuku, spróbować swych sił w 
sztuce fechtunku i dołączyć do korowo-
du średniowiecznych tancerzy. 
Nie brakowało też bardziej współcze-
snych akcentów: dmuchańców, stoisk 
gastronomicznych i handlowych. Opra-
wę muzyczną zapewniał Dj Matt Haus. 

W trakcie imprezy działał również plene-
rowy punt szczepień oferujący szczepie-
nia jednodawkowym preparatem firmy 
Johnson.
O 15:30 na placu Wolności nastąpi-
ło przywitanie drużyn (z włodarzami 
miast na czele) i przemarsz na plac boju 
na Wyspiańskiego. Ulicami Białogardu 
przeszedł piękny i malowniczy korowód 
zbrojnych rycerzy i pięknych panien, 
reprezentantów obu miast oraz biało-
gardzian, którzy dołączyli do pochodu 
zachęceni nawoływaniem herolda pro-

wadzącego orszak (w tej roli Paweł Wi-
śniewski, dyrektor Centrum Kultury i Spo-
tkań Europejskich).
Im bliżej placu boju, tym więcej emocji 
towarzyszyło pochodowi. Drużyny, przy-
jęte gromkimi brawami, po krótkim powi-
taniu przystąpiły do zasadniczej części 
spotkania: zmagań o krowę. Na poje-
dynek składało  się 13 niecodziennych 
konkurencji, w tym rzut toporem, rzut 
oszczepem, zwijanie węza na czas, na-

dziewanie kapusty na halabardę w locie 
i łapanie surowych jajek przez nadobne 
białogłowy.
Obie drużyny ruszyły do boju z zaanga-
żowaniem i konkurowały honorowo. Na 
straży właściwego przebiegu zawodów 
stali sędziowie z Białogardu i Świdwina. 
Mnóstwo było śmiechu i dobrych emocji. 
Było tez trochę niepokoju na twarzach 
zawodników, bo przecież nie lada to za-
szczyt i odpowiedzialność reprezento-
wać w takiej potyczce swoje miasto.
Po zakończeniu 13 konkurencji drużyno-
wych niespodziewanie w szranki stanęli 
włodarze: burmistrz Białogardu Emilia 
Bury i burmistrz Świdwina Piotr Feliński. 
Dodatkowa konkurencja nie była jednak 
decydująca, jako że białogardzianie już 

wcześniej wysunęli się na zdecydowane 
prowadzenie. Ostatecznie bitwa zakoń-
czyła się zwycięstwem naszej drużyny 
wynikiem 20 do 16.
Tym samym krowie rogi – symbol zwy-
cięstwa przekazywany triumfatorom ko-
lejnych bitew o krowę – zostały w Biało-
gardzie. Następna potyczka za rok, tym 
razem w Świdwinie.
Po zaciętym boju drużyny, w braterskiej 
zgodzie, udały się przedyskutować bitwę 
przy wspólnym stole, a publiczność mo-
gła wysłuchać koncertu utalentowanej 
białogardzianki Katarzyny Bryksy.
To było niesamowite popołudnie w Bia-
łogardzie! Dziękujemy drużynom za god-
ne reprezentowanie swoich miast i zaan-
gażowanie w sprawę, publiczności – za 
doping i dużo dobrej energii, a organiza-
torom i sponsorom – za przygotowanie i 
wsparcie imprezy.
Wydarzenie zorganizowało Centrum Kul-
tury i Spotkań Europejskich oraz Miasto 
Białogard przy wsparciu Zarządu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bia-
łogardzie oraz Świdwińskiego Ośrodka 
Kultury.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
Białogardzki Uniwersytet III Wieku ma  rozbudowany grafik spotkań na tę je-
sień. W programie m.in. wykłady oraz karaoke!
Najbliższy wykład odbędzie się 26 paź-
dziernika 2021 r. o godz. 16:00 w sali 
kameralnej CKiSE (wejście od ul. Grun-
waldzkiej). Tematem spotkania będzie 
„Złoty wiek Pomorza”. Wykład poprowa-
dzi Piotr Leszman, kustosz Muzeum Orę-
ża Polskiego w Kołobrzegu.
To jednak nie wszystko. Białogardzki Uni-
wersytet III Wieku oraz Centrum Kultury 
i Spotkań Europejskich zapraszają senio-
rów również  na zajęcia taneczne, spo-
tkania taneczne połączone ze śpiewa-
niem (karaoke) oraz zajęcia nauki języka 

angielskiego.
Spotkania karaoke odbędą się 22 
października, 29 października, 12 li-
stopada, 19 listopada, 3 grudnia, 
10 grudnia w godz. 16:00 - 18:00 w 
sali kameralnej CKiSE (wejście od ul. 
Grunwaldzkiej). Ilość miejsc ograni-
czona, obowiązują zapisy na miej-
sca przy stolikach. Udział w spotka-
niach jest bezpłatny. Zapisy w biurze 
CKiSE lub pod numerem telefonu: 94 
311 90 90 (pon.-pt., godz. 8-16).

Błoto, pot i fair play!
Białogard po raz kolejny stał się areną ekstremalnych zmagań niezwyciężonych sportowców! 2 października odbył się 
3 Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa.

W zmaganiach na terenach Białogardz-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sło-
neczną sobotę udział wzięło blisko 400 
zawodników z całej Polski!
Najpierw wystartowali najmłodsi  
w kategorii KIDS. Małym sportowcom 
nie brakowało ducha walki. Dzielnie i z 
uśmiechem na ustach pokonywali kolej-
ne odcinki trasy i wymyślne przeszkody. 
Po południu przyszedł czas na nieco 
bardziej doświadczonych zawodników. 

Do pokonania były dystanse 5 i 10 km 
i wiele ciekawych przeszkód na trasie. 
Na śmiałków czekały m.in. lodowata 
woda, błotna przeprawa, wspinaczka 
oraz czołganie w piasku. Łatwo nie było, 
ale nikt się nie poddał i każdy mógł li-

czyć na pomocną dłoń rywala.
Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa to 
wspaniała sportowa zabawa promują-
cą zdrowy aktywny tryb życia i rywali-
zację fair play. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i wszystkim zawodnikom, 
którzy ukończyli mordercze zmagania. 
Imprezę zorganizowaną przez Biało-
gardzkie Stowarzyszenie Aktywności 
Sportowej wsparło Miasto Białogard.
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Młode mistrzynie fitness
4 września na Litwie odbyły się Mistrzostwach 
Świata w fitness  WBBF-WFF w których udział 
wzięły dwie bardzo młode i bardzo utalentowane 
białogardzianki Julia Predko i Dalia Bonalska.
Julia Predko zdobyła tytuł Mistrzyni Świata Fit Kid 
w kat. do lat 10 oraz III miejsce (brąz) w duecie  
z Agatką Kamyk.  Dalia Bonalska zdobyła brąz/
drugie Wicemistrzostwo Świata Fit Kid do lat 12.
Dziewczyny były niesamowite, a ich talent  
i ogrom pracy zostały zauważone przez sędziów.  
Serdecznie gratulujemy zawodniczkom, rodzicom 
i trenerom. Przypomnijmy, że Miasto Białogard 
wspiera finansowo zarówno Julię jak i Dalię

AKS z medalami

W dniach 2-4 września odbyły się 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Rze-
szowie, na których zawodnicy AKS 
znakomicie się zaprezentowali! Zbi-
gniew Baranowski w kat. wagowej 
97 kg zdobył złoty medal, Patryk 
Dublinowski w kat. wagowej 92 kg  
zdobył złoty medal, Krzysztof Bień-
kowski w kat. wagowej do 70 kg 
zdobył srebrny medal.

W dniach 3-5 września obyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski Szkół Podstawowych. Był to  
medalowy weekend dla zawodni-
ków AKS: Szymon Kruk zdobył tytuł 
Mistrza Polski Szkół Podstawowych, 

a Emilia Madajczyk –  tytuł Mistrzy-
ni Polski Szkół Podstawowych.
I jeszcze coś z podwórka AKS:  ko-
biecy sukces w jiu jitsu! 25-26 wrze-
śnia w Luboniu odbyły się XI MI-
STRZOSTWA POLSKI NO GI JIU JITSU 
2021. Zawodniczka AKS Grappling 
Białogard Aleksandra PiSkunowicz 
wywalczyła brązowy medal w kate-
gorii kobiet białe pasy -61,5 kg. Co 
ważne, był to debiut Aleksandry na 
zawodach tej rangi. 

Wszystkim zawodnikom i trenerom 
serdecznie gratulujemy! Miasto 
Białogard od lat wspiera AKS i jego 
zawodników.

Sukcesy lekkoatletyczne
11 września w Szczecinie odbyły się lekkoatle-
tyczne Międzywojewódzkie Mistrzostwa do lat 
16, na których zawodnik białogardzkiego Klubu 
Biegacza Dziesiątka Antek Grabski zajął pierw-
sze  miejsce na dystansie 2000 m. 25 września 
na Mistrzostwach Polski do lat 16 w Karpaczu 
Antek również świetnie się zaprezentował i po-
prawił swój rekord życiowy. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za 
naszego zawodnika! Miasto Białogard wspiera 
Klub Biegacza Dziesiątka.

Zwodnicy Zapaśniczego Klubu 
Sportowego świetnie zaprezen-
towali się 4-5 września na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Szkół Podstawowych. 
Młodzi sportowcy wrócili do 
Białogardu  z workiem medali. 
Złoto wywalczył Igor Kemprow-
ski; srebrne medale zdobyli: Bu-
gajczyk Maja, Karolczak Alan 
i Rakowski Artur; po brąz się-
gnęli: Rodzoś Alan, Sikora Filip, 
Margoś Hubert, Wołoszyn Alek-
sander,  Szyntar Filip, Supińska 
Oliwia. Ponadto piąte miejsce 
zajęli: Romejko Wiktor, Klus Ma-
teusz i Rudzinska Oliwia.  

Klub może pochwalić się rów-
nież sukcesami na Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Mło-
dziczek, które odbyły się 25 
września w Poznaniu. Maja 
Bugajczyk wywalczyła trzecie 
miejsce w kategorii wagowej 58 
kg. Brąz zdobyła także Oliwia 
Rudzińska w kategorii 36 kg.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim młodym walecznym za-
wodnikom i ich trenerowi. Mia-
sto Białogard wspiera działania 
Zapaśniczego Klubu Sportowe-
go.

Zapaśniczy Klub Sportowy na podium
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Stamma wkrótce w nowej odsłonie
Trwają prace na ul. Stamma w Białogar-
dzie.  W ramach inwestycji realizowa-
nej przez firmę POL-DRÓG Drawsko Po-
morskie  powstał już  nowy chodnik  na 
długości blisko 300 m , przebudowano 
zjazdy z posesji i plac pod wiatę przy-

stankową. W chwili oddawania numeru 
do druku rozpoczęto prace związane  
z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni.  
Finał inwestycji w listopadzie.  Remont 
Stamma zapewni wygodny dojazd  do 
osiedla Olimpijczyków oraz do Gryfusia, 
nowego żłobka miejskiego, o którym 
więcej piszemy na stronie 3.

Most na Świdwińskiej po remoncie
Pod koniec września zakończyły się prace związane z montażem nowych 
barier mostu na ul. Świdwińskiej. Most wyposażony został w ażurowe ba-
riery wykonane z metalu. Koszt inwestycji to blisko 54 tys. złotych.  Przy-
pomnijmy, że stare betonowe bariery uległy poważnemu uszkodzeniu w 
wyniku wypadku samochodowego w połowie maja. Możemy Was przy 
tym zapewnić, że most ten nigdy nie był i nie jest wpisany do rejestru 
zabytków.

Poczekalnia autobusowa na Drzymały
Dzięki staraniom władz Miasta Białogard uruchomiono poczekalnię dla pasaże-
rów autobusów dalekobieżnych. Poczekalnia znajduje się na ul. Drzymały przy 
przystankach autobusowych niedaleko dworca PKP i parkingu jednego z dyskon-
tów.  Obiekt wyposażony jest w kamery monitoringu miejskiego, ławki i tablice 
informacyjne. Poczekalnia otwarta będzie dla podróżnych codziennie od 4:30 do 
22:30. Uruchomienie poczekalni jest odpowiedzią na potrzeby białogardzian ko-
rzystających z transportu publicznego w drodze do szkoły lub pracy poza Biało-
gardem.


