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11 listopada wspólnie otworzyliśmy nowe miejsce spotkań i rekreacji w Białogardzie.  
W Zaułku Drzewnym odbył się pełen atrakcji festyn rodzinny.
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Drodzy białogardzianie,
choć późna jesień wydaje 
się okresem nieco sennym, to  
w naszym mieście bardzo 
dużo się dzieje, a kolejne tygo-
dnie przynoszą duże zmiany.   
W ostatnim czasie podpi-
sałam w imieniu miasta 
kilka ważnych umów, m.in. 
na dofinansowanie progra-
mu wsparcia dla uczniów 
oraz dofinansowanie bu-
dowy nowego budynku  
z mieszkaniami komunalnymi.  
Sfinalizowana została rów-
nież inwestycja w Zaułku 
Drzewnym – ogromny projekt, 
na który pracował sztab ludzi  
i który pozwolił marze-
nia o białogardzkim bul-
warze nadrzecznym zmie-
nić w rzeczywistość.  
Trwają ponadto mniejsze 
inwestycje m.in. na ul. Reja.   
Zachęcam Was do lektury 
tego numeru, w którym więcej  
o wspominanych wyżej wy-
darzeniach i inwestycjach. 
Już dziś zapraszam rów-
nież na spotkanie świą-
teczne na placu Wolno-
ści, które odbędzie się  
17 grudnia. 

Nowe dowody osobiste
Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, 
które od 8 listopada znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych  
w Polsce dowodów osobistych. 

Nowy dowód posiada wszyst-
kie dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego: po-
twierdza Twoją tożsamość  
i obywatelstwo, uprawnia do 
przekraczania granic niektó-
rych państw. Dotychczaso-
we funkcjonalności dowodu 
osobistego z warstwą elek-
troniczną (e-dowodu), wyda-
wanego od 4 marca 2019 r., 
pozostają te same – można go 
używać do elektronicznej ko-
munikacji z administracją pu-
bliczną i innymi podmiotami. 

W A Ż N E !  
• Jeśli Twój dowód osobisty 
jest nadal ważny – nie musisz 
go wymieniać.

• Złożenie wniosku o dowód 
osobisty (pobranie odcisków 
palców) oraz odbiór doku-
mentu (potwierdzenie toż-
samości) wymaga wizyty 
w urzędzie.

• Jeśli Twoje dziecko nie 
ukończyło 12 lat, wniosek  
o dowód dla córki lub syna 
możesz złożyć elektronicznie. 

W związku z podbieraniem 
odcisków procedura skła-
dania wniosku o wydanie 
dowodu osobistego będzie 
dłuższa. Zachęcamy więc do 
uprzedniego telefoniczne-
go umówienia wizyty w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Białogard, by 
nie czekać w kolejce. Pro-
simy dzwonić pod numery  
tel. 94 3579 183, 94 3579 184.

Więcej informacji znajdziesz 
na www.bialogard.info

Święto Niepodległości
11 listopada 2021 r. białogardzianie spotkali się pod pomnikiem Orła Białego, by uczcić pa-
mięć o polskiej drodze do niepodległości. 

Dzień 11 listopada, w któ-
rym marszałek Józef Piłsud-
ski przejął władzę, został  
w 1937 roku oficjalnie ogłoszo-
ny świętem narodowym. Jed-
nak dzień ten był już od 1919 
roku obchodzony jako Święto 
Niepodległości. Od tego czasu 
jest jednym z najważniejszych 
świąt obchodzonych przez Po-
laków w kraju i za granicą.
11 listopada 2021 r. uro-
czystość pod pomnikiem 
Orła Białego rozpoczęła się  
o godzinie 11:00 wspólnym 
odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego. Rys historyczny 
przedstawił dyrektor Centrum 
Kultury i Spotkań Europejskich 
Paweł Wiśniewski. Przemówie-
nie okolicznościowe wygłosiła 
burmistrz Białogardu Emilia 
Bury.
–  Polskość to wciąż dzieło  
w trakcie tworzenia, niemoż-

liwe do prostego sklasyfiko-
wania i zamknięcia w kilku 
słowach. I w tym widzę naj-
większą wartość. Wartość, 
którą należy pielęgnować. 
Polskość-wielowymiarowość, 
rozumienie i promowanie na-
szego dorobku kulturowego  
i tradycji z szacunkiem  
i otwartością na to, co inne  
i nowe. Bo przecież wszyscy 
– równi, choć tak różni – two-

rzymy Polskę – powiedziała  
w trakcie uroczystości bur-
mistrz Emilia Bury.
Kilkadziesiąt delegacji, w tym 
przedstawiciele władz miej-
skich z burmistrz Białogardu 
Emilią Bury na czele, złożyło 
symboliczne wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Orła Białego, 
by uczcić pamięć o polskiej 
drodze do niepodległości.

W krótce remont Moniuszki i Piastów
Białogard otrzyma blisko 5 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki uzyskanym środkom już w przyszłym roku  
rozpocznie się przebudowa ulic Moniuszki i Piastów.

W ramach inwestycji wykonana będzie 
nowa nawierzchnia jezdni, ciągi pie-
szo-rowerowe, kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie, a także parkingi i zieleń 
miejska. Ulica Moniuszki remontowana 
będzie na całej długości, a ulica Piastów 
– na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Cho-
pina. 
Zgodnie z dokumentacją, na postawie 

której wnioskowano o te środki, wartość 
całej inwestycji to 5 250 000 zł. Miasto 
Białogard otrzyma od administracji rzą-
dowej promesę do kwoty 4,98 mln, której 
rozliczenie nastąpi po zakończeniu inwe-
stycji.
Przypomnijmy, że Miasto Białogard zło-
żyło trzy wnioski o dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Polski Ład:  wnio-

sek na rozwój systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie Mia-
sta Białogard, wniosek na modernizację 
infrastruktury drogowej na terenie stre-
fy przemysłowej w Białogardzie oraz 
wniosek na przebudowę ulic Moniuszki  
i Piastów.  Akceptację uzyskał tylko trze-
ci wniosek.
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Drzewa dla Białogardu
Tereny wokół krytej pływalni BOSiR wzbogaciły się o 21 pięknych młodych 
drzew z gatunku surmia bignoniowa. Drzewa posadzili wspólnie wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, burmistrz Białogardu 
Emilia Bury oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.

Trwa Rok Ekologiczny na Pomorzu 
Zachodnim. Białogard znalazł się 
w gronie kilkunastu wyróżnionych 
gmin, które we współpracy z urzę-
dem marszałkowskim prowadzą na-
sadzenia drzew w ramach projektu 
Pomorze Zachodnie Zielony Region. 
Do Białogardu trafiło 21 surmii bi-
gnoniowych, a wkrótce nasze mia-
sto ozdobi jeszcze kilka platanów od 
urzędu marszałkowskiego.

Przypomnijmy, że były to kolej-
ne nasadzenia drzew realizowane  
w naszym mieście tej jesieni. W pierw-
szej połowie października na ulicach 
Chrobrego i Noskowskiego burmistrz 
Emilia Bury wraz z mieszkańcami po-
sadziła 56 nowych drzew.

Wsparcie dla 
uczniów
Miasto Białogard otrzyma dofinansowa-
nie na dodatkowe zajęcia dla uczniów 
miejskich szkół podstawowych.

Kolejna fala COVID-19 i kolejny lock-
-down pokazały, że już nie tak dużym 
problemem jest dostępność do sprzę-
tu, ale kondycja psychiczna dzieci  
i młodzieży. Uczniowie są zmęczeni, 
sfrustrowani i często pozbawieni mo-
tywacji do nauki. Dlatego też od listo-
pada w białogardzkich szkołach pod-
stawowych realizowane są zajęcia 
rozwijające uzdolnienia i umiejętności 
uczenia się, a także wsparcie psycho-
logiczne zarówno indywidualne, jak  
i w formie warsztatów grupowych.

Zajęcia realizowane są dzięki dofinan-
sowaniu ze środków unijnych w ramach 
projektu „Pomorze Zachodnie – Wspar-
cie Psychologiczno-Pedagogiczne”. Mia-
sto pozyskało te środki na podstawie  
umowy, którą 20 października burmistrz 
Białogardu Emilia Bury podpisała z mar-
szałkiem województwa zachodniopo-
morskiego Olgierdem Geblewiczem.  
W ramach projektu w białogardzkich 
podstawówkach zorganizowane zosta-
ną 1923 godziny różnorodnych zajęć, 
które pomogą uczniom przezwyciężyć 
trudności związane z nauką w dobie 
pandemii.

Wartość całego projektu w Mieście Bia-
łogard wyniesie 134 795 zł, z czego po-
nad 127 tys. to dofinansowanie środków 
unijnych (Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Zachodniopomorskie-
go 2014-2020).

Nowe mieszkania komunalne już 
wkrótce w Białogardzie
Burmistrz Białogardu Emilia Bury podpisała umowę na dofinan-
sowanie z rządowego programu finansowego wsparcia budow-
nictwa mieszkaniowego. W efekcie Białogard otrzyma z Banku 
Gospodarstwa Krajowego 5,9 mln na realizację inwestycji przy 
ul. Konopnickiej 3, gdzie  powstanie nowy budynek z 24 mieszka-
niami komunalnymi.
Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 7,3 mln zł. Nadzór 
nad realizacją inwestycji powierzony zostanie Białogardzkiemu  
Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Budowa rozpocznie się  
w przyszłym roku, a termin jej zakończenia zaplanowano na wrze-
sień 2023 r.
To kolejna inwestycja w Białogardzie realizowana przy wsparciu 
z BGK. Na poprzednie cztery inwestycje BGK przyznało ponad 
2,7 mln zł bezzwrotnego wsparcia finansowego, co pozwoliło na 
utworzenie łącznie 65 lokali mieszkalnych.
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Finał inwestycji w Zaułku Drzewnym
11 listopada wspólnie otworzyliśmy nowe miejsce spotkań i rekreacji w Białogardzie.  
W Zaułku Drzewnym odbył się pełen atrakcji festyn rodzinny.

Mieszkańcy Białogardu, którzy licznie 
przybyli na to wydarzenie, chętnie brali 
udział w proponowanych aktywnościach 
i zabawach. To było wspaniałe, pełne 
uśmiechu popołudnie, które tchnęło ży-
cie w białogardzkie zielone bulwary nad 
Liśnicą.

– Mam nadzieję, że zrewitalizowany Za-
ułek stanie się kolejnym – po parku Orła 
Białego – ośrodkiem, w którym bije puls 
miasta, a ludzie spotykają się, rozma-
wiają i cieszą się z bycia razem w tej 
pięknej przestrzeni – powiedziała w trak-
cie uroczystości burmistrz Emilia Bury.  – 
Oczywiście stworzenie takiego miejsca 
wymagało zaangażowania sporego 
zespołu, setek godzin rozmów, niezli-
czonych stron dokumentacji, wniosków, 
ogromnego nakładu pracy. Za rewita-
lizacją Zaułka stoi sztab ludzi, którym 
serdecznie z tego miejsca dziękuję. Cie-
szę się, że dzięki wspólnej wytężonej 
pracy dziś możemy być właśnie tutaj. 
Niech 11 listopada Zaułek będzie miej-

scem radosnego świętowania Dnia Nie-
podległości, a w kolejnych tygodniach  
i latach – miejscem pełnym dobrej ener-
gii i pozytywnych emocji.

Sam pomysł rewitalizacji Zaułka narodził 
się wiele lat temu, następnie rozpoczął 
się żmudny proces przygotowania pro-
jektu i pozyskiwania funduszy na realiza-
cję. W 2018r. Miasto Białogard otrzymało 
4 mln złotych unijnego dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 na realizację tej inwestycji.

26 lipca 2019 roku burmistrz Białogar-
du Emilia Bury podpisała umowę z firmą 
Matexim na rewitalizację terenów pu-
blicznych przy ul. Zaułek Drzewny. Roz-
poczęły się wówczas prace projektowe, 
a w październiku 2019 r. ruszyła wielka 
budowa nowego Zaułka Drzewnego.

Tereny nad Liśnicą z dnia na dzień zmie-
niały się nie do poznania. Z zapomnia-
nych zarośli powoli wyłaniało się to, co 
do tej pory mogliśmy oglądać tylko na 
wizualizacjach projektu.

W ciągu roku intensywnych prac zielony 
zaułek przeszedł prawdziwą metamor-
fozę. Wybudowano ciąg pieszo-rowero-
wy oraz jezdnię jednokierunkową wzdłuż 
ulicy Zaułek Drzewny wraz z 40 miejscami 
parkingowymi. Powstały dwie kładki pie-
szo-rowerowe, nowoczesny plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią i interaktyw-
nymi elementami wyposażenia, plaża  
z dostępem do rzeki, pomost wzdłuż rze-
ki Liśnicy. Wszystko to wyposażone w do-
datkową infrastrukturę rekreacyjną taką 
jak urządzenia siłowni plenerowej. Poja-
wiły się wygodne ławki, leżaki i stoliki, 
funkcjonalna toaleta i stojaki na rowery. 
Ciekawostką z pewnością będzie zain-
stalowana przy placu zabaw wiata, pod 
którą zamontowano specjalne lampy IR. 
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Lampy ogrzeją nas w zimne dni, nato-
miast w upalne popołudnia  ukojenie 
przyniosą specjalne zmgławiacze, usta-
wione niedaleko wiaty z leżakami i placu 
zabaw.  Cały teren zyskał również nowe 
oświetlenie i objęty został miejskim mo-
nitoringiem, który zapewni bezpieczeń-
stwo odwiedzającym.
Poza zachowanymi drzewami nadrzecz-
ne tereny zyskały ponad 30 drzew z ga-
tunków: klon pospolity, grab pospolity, 
buk pospolity oraz lipa szerokolistna. 
Dodatkowo posadzono tam liczne krze-
wy, a także pnącza, trawy ozdobne oraz 
żywopłoty formowane.

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 2014–2020.

UWAGA!
Wraz z otwarciem Zaułka Drzewnego 
zmienia się organizacja ruchu!
Przypominamy, że obowiązuje ruch jed-
nokierunkowy przy Zaułku Drzewnym, 
a więc mieszkańcy mogą wjechać na 
parking tylko od strony ul. Wojska Pol-
skiego i wyjechać od strony ul. Świdwiń-
skiej. Wjazd od ul. Świdwińskiej nie jest 
już możliwy.
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Malarstwo Marcina docenione!

Białogardzianin Marcin Mariak, 
na co dzień podopieczny Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, 
to niezwykle utalentowany młody 
człowiek, którego prace malar-
skie podziwiane są w całym kraju.
We wrześniu Marcin prezentował 
swoje obrazy we Włocławku na 
wystawie laureatów Ogólnopol-
skiego Konkursu Malarskiego im. 
Teofila Ociepki. To ogromne osią-

gnięcie i wielkie wyróżnienie, bo-
wiem na konkurs zorganizowany 
przez Kujawsko-Pomorskie Cen-
trum Kultury w Bydgoszczy wpły-
nęło ponad 600 prac.
Warto zaznaczyć, że to nie je-
dyny sukces naszego malarza. 
Swoje prace prezentował m.in. 
w Koszalinie, gdzie jego wystawa 
towarzyszyła 17. Europejskiemu 
Festiwalowi Filmowemu „Inte-
gracja Ty i Ja”, a także w Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum Kultury  
w Bydgoszczy.  Białogardzianin 
wystawiał swoje obrazy również 
w rodzinnym mieście, a w roku 
2020 został uhonorowany na-
grodą burmistrza Białogardu za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej.

Dekada z Chórem Bel Canto
Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto już od 10 lat dostarcza nam niezapomnianych  
muzycznych wrażeń. 

Chór od 2011 r. działa w Centrum Kultury  
i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Dyry-
gentem i dyrektorem artystycznym zespołu 
jest Paweł Mielcarek.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat chórzyści 
występowali ponad 100 razy, mogliśmy wy-
słuchać m.in. koncertów bożonarodzenio-
wych i patriotycznych.
Jubileuszowy koncert Białogardzkiego Chó-
ru Kameralnego Bel Canto 8 października  
w kościele pw. NNMP był naprawdę wyjąt-
kowy. Usłyszeliśmy przepiękne utwory mu-

zyki sakralnej, ludowej oraz współczesne 
kompozycje chóralne z udziałem solistów.  
To był wspaniały wieczór, pełen emocji i nie-
zapomnianych przeżyć. Nie zabrakło słów 
uznania, gratulacji i życzeń, które chórzy-
stom złożyła również burmistrz Białogardu 
Emilia Bury.

Wielkie brawa i podziękowania dla całego 
zespołu kierowanego przez Pawła Mielcar-
ka. Najlepsze życzenia na kolejne rozśpie-
wane lata!

25 lat „Szansy”
Talenty takie jak Marcin Mariak mogą 
rozwijać się w naszym mieście dzięki 
funkcjonowaniu Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej „Szansa”, który w tym roku ob-
chodzi jubileusz 25-lecia działalności.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”  
w Białogardzie jest placówką wsparcia 
z zakresu pomocy społecznej. Realizuje 
zadania w zakresie rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej, by rozwijać kompeten-
cje niezbędne osobom niepełnospraw-

nym do niezależnego, samodzielnego  
i aktywnego życia – na miarę indywidu-
alnych możliwości każdego z uczestni-
ków Warsztatu.

Z okazji wspaniałego jubileuszu działal-
ności życzymy pedagogom WTZ „Szan-
sa” niesłabnącego zaangażowania  
w codzienną pracę i wciąż nowych po-
mysłów na terapię, a uczestnikom WTZ 
– rozwoju pasji i talentów oraz radości 
tworzenia.

10 lat za obiektywem 
Białogardzianin Marcin 
Pauba obchodził jubileusz 
10-lecia pracy twórczej. 
Z tej okazji prezentował 
wystawę swoich fotografii 
w Galerii Sztuki Centrum 
Kultury i Spotkań Europej-
skich.
Wernisaż wystawy odbył 
się 27 października. Licznie 
przybyli goście podziwia-

li prace Marcina, których 
głównymi bohaterami są 
człowiek i przyroda. Autor 
utrwala na fotografiach  
przelotne chwile, głównie 
z życia Białogardu. W trak-
cie wernisażu nie zabrako-
wało słów uznania, gratu-
lacji i życzeń kolejnych lat 
owocnej pracy artystycz-
nej.



www.bialogard.info | grudzień 2021                             Miasto Białogard Informator | 7

Ciężarowcy walczyli o puchar burmistrza
20 listopada odbył się Turniej w Podnoszeniu Ciężarów o Puchar Burmistrza Białogardu
W zmaganiach wzięło udział 28 zawodników  
i zawodniczek z Pomorza.
Znakomicie zaprezentowali się młodzi spor-
towcy z sekcji podnoszenia ciężarów AKS Bia-
łogard.

Dwa złote medale trafiły w ręce repre-
zentantów białogardzkiego klubu. Kacper 
Ziętek wspiął się na najwyższy stopień po-
dium w kat. do lat 15. Złoto zdobył także 
Sebastian Wojtkowski w kat. do lat 17.
Ponadto brąz dla AKS Białogard wywalczył 
Filip Brzęczek w kat. do lat 15.
Drużynowo klub AKS zdobył pierwsze miej-
sce na 5 ekip startujących w zawodach!

Ciężarowców z AKS wspiera Miasto Biało-
gard.

Kobiecy bieg po zdrowie!    
24 października na terenach BOSiR blisko setka kobiet w różowych stro-
jach wystartowała we wspólnym biegu po zdrowie.

Różowa wstążka to symbol walki 
z rakiem piersi, a różowa impreza, 
która po raz pierwszy odbyła się  
w naszym mieście, była wyrazem 
solidarności z kobietami zmagają-
cymi się z nowotworem.

Panie mogły zmierzyć się z dystan-
sem 3 km w klasycznym biegu lub 
marszu nordic walking.

Honorowy patronat nad imprezą 
objęła burmistrz Białogardu Emilia 
Bury, która ruszyła do biegu razem 
z innymi białogardziankami.
Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez  Białogardzkie Stowarzysze-
nie Aktywności Sportowej, Modna 
Cafe, Natalię Kopczyńską i Martę 
Kaźmierczak przy wsparciu Miasta 
Białogard.

SREBRNA SZTANGA 2021 Ra-
fała Rocha    
3. miejsce w kategorii open do 72 kg oraz  
1. miejsce w kategorii 59 kg białogardzianin wy-
walczył we Wrocławiu na zawodach Srebrna 
sztanga 2021. Zawody te były ostatnim spraw-
dzianem przez Mistrzostwami Świata IPC,   
w których Rafał wziął udział pod koniec listo-
pada.

Ciężarowca wspiera Miasto Białogard.  
W kwietniu Rafał Roch został uhonorowany 
przez Emilię Bury nagrodą burmistrza Biało-
gardu, za wybitne osiągnięcia sportowe, które 
rozsławiają Białogard na całym świecie.

Wolniacy z Białogardu świetnie 
zaprezentowali się 13 listopa-
da w Osielsku podczas VI Ogól-
nopolskiego Turnieju Dzieci i 
Młodzików w Zapasach w stylu 
wolnym i zapasach kobiet.
W turnieju udział wzięło ponad 
200 zawodników z całej Polski 
oraz ekipy zagraniczne. Bia-
łogard reprezentowały dwa 
kluby: Atletyczny Klub Sporto-
wy Białogard oraz Zapaśniczy 
Klub Sportowy w Białogardzie 
Oba kluby wróciły z zawodów 
z 3 medalami!
AKS Białogard: Filip Seme-

nowicz (2 miejsce), Emi-
lia Madajczyk (3 miejsce), 
Szymon Kruk (3 miejsce).  
ZKS Białogard: Igor Kemprow-
ski (2 miejsce), Romejko Wik-
tor (3 miejsce), Bugajczyk 
Maja (3 miejsce).”Zawodni-
ków obu klubów wspiera Mia-
sto Białogard.
Warto zaznaczyć, że biało-
gardzki Atletyczny Klub Spor-
towy rozpoczął bój o laury 
w Polskiej Lidze Zapaśniczej, 
której mecze oglądać można 
na stronie internetowej tvp.
sport.pl

Białogardzianie jak zawsze w najwyższej formie
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Ulica Reja w przebudowie
Ruszyła kolejna inwestycja w infrastruk-
turę drogową w naszym mieście. Grun-
towny remont przechodzi ul. Mikołaja 
Reja.
Na odcinku blisko 80 m tej ulicy powsta-
nie nowa nawierzchnia z  kostki bruko-
wej. Ponadto wymienione zostaną kra-
wężniki i obrzeża wraz ze zjazdem od 
strony ul. Wyspiańskiego. Ulica Reja zy-
ska także nową kanalizację deszczową.

Realizacją inwestycji zajęła się firma 
SZTAPEL TECH. Wartość inwestycji wy-

nosi  ponad 230 tys. złotych,  
a termin zakończenia prac za-
planowany jest na 17 grudnia. 

UWAGA! Ze względu na prowa-
dzone prace ulica została za-
mknięta. W związku z tym prosi-
my o nieparkowanie aut na ww. 
ulicy i w garażach przyległych do 
niej. Wykonawca dołoży wszel-
kich starań, by utrudnienia były 
jak najmniej uciążliwe.


