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Kolędy w wykonaniu dzieci, upominki od Mikołaja, choinki od Miasta, wspaniałe potrawy świąteczne i  pełna życzliwości at-
mosfera. Tak wyglądało Przedświąteczne Spotkanie Białogardzian na placu Wolności. Więcej na stronie 4.

Gryfuś – nowy  żłobek miejski już otwarty.   Inwestycja zrealizowana  została w przewidzianym terminie, choć tempo było 
zawrotne. Teraz przestronne, jasne sale nowej placówki wypełnia tupot dziecięcych stup i odgłosy zabawy.  
Więcej na stronie 2-3
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Drodzy białogardzianie, za nami kolejny rok.  
Mam nadzieję, ze był to dla Was czas dobry i 
owocny. Dla naszego miasta był to rok dużych in-
westycji. Powstał nowy żłobek miejski Gryfuś, za-
kończona została rewitalizacja Zaułka Drzewne-
go, finalizowana jest budowa ścieżek rowerowych  
w Białogardzie. O otwarciu żłobka więcej w tym 
numerze, a pozostałe inwestycje opisywane były 
we wcześniejszych wydaniach Informatora Miasta 
Białogard. 

Wprowadzone zostały ponadto programy społeczne, któ-
re ułatwią codzienność członkom naszej lokalnej społecz-
ności. Mam tu na myśli dwa projekty: Białogardzką Kartę Se-
niora i Białogardzką Kartę Dużej Rodziny . Co więcej jesienią 
tego roku wcieliłam w życie jeden z moich postulatów wybor-
czych „Dzieciaki bez biletów” – bezpłatną komunikację miejską 
dla uczniów białogardzkich szkół oraz dla dzieci młodszych.  
Dodatkowo obniżone zostało do 65 lat kryterium wieku upraw-
niające do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.  

Z okazji Nowego Roku pragnę złożyć Państwu życzenia  
zdrowia i pomyślności.  

Mam nadzieję, że rok 2022 przyniesie nam dużo pozytyw-
nych emocji oraz nową energię, która pozwoli z optymizmem,  
zrozumieniem i życzliwością tworzyć wspólne lepsze jutro.
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Gryfuś otwarty! 
Jeszcze w kwietniu  mieliśmy projekt i teren porośnięty trawą, później plac budowy, następnie imponujący budynek. Dziś 
to już oficjalnie Gryfuś – nowy żłobek miejski, w którym najmłodsi białogardzianie znajdą wspaniałą opiekę.

2 grudnia oficjalnie otworzyliśmy nową 
placówkę przy ul. Stamma 14 w Biało-
gardzie.
W tym pięknym miejscu, które już  
w styczniu wypełni się dziecięcym śmie-
chem i odgłosami zabawy, burmistrz 
Białogardu Emilia Bury przywitała zgro-
madzonych gości, m.in. senatora RP 
Janusza Gromka, wicewojewodę za-
chodniopomorskiego Tomasza Wójcika, 
radnych miejskich, komendanta policji i 
komendanta straży pożarnej, dyrekcje 
miejskich szkół i przedszkoli oraz pana 
Kazimierza Heidnera, prezesa spółki 
Matexim, która zrealizowała inwestycję. 
Wśród gości nie mogło zabraknąć osób 
najważniejszych – maluszków, które 
przyszły wraz z rodzicami  „przetesto-
wać” nowy obiekt.
– To niesamowite, jak szybko i sprawnie 
przebiegła budowa żłobka. 29 kwiet-

nia podpisałam umowę z wykonawcą 
– firmą Matexim i tego samego dnia 
nastąpiło przekazanie placu budowy.  
– mówiła burmistrz Emilia Bury. – Teren 
zmieniał się z dnia na dzień, a wykonaw-
ca dokładał starań, by wszystko prze-
biegało zgodnie z harmonogramem.
Realizacja inwestycji poprzedzona była 
godzinami prac koncepcyjnych i projek-
towych, wiązała się z przygotowaniem 
obszernej dokumentacji i procesem po-
zyskiwania środków na realizację pro-
jektu. A środki to przecież niemałe, bo 
i inwestycja ogromna. Wartość inwe-

stycji to ponad 5,2 mln złotych, z czego 
2,8 mln pochodziło z dofinansowania  
z resortowego programu rozwoju Insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+”, 2021 organizowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas oficjalnego otwarcia nowej 
placówki burmistrz Białogardu przeka-
zała symboliczny klucz do żłobka pani 
dyrektor Paulinie Vogel, a następnie ze-
brani goście wspólnie przecięli wstęgę, 
inaugurując działalność nowej placówki 
w naszym mieście.
– Maluszki znajdą tu wspaniałą opiekę 
i przestrzeń rozwoju, a rodzice –  moż-
liwość powrotu na rynek pracy i pogo-
dzenia opieki nad dzieckiem z obowiąz-
kami zawodowymi. Czas, który zyskają 
rodzice, gdy dziecko będzie w żłobku, 
przełoży się dalej na funkcjonowanie 

rynku pracy w naszym mieście i aktyw-
ność pozazawodową naszych miesz-
kańców – podkreśliła burmistrz Biało-
gardu Emilia Bury.
Milusińscy rozpoczęli swoją przygodę  
z Gryfusiem  15 grudnia od dni adapta-
cyjnych, by od stycznia przychodzić już 
regularnie.
Nowy żłobek zaprojektowano jako bu-
dynek parterowy z 4 salami dla dzieci 
i zapleczem socjalno-technicznym. Na 
terenie żłobka powstał funkcjonalny  
i bezpieczny plac zabaw o powierzch-
ni blisko 200 m2 z urządzeniami do gier  
i zabaw na świeżym powietrzu.
Przypomnijmy, że Miasto Białogard 
przeprowadziło jesienią tego roku in-
westycję w infrastrukturę drogową na 
ul. Stamma. Przebudowano jezdnię  
i chodniki na długości blisko 230 me-
trów. Realizacja inwestycji poprawiła 
komfort dojazdu do placówki rodzicom 
maluszków oraz ułatwiła dojazd z i do 
domu mieszkańcom osiedla Olimpijczy-
ków.
Ponad dziewięćdziesięciu maluszkom, 
które już wkrótce regularnie będą przy-
chodzić do nowego żłobka życzymy 
szybkiej adaptacji, samych dobrych dni 
i dużo dobrej zabawy w Gryfusiu.
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Mikołajkowo rozświetlony Białogard
Świąteczna impreza nie była pierwszym w tym roku spotkaniem z Mikołajem. 5 grudnia nasze miasto odwiedził Białobrody 
wraz z wesołą gromadką swoich elfów. Na placu Wolności zabłysły świąteczne iluminacje. To był piękny, pełen mikołajko-
wej magii dzień w Białogardzie

Mikołaj wraz z Elfinkami przez całą nie-
dzielę podróżowali po Białogardzie. 
Można było porozmawiać z Mikołajem, 
wręczyć mu list lub imieninową laurkę  
i zrobić sobie świąteczną fotkę. Nie oby-
ło się bez upominków, dzieciaki otrzyma-
ły pyszne łakocie.

Na finał mikołajkowych odwiedzin świą-
teczna ekipa zajechała na plac Wolności. 
Kilkuset białogardzian gorąco przywita-
ło Mikołaja. Wszyscy czekali w napięciu 
na uroczyste odpalenie świątecznych 
iluminacji.
O godz. 18:00 zabłysły ozdoby na blisko 
10-metrowym drzewku. To pierwsza od 

lat żywa choinka miejska w Białogardzie. 
Odpaliliśmy także kolorową przestrzen-
ną bombkę.
Mikołaj serdecznie pozdrowił wszystkich 
białogardzian, życząc im spokojnych, 
pełnych radości, pozytywnych Świąt Bo-
żego Narodzenia. 
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Kolęda, magia świąt i ciepło serdecznych uśmiechów na  
placu Wolności!
17 grudnia spotkaliśmy się na placu Wolności, by wspólnie posłuchać kolęd, skosztować świątecznych potraw i poczuć 
bożonarodzeniową magię. Tak wyglądało XVIII Przedświąteczne Spotkanie Białogardzian.

Cudownie bawiliśmy się przy dźwiękach 
kolęd, pastorałek i świątecznych prze-
bojów wyśpiewanych przez dzieci i mło-
dzież z białogardzkich szkół i przedszko-
li. Zaśpiewali też nieco starsi wokaliści  
z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 
oraz z Młodzieżowego Domu Kultury. Ko-
lorowa, świątecznie przystrojona scena 
wypełniła się radosnym kolędowaniem, 
a zebrana pod nią publiczność nie szczę-
dziła braw dla młodych artystów.

Na Przedświątecznym Spotkaniu Biało-
gardzian nie mogło zabraknąć Mikołaja.  
Białobrody rozdawał łakocie i dobre sło-
wo, a wspólnym fotkom z mieszkańcami 
nie było końca.
Mogliśmy posilić się pysznymi potra-
wami przygotowanymi przez lokalnych 
restauratorów i białogardzki MOPS. Ab-
solutnym hitem był czerwony barszcz 
gotowany na żywym ogniu w ogromnym 
kotle. Wielkim powodzeniem cieszyły się 
również specjalnie na ten dzień wypie-
czone pierniki.

W trakcie wydarzenia przeprowadzona 
została akcja „Choinka za makulaturę”. 
Za 5 kg można było otrzymać świątecz-
ne drzewko. Kilogramy zważono, choinki 
wydano, a było ich aż 180!
Warto dodać, że zgromadzonym na pla-
cu białogardzianom „śnieżynki” rozdały 
także setki świątecznych ekobombek  
z napisem „Białogard”.
Przedświąteczne Spotkanie Białogar-

dzian otworzyła burmistrz Białogar-
du Emilia Bury, która życzyła wszyst-
kim świąt   w gronie bliskich osób oraz 
zdrowia i pomyślności w nowym roku. 

Imprezę zorganizowało Miasto Białogard 
przy wsparciu Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich, Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Zarządu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej i sponsorów: 
firmy Motherson i Stowarzyszenia Inicja-
tywy Spoleczno-Gospodarczych.
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Wolontariusze nagrodzeni!    
Osoby podejmujące aktywność wolontariacką zostały uho-
norowane - 29 listopada odbyła się Białogardzka Gala Wo-
lontariatu 2021.
W sali widowiskowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 
wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie Wolon-
tariusz Roku 2021. Inicjatorem konkursu była  burmistrz Biało-
gardu Emilia Bury.
Uhonorowane zostały osoby pełnoletnie, które w roku 2021 
podejmowały działania wolontariackie, były autorami lokal-
nych inicjatyw, aktywizowały mieszkańców oraz realizowały 

działania prospołeczne na rzecz lokalnej społeczności. 
Podczas uroczystej gali wręczono również nagrody w 
konkursie Młody Wolontariat organizowanym przez Bia-
łogardzkie Centrum Wolontariatu. Do konkursu mógł 
zostać zgłoszony każdy, kto jest uczniem szkoły pod-
stawowej lub ponadpodstawowej z terenu powiatu bia-
łogardzkiego. Białogardzkie Centrum Wolontariatu w ten 
sposób podziękowało młodym za pracę i zaangażowanie  
w działalność na rzecz organizacji i lokalnej społeczności. 
Pełną listę nagrodzonych wolontariuszy znaleźć można na 
stronie Miasta Białogard – www.bialogard.info

Na konkurs organizowany przez 
Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich oraz Miasto Białogard 
zgłoszono mnóstwo przepięk-
nych prac. Duże zainteresowa-
nie ogromnie cieszy, a poziom 
artystyczny zasługuje na naj-
wyższy podziw. Dzieciaki spisa-
ły się znakomicie!
4 grudnia burmistrz Białogardu 
Emilia Bury wraz z dyrektorem 
Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich Pawłem Wiśniewskim 
wręczyli laureatom konkursu 

nagrody, dyplomy i medale.
Dwie zwycięskie prace stały się 
oficjalnymi kartkami bożonaro-
dzeniowymi Miasta Białogard. 
Ich autorami są Pola Daniel i Wik-
toria Patyk.
Warto zaznaczyć, że na konkurs 
wpłynęło aż 121 prac! Jurorzy 
mieli bardzo trudne zadanie, wy-
bierając zwycięzców. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za udział  
w konkursie.

Między rzeczywistością a snem…    
To tytuł najnowszej wystawy prac bia-
łogardzkiego artysty Marka Kopczyń-
skiego. Wernisaż wystawy odbył się 25 
listopada w Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich.
Podczas wernisażu gratulacje i podzię-
kowania za wkład w rozwój białogardz-
kiej kultury złożyła autorowi m.in. bur-
mistrz Białogardu Emilia Bury. Wystawa 
pt. „Między rzeczywistością a snem - wy-

bierz! cz. II” jest kolejnym zaproszeniem 
widza do świata magicznego realizmu, 
do którego wciąga Marek Kopczyński, 
skrzętnie notujący już nowe pomysły do 
kolejnej, trzeciej części wystawy.

Malarstwo białogardzkiego artysty mo-
żemy podziwiać w Galerii CKiSE (1 Maja 
15) do 30 grudnia br.

Rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową!   
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Święto zapasów
27 listopada w Białogardzie odbył się 
MIĘDZYNARODOWYPUCHAR BAŁTY-
KU MŁODZIKÓW I DZIECI W ZAPASACH  
W STYLU WOLNYM im. Mieczysława Lisa. 
W zmaganiach wzięło udział blisko 200 
zawodników i zawodniczek.
Podczas wielkiej sportowej imprezy 
znakomicie zaprezentowali się młodzi 
zawodnicy Zapaśniczego Klubu Sporto-
wego w Białogardzie, zdobywając dru-
gie miejsce drużynowo. Świetne wyniki 
osiągnęli także reprezentanci AKS Biało-
gard.
Turniej był trzecią i ostatnią częścią cy-
klu U14 Wrestling Tour’21.

Imprezę wsparło Miasto Białogard,  
a medale i puchary wręczała zwycięz-
com burmistrz Białogardu Emilia Bury.

Mikołajkowy turniej  
pływacki   

11 grudnia na krytej pływalni BOSiR odbył się IV 
Mikołajkowy Turniej Szkółki Pływackiej
W rywalizacji na wesoło wzięło udział ponad 70 
zawodników.
Dzieciaki pokonywały dystans 25 lub 50 metrów 
dowolnym stylem, w którym czuły się najlepiej.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i słod-
kimi upominkami. Młodym zawodnikom osobiście 
pogratulowała burmistrz Białogardu Emilia Bury.

Pojedynki na dohyō      

8 grudnia w Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Władysława Broniewskiego 
odbył się XIII Mikołajkowy Turniej  
w Sumo o Puchar Dyrektora SP 5 
Białogard.
Impreza od lat organizowana  
w Białogardzie, ma proponować 
dzieciom i młodzieży alternatywne 
formy spędzania wolnego czasu  

i promować zdrowy styl życia bez 
nałogów.
W zawodach wzięło udział 109 
uczniów z miejskich szkół podsta-
wowych oraz szkoły podstawowe 
z Karlina, Dobrowa, Stanomina, za-
wodnicy klubu zapaśniczego z Ko-
łobrzegu.
Każdy uczestnik Mikołajkowego 
Turnieju otrzymał pamiątkowy me-
dal, koszulkę i słodki upominek.
W klasyfikacji drużynowej wygrała 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biało-
gardzie, na drugim miejscu uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa z Kar-
lina, a na trzecim  stopniu podium 
stanęła Szkoła Podstawowa z Do-
browa.
Impreza odbyła się przy wsparciu 
finansowym Miasta Białogard.

Dwa medale AKS Grappling          
AKS Grappling Białogard otwiera 
zimę z dwoma sukcesami.
Białogardzki klub wywalczył dwa 
medale na Winter Open 2021 Gi & 
No Gi Jiu Jitsu.
4 grudnia po złoto sięgnął Paweł 
Ścibisz - No Gi master 2, purpuro-
we pasy, -79,5 kg. Na trzecie miej-
sce podium wspięła się Aleksandra 
Piskunowicz - No Gi kobiety, białe 
pasy, - 61,5 kg. Gratulujemy!
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Przebudowa Norwida
Burmistrz Białogardu Emilia Bury podpisała 
umowę na przebudowę kolejnej ulicy w na-
szym mieście. 
Na ul. Norwida powstanie nowa nawierzch-
nia jezdni z betonowej kostki brukowej na 
długości 145 m oraz nowy chodniki i kanali-
zacja deszczowa.

Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany 
DROGOBUD Sławomir Jazewicz – rozpocz-
nie prace na przełomie kwietnia i maja 2022 
roku.

Wartość inwestycji to ponad 368 tys. zł. Pro-
jekt został dofinansowany w 80% ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet od 
2019 roku realizuje projekt pt. Koszalińskie Centrum Praw Ko-
biet.
Od 27 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizowany jest  
projekt pn. „Mam prawo wiedzieć” finansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego, który obejmuje wsparciem Koszalińskie Centrum Praw 
Kobiet. 

Biuro Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet,  zajmuje się ono  
w szczególności działaniami na rzecz KOBIET, w tym bezpłat-
nym doradztwem prawnym, pomocą psychologiczno-terapeu-
tyczną i wsparciem obywatelskim m.in. w powiecie białogardz-
kim. 
Całodobowo czynny jest numer telefonu interwencyjnego 506 
062 288, który obsługuje koordynatorka projektu Dorota Róża 
Chałat.

Wszystkie bieżące informacje można śledzić w mediach spo-
łecznościowych na profilu facebook Era Kobiet Koszalin.
 
Zapraszamy do siedziby projektu:  
Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet ul. Piłsudskiego 6/2,  
w dni powszednie, w godz. 16 – 18 oraz do udziału w wyda-
rzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Era Kobiet. 


