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Drodzy białogardzianie, 
wokół nas tak wiele się dzieje, a każdy kolej-
ny dzień przynosi nowe wyzwania. 24 lutego 
informacja o napaści Rosji na Ukrainę  wybi-
ła nas z rytmu codzienności. Wszyscy byli-
śmy wtedy zszokowani i głęboko zasmuceni.  
Ten pierwszy szok jednak minął, konflikt 
zbrojny trwa nadal, a do Polski codziennie 
przybywają setki uchodźców. 
Gdy analizuję możliwości naszego samorzą-
du, skupiam się na tym, co realnie możemy 
zrobić.  Konieczne jest zorganizowane i prze-
myślane działanie, które pozwoli w pierwszej 
kolejności zabezpieczyć podstawowe potrze-
by uchodźców, a w dłuższej perspektywie  – 
stworzy przestrzeń na włączenie uchodźców 
w życie naszej małej  lokalnej społeczności, 

w system edukacji i rynek pracy. Już dzień 
po wybuchu wojny –  25 lutego spotkaliśmy 
się na placu Wolności, by okazać solidarność  
z Ukrainą i zapewnić o wsparciu, jakie może-
my  zaoferować uchodźcom. Od tego czasu 
wachlarz działań pomocowych znacznie się 
poszerzył. 
Wiele z tych działań realizowanych jest dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców 
miasta. Za to zaangażowanie i wielkie serca 
bardzo Wam dziękuję.

Poniżej znajdziecie podsumowanie działań 
pomocowych, które podejmujemy na terenie 
naszego miasta.

PUNKT INFORMACYJNY.
W Urzędzie Miasta działa punkt konsul-
tacyjno-informacyjny, który jest czynny 
w godzinach pracy urzędu. Osoby przy-
bywające z Ukrainy, które chcą skorzy-
stać z pomocy punktu, mogą zrobić to 
w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta lub dzwoniąc pod następują-
ce numery tel. 943579220, 943579221, 
943579222.

PESEL DLA UCHODŹCÓW!
Od 16 marca 2022 r. w Urzędzie Mia-
sta Białogard działa system rejestracji 
uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzy-
skać numer PESEL. Szczegółowe infor-
macje pod nr tel. 943579181, 943579182 
oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

ZDJĘCIA
Urząd Miasta Białogard zorganizował 
możliwość bezpłatnego wykonania 
zdjęć do dokumentów dla uchodźców 
legalizujących swój pobyt w naszym 
mieście. Szczegóły w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu lub pod numerem 
943579181, 943579182.

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO
Od 21 marca w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Białogardzie (ul. Grunwaldz-
ka 42) prowadzone są zajęcia z języ-
ka polskiego dla dzieci oraz dorosłych 
uchodźców z Ukrainy (dla dorosłych od 
9 kwietnia). Zajęcia dla dzieci odbywają 
się dwa razy w tygodniu:
• w poniedziałki w godz. 17.15 – 18.45,
• w piątki w godz. 17.00 – 18.30.
Zajęcia dla dorosłych odbywają się raz 
w tygodniu, w sobotę w godz. 9.00 – 
12.15. 

KOORDYNACJA
Osoby, które chcą wesprzeć uchodź-
ców z Ukrainy, oferując mieszkanie bądź 
pomoc finansową, mogą zgłosić swoją 
chęć niesienia pomocy
• telefonicznie 695 387 637,

• mailowo pomoc_ukraina@bialogard.
info.

POMOC FINANSOWA DLA UDZIELAJĄ-
CYCH SCHRONIENIA
Wszystkie podmioty, które zapewniły za-
kwaterowanie i wyżywienie obywatelom 
Ukrainy przybyłym do Polski od 24 lutego 
br., mogą składać wnioski o świadcze-
nie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie 
przyznawane jest za okres faktycznego 
zapewniania zakwaterowania i wyżywie-
nia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 
60 dni. Wypłacane jest z dołu, jako re-
fundacja poniesionych kosztów. Maksy-
malna wysokość świadczenia ustalona 
została przez Radę Ministrów i wynosi 
40 zł za osobę dziennie.
Wnioski o uzyskanie świadczenia wraz  
z załącznikami można pobrać i złożyć w 
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Mia-
sta Białogard.

WSPARCIE FINANSOWE
Białogardzkie Centrum Wolontariatu 
uruchomiło specjalne konto, na które 
można wpłacać pieniądze na potrzeby 
uchodźców, którzy przybędą do Biało-
gardu lub na zakup artykułów pierwszej 
pomocy na rzecz Ukraińców poszkodo-
wanych w wyniku działań wojennych.
Numer rachunku bankowego „Białogard 
dla Ukrainy”: 31 1020 2821 0000 1002 0173 
9358.

ZBIÓRKA DLA UCHODŹCÓW
W naszym mieście dary dla uchodźców 
przynosić można do następujących 
punktów zbiórki:
• Ustronie Miejskie 1, sala balowa przy 
parku L. Mroczkiewicza (poniedziałek, 
środa, piątek, od godz. 15 do 17),
• Świetlica Caritas, ul. Najświętszej Marii 
Panny 17 (w soboty od godz. 15 do 17),
• Sala dla dzieci przy kościele NNMP  
(w niedziele od godz. 8 do 14 i od 17:30 
do 19),
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

(w godzinach pracy),
•  Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji (w godzinach pracy),
• Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 
(w godzinach pracy).

W magazynie przy ul. Ustronie Miejskie 
1  cały czas segregujemy rzeczy przyno-
szone przez białogardzian.

Najbardziej potrzebne produkty: mleko 
w kartonach, olej, kawa, płatki śniada-
niowe, słodycze, soczki dla dzieci, leki 
przeciwbólowe, syropy przeciwbólowe, 
ręczniki papierowe, papier toaletowy, 
środki pielęgnacyjne dla niemowląt, 
płyn do mycia naczyń, płyn do prania, 
proszek do prania, płyn do WC, płyn do 
podłóg,
Potrzebne wyposażenie: sztućce, kubki, 
garnki, talerze, miski plastikowe do pra-
nia, kołdry, poduszki.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Pomocy prawnej pro bono dla obywa-
teli z Ukrainy, świadczy w Białogardzie 
radczyni prawna Emilia Kwietniewska- 
Zapart:
• tel. 512-496-926,
• adres: Borzymowskiego 2, 78-200 Bia-
łogard.
Pełna lista radców prawnych Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Koszalinie de-
klarujących bezpłatną pomoc dla oby-
wateli Ukrainy dostępna jest na stronie 
bialogard.info. 

Ogromnie dziękuję wszystkim mieszkań-
com, instytucjom i przedsiębiorcom za 
wyrazy solidarności oraz oferty wspar-
cia i pomysły pomocy. Wiem, że jako 
mała lokalna społeczność nie zmienimy 
wielkiej historii, która dzieje się na na-
szych oczach, ale możemy wyciągnąć 
rękę do tych, których ta wielka historie 
boleśnie doświadcza. 
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Dzień Osadnika
Dzień Osadnika to święto naszej małej ojczyzny. Jest okazją do refleksji na temat naszych dziejów, korzeni, miejsca w któ-
rym żyjemy, również na temat historii i współczesności, która boleśnie doświadcza naszych sąsiadów.
 
4 marca odbyły się uroczystości z okazji 
77. rocznicy osadnictwa polskiego w Bia-
łogardzie. Tego dnia, jak co roku, spotka-
liśmy się pod pomnikiem Orła Białego, 
aby oddać hołd tym, którzy przed laty, 
w powojennej rzeczywistości musieli za-
czynać wszystko od nowa. To dzięki ich 
pracy Białogard stał się dla wielu do-
mem i szczęśliwym miejscem na ziemi. 

Rys historyczny wydarzeń z początku 
marca 1945 roku przedstawił Paweł Miel-
carek z Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich. Okolicznościową przemowę wy-
głosiła burmistrz Białogardu Emilia Bury. 

 

Podczas uroczystości nie zabrakło tak-
że refleksji na temat teraźniejszości, tej  
przerażającej, która rozgrywa się nieda-
leko za granicą naszego kraju. Okrucień-
stwo putinowskiej wojny zmusiło wielu 
Ukraińców do opuszczenia swojej ojczy-
zny. Dla niektórych nowym domem sta-

nie się Polska, także Białogard. Ten Dzień 
Osadnika był dniem wyjątkowym. Wspo-
mnienie osadnictwa polskiego po drugiej 
wojnie światowej boleśnie połączyło się 
z refleksją nad uchodźctwem, budowa-
niem wspólnoty, nowego życia i nowego 
domu.

Zmiany w instytucjach kultury w Białogardzie

Pod koniec marca nastąpiła zmiana na 
stanowisku dyrektora Centrum Kultu-
ry i Spotkań Europejskich. Pożegnaliśmy 
Pana Pawła Wiśniewskiego, pełniącego 
przez kilkanaście lat funkcję dyrektora 
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. 
Jego aktywna, pełna profesjonalizmu 
i pasji praca przyczyniła się do rozwo-

ju kultury oraz kultywowania tradycji  
i historii Białogardu. Nowym dyrektorem 
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 
została Pani Anna Suszyńska, związana  
z tą jednostką od samego początku jej 
istnienia, również aktywnie uczestni-
cząca w jej tworzeniu i funkcjonowaniu. 

Natomiast 30 czerwca br. kończy się 
współpraca Miasta Białogard z Powia-
tem Białogardzkim w zakresie działal-
ności prowadzonej w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Białogardzie. Staro-
sta Białogardzki wypowiedział bowiem 
umowę z Miastem Białogard, zawartą  
w 2015 r. Pieczę nad obiektem, w którym 
dotychczas funkcjonował MDK, przy ul. 
Grunwaldzkiej 42, przejmuje Centrum 

Kultury i Spotkań Europejskich. Od naj-
bliższej jesieni białogardzkie dzieci i mło-
dzież czeka bogata i atrakcyjna oferta 
zajęć, rozwijających ich pasje i talenty.
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Przebudowa Moniuszki i Piastów - szczegóły inwestycji
Wyczekiwana inwestycja coraz bliżej! 10 marca w Urzędzie Miasta Białogard odbyło się spotkanie 
informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami.
Podczas spotkania przedstawiono 
wstępną koncepcję zagospodarowania 
terenu inwestycji.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego jezd-
ni ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Chopina do terenów Biało-
gardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Natomiast na ul. Piastów powstanie na-
wierzchnia z kostki brukowej.

Ponadto powstaną nowe miejsca par-
kingowe, wykonana zostanie sieć ka-
nalizacji deszczowej oraz instalacja 

oświetlenia drogowego z oprawami 
energooszczędnymi.
Poza drobnymi korektami zachowany 
zostanie ciąg pieszo-rowerowy wyko-

nany w ramach budowy ścieżek rowe-
rowych.
Miasto Białogard przewiduje wyłonie-
nie wykonawcy robót oraz rozpoczęcie 
prac projektowych na II kwartał 2022, 
a zakończenie całości inwestycji w IV 
kwartale 2023 r.

Inwestycja dofinansowana z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. Przewidywana 
wartość inwestycji 5 250 000 zł – środki 
z dofinansowania 4 980 000 zł.

Przebudowa Grunwaldzkiej jeszcze 
w tym roku!
Kolejna inwestycja w infrastrukturę drogową w naszym mieście - Miasto 
Białogard pozyskało środki na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej!
Na odcinku od skrzyżowania z ul.  
1 Maja do ul. Sikorskiego powsta-
nie nowa asfaltowa nawierzchnia  
jezdni.
Dla bezpieczeństwa rowerzystów  
i pieszych wykonany zostanie nowy 
chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy.
Ulica zostanie wyposażona rów- 
 

nież w nową kanalizację deszczową 
i oświetlenie drogowe.
Koszt realizacji tej inwestycji to  
1,6 mln zł, z czego 1,3 mln zł to dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – edycja 2022.
Inwestycja planowo ma zostać  
zrealizowana jeszcze w tym roku.

Przystań kajakowa w Białogardzie!
Burmistrz Białogardu Emilia Bury podpisała umowę na budowę stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie.

W ramach inwestycji zrealizowane zo-
staną dwie strefy - rekreacyjno-sporto-
wa i rekreacyjno-wypoczynkowa. Każda 
z nich wyposażona będzie w inne, cieka-
we rozwiązania dla komfortu odwiedza-
jących.

W strefie rekreacyjno-sportowej znaj-
dzie się przystań dla kajaków z pomo-
stem pływającym zapewniająca swo-
bodne cumowanie jednocześnie dwóch 
dwuosobowych kajaków oraz suszarka 
na min. 10 kajaków wraz z suszarką na 
kamizelki. W strefie rekreacyjno-wypo-
czynkowej pojawią się m.in. central-
nie zlokalizowane miejsce na palenisko 
(ognisko) otoczone ławkami, stanowi-

ska biwakowe ze stacjami zasilania, za-
daszone wiaty ze stołami piknikowymi, 
tablice edukacyjne i toaleta publiczna.
Przystań przy ul. Szpitalnej będzie kolej-
nym miejscem spotkań i rekreacji bia-
łogardzian. Tereny zielone nad Parsętą 
mają wiele do zaoferowania, wierzymy, 
że budowa nowej infrastruktury pozwoli 
mieszkańcom w pełni cieszyć się ich uro-
kami.

Całkowita wartość inwestycji to 1 827 
700,00 zł. Miasto Białogard pozyskało 

dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej na realizację tego zadania w kwo-
cie 1 204 155,18 zł.
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Ścieżki rowerowe w Białogardzie - finał projektu!
Mieszkańcy naszego miasta mogą już w pełni korzystać ze spójnej sieci dróg rowerowych. To łącznie blisko 20 km dróg dla 
cyklistów!
 

Prace nad realizacją ogromnego projek-
tu zakładającego budowę sieci rowero-
wych dróg zakończyły się w grudniu ubie-
głego roku. To wielkie przedsięwzięcie 
realizowane było na przestrzeni ostat-
nich lat w kilku etapach.

W roku 2021 przeprowadzono ogrom 
prac i sfinalizowano wieloletnią inwe-
stycję. Wybudowano nowe ścieżki rowe-
rowe na wielu ulicach naszego miasta, 
oprócz tego wykonano wiele dodatko-
wych zadań, które wpłynęły pozytywnie 
na miejską przestrzeń.

Bardzo wyczekiwana była droga rowero-
wa łącząca ul. 1 Maja i Osiedle Olimpij-
czyków.
Wzdłuż ul. 1 Maja powstał ciąg pieszo-

-rowerowy o długości blisko 1,5 km - to 
pół kilometra nawierzchni bitumicznej  
i blisko kilometr ścieżki z kostki brukowej, 
biegnące od przejazdu kolejowego przy 
„parku-lasku”, aż do skrzyżowania z ul. 
Koszalińską. Warto zaznaczyć, że cały 
odcinek zyskał także nowe oświetlenie.

Ponadto w ramach inwestycji wybudo-
wano zupełnie nowy odcinek drogi rowe-
rowej - to droga wewnętrzna łącząca ul. 
1 Maja i ul. Koszalińską (biegnąca obok 
starej stacji paliw).
Ten odcinek z kostki brukowej łączy się 
ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż 
ul. Koszalińskiej aż do ul. Kołobrzeskiej. 
To droga z nawierzchni bitumicznej  
o łącznej długości 1400 m.

Jadąc dalej ul. Kołobrzeską, dostrzeże-
my zmiany w organizacji ruchu na wia-
dukcie. Od strony ul. Szpitalnej przebu-
dowano podjazd z kostki brukowej, na 
samym wiadukcie jedna ze stron jest od 
teraz tylko ciągiem rowerowym, nato-
miast za wiaduktem wykonano wygodny 
i funkcjonalny podjazd z masy bitumicz-
nej, którym bezpiecznie zjedziemy aż do 
Zaułka Drzewnego.

Dalej pojedziemy nowym ciągiem pie-
szo-rowerowym wzdłuż rzeki do ronda 
Cz. Berki. Ten odcinek wykonany został 
również z masy bitumicznej i obejmuje 
blisko 1300 m długości. Oprócz budowy 
ścieżki na tym odcinku dokonano rów-
nież modernizacji mostku na rzece.
 
Jednym z większych przedsięwzięć pro-
jektu budowy sieci dróg rowerowych 
była budowa ścieżki wzdłuż Szosy Po-
łczyńskiej. Nowa droga rowerowa z na-
wierzchni bitumicznej ciągnie się od  
ul. Witkacego aż do samych Moczyłek. 
To ponad 1,5 km ścieżki rowerowej.

Warto zaznaczyć, że również na odcinku 
do ul. Witkacego powstał ciąg pieszo-ro-
werowy z kostki brukowej.

W ramach wspomnianej inwestycji prze-
budowano także ul. Lutyków. Zyskała 
nową nawierzchnię z kostki brukowej, 
ciągi pieszo-rowerowe i nowe funkcjo-
nalne oświetlenie na całej długości.

Ul. Lutyków łączy się ze Ścieżką Poetów, 
której modernizacja była jednym z wcze-
śniejszych etapów realizacji ogromnej 
inwestycji w sieć dróg rowerowych. Po-
dobnie było z ulicami: Młynarską, Ko-
ściuszki, Kopernika i Matejki.

Cieszymy się, że mieszkańcy Białogardu 
mogą już korzystać z blisko 20 km nowej 
sieci funkcjonalnych i bezpiecznych dróg 
rowerowych.

Całość ogromnej wieloetapowej inwe-
stycji kosztowała blisko 12 mln zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach Projektu pn. „Roz-
wój zrównoważonej mobilności miejskiej 
na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko 
– Białogardzkiego Obszaru Funkcjo-
nalnego poprzez budowę dróg dla ro-
werów na terenie miasta Białogard”  
nr RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomor-
skiego 2014-2020.

Pętla indukcyjna – nowe udogodnienie dla osób niesłyszących
Osoby niedosłyszące mogą skorzystać  
w Urzędzie Miasta Białogard oraz Urzę-
dzie Stanu Cywilnego z pętli indukcyjnych. 
Mają one za zadanie pomóc osobom  
z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania 
spraw urzędowych.

Dzięki tym urządzeniom osoby słabosły-
szące będą wyraźniej słyszeć i lepiej ro-
zumieć docierające do nich głosy. Będą 
mogły swobodnie załatwić codzienne 
urzędowe sprawy, bez potrzeby angażo-
wania osób trzecich.
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Dwa teatry w CKiSE
Na przełomie marca i kwietnia na deskach sceny Centrum Kultury i Spotkań Europejskich mogliśmy zobaczyć aż dwie pre-
miery rodzimych teatrów.

Artyści i licznie zgromadzona publicz-
ności wspólnie wyrazili swoje wsparcie 
dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy 
toczą nierówną walkę z rosyjskim na-
jeźdźcą.
Usłyszeliśmy wiele wspaniałych utwo-
rów i pieśni, nie tylko ukraińskich, m.in. 
wyjątkowy Hymn III Tysiąclecia.
Podczas koncertu udało się zebrać kwo-
tę 4.862,49 zł! Za zebrane środki zaku-
pione zostaną najpotrzebniejsze rzeczy i 

przekazane przebywającym w Biało-
gardzie uchodźcom z ogarniętej wojną 
Ukrainy.
Jeszcze raz dziękujemy publiczności, 
wykonawcom i tym, którzy wsparli orga-
nizację koncertu.
W koncercie wystąpili: Anastazja Stu-
dzińska, Mikołaj Podolski, Victoria Fedo-
tova, Chór „Majsterina pisni” - Ukraińskie 
Stowarzyszenie Majsterina, Białogardzki 
Chór Kameralny Bel Canto.

A-NYŻ SIĘ UDA!
To tytuł najnowszej wystawy prezentowanej w Gale-
rii Sztuki CKiSE, której autorką jest Ewa Anyż, młoda artystka  
z Białogardu.
8 kwietnia 2022 r. odbył się wer-
nisaż prac malarskich uczen-
nicy 8 klasy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Białogardzie.  
Odwiedzający mogą podziwiać nie-
zwykle oryginalne prace białogar-
dzianki, nacechowane wyraźnym 
indywidualnym stylem i dojrzałe od 

strony formalnej, które są wyrazem  
silnej osobowości artystycz-
nej, rzadko spotykanej u osoby  
w tak młodym wieku.
Wystawa dostępna dla zwie-
dzających do 29 kwietnia  
w godzinach pracy Galerii Sztuki 
CKiSE (1 Maja 15, Białogard).

Wyjątkowy koncert Sercem z Ukrainą
12 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyło się wyjątkowe, pełne wzruszeń, muzyczne 
wydarzenie.

„Zagraj to jeszcze raz, Sam” peł-
na humoru sztuka wg. dramatu 
Wodd’yego Allena wygrana zosta-
ła 27 marca podczas Międzynaro-
dowego Dnia Teatru na deskach 
Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich.
Grupa utalentowanych białogar-
dzian przez ponad półtorej go-
dziny bawiła publiczność do łez. 
Świetnie dobrana obsada, energia 
na scenie i czysta pasja bijąca z 
każdej wypowiadanej kwestii spra-
wiły, że najnowsza premiera grupy 
P.L.U.S.K była wielkim sukcesem 
nagrodzonym długimi owacjami.

Od 5 do 7 kwietnia w CKiSE prezen-
towała się sekcja pod kierownic-
twem Marka Kopczyńskiego czyli 
Teatr Lalek MARKO. Tym razem 
przeżyliśmy wspaniałą przygodę  
z Guliwerem w krainie Liliputów.
To wyjątkowy, pełen humoru i wpa-
dających w ucho piosenek, spek-
takl w opracowaniu Marka Kop-
czyńskiego. Tradycją Teatru Lalek 
Marko jest angażowanie do spek-
takli lokalnej społeczności. Głosy 
podkładane postaciom, muzyka, 
teksty, wokale, nagrania, animacja 
lalek, scenografia - wszystko jest 
dziełem białogardzian.
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Medalowy AKS
Białogardzcy zapaśnicy po raz kolejny zdobywają laury na arenie międzynarodowej! Dwoje reprezentantów Atletycznego 
Klubu Sportowego wywalczyło medale Mistrzostw Europy.
W pierwszej połowie marca Wiktoria 
Chołuj broniła tytułu Mistrzyni Europy 
U-23 podczas mistrzostw w bułgarskim 
Płowdiw.
W turniejowym finale kategorii WW 72 kg 
zawodniczka AKS wygrała przez prze-
wagę techniczną 10:0 z reprezentantką 
Rumunii i zdobyła upragniony złoty me-
dal Mistrzostw Europy U23.

28 marca w Budapeszcie bój o meda-
le ME rozpoczęli Zbigniew Baranowski  
i Krzysztof Bieńkowski.
W wadze 97 kg Baranowski wywalczył 
brązowy medal Mistrzostw Europy.  
W pojedynku o trzecie miejsce na po-
dium białogardzianin w pięknym stylu 
ograł reprezentanta Gruzji, tym samym 
do swojej kolekcji dorzucając kolejny 
krążek ME.
Niestety Krzysztof Bieńkowski tym razem 

nie wszedł „na pudło”, zajął jednak wy-
sokie V miejsce w Europie.
Ogromne gratulacje dla naszych me-
dalistów! Ze sportowcami spotkała się 
burmistrz Białogardu Emilia Bury aby 
osobiście przekazać im serdeczne gra-
tulacje. Nasi zwycięzcy na co dzień tre-
nują w Atletycznym Klubie Sportowym, 
który Miasto Białogard wspiera od lat 
dofinansowując działania klubu i za-
pewniając warunki treningowe w na-
szym mieście.

Mistrz Polski i medaliści z Białogardu!
Zawodnik Klubu Lekkoatletycznego Iskra Białogard Bartosz Brzezicki wywalczył złoto podczas Halowych Mistrzostw  
Polski Niesłyszących!

W swojej konkurencji skoku wzwyż Bar-
tek okazał się bezkonkurencyjny i wyni-
kiem 195 cm zdobył Mistrzostwo Polski.
Zawody odbyły się 19 lutego w Spalskim 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich.

To nie jedyny powód do dumy dla tre-
nerów białogardzkiego klubu! 1 marca 
młodzi lekkoatleci świetnie zaprezento-

wał się podczas Halowych Mistrzostw 
Województwa U14, U16, U18, U20. 
Reprezentanci Białogardu wywalczyli 5 
medali, zaliczyli wiele czołowych lokat  
i ustanowili wiele nowych rekordów ży-
ciowych.
Dwa złote medale w kategorii U14 zdo-
była Zofia Szyderska. Zosia była bezkon-
kurencyjna w biegu na 60m przez płotki 

(czas 9,87s PB - aktualnie drugi wynik  
w kraju) oraz w biegu na 600m (1;53,38).
W kategorii U18 brązowe medale zdoby-
ły Karolina Baran w biegu na 60m przez 
płotki (10,89s PB) oraz Zofia Reich w sko-
ku w dal (4,91m PB).
W kategorii U20 Michał Smoliński był 
drugi w skoku w dal (6,00m =PB).
Serdecznie gratulujemy naszym młodym 
sportowcom i życzymy kolejnych spek-
takularnych sukcesów.

Rafał Roch z kolejnym osiągnięciem
Białogardzianin w świetnym stylu wywalczył Mistrzostwo Europy XPC i 
pobił rekord!
Sportowiec po raz kolejny udowodnił, 
że nie ma dla niego rzeczy niemożli-
wych. Końcowy wynik jaki uzyskał Ra-
fał podczas Mistrzostw Europy XPC  
w Trójboju Siłowym w Siedlcach to 
aż 157,5 kilo!

Gratulujemy! Sportowe wysiłki bia-

łogardzianina wspiera Miasto Biało-
gard.
W ubiegłym roku, Pan Rafał Roch zo-
stał uhonorowany przez Emilię Bury 
nagrodą burmistrza Białogardu, za 
wybitne osiągnięcia sportowe, któ-
re rozsławiają Białogard na całym 
świecie.
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