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Drodzy białogardzianie,
lato w pełni, a zatem czas na 
zwolnienie tempa, odpoczynek 
od szkoły i pracy zawodowej.  
Dla mieszkańców Białogardu 
przygotowaliśmy  boga-
tą ofertę zajęć i imprez.    
Jestem przekonana, że każdy – bez 
względu na wiek – znajdzie coś 
dla siebie. Letnie koncerty na sta-
rówce, imprezy plenerowe dla naj-
młodszych, cykl zajęć KREATYW-
NE WAKACJE w CKiSE, półkolonie 
na BOSiR oraz Urodzinowy Week-
end Białogardu – to tylko niektóre  
z atrakcji. Bardzo serdecznie za-
chęcam do udziału w tych wyda-
rzeniach. Spędzajmy czas razem, 
całymi rodzinami. Niech to będzie 
czas relaksu oraz naładowania 
„akumulatorów” na nadchodzące 
dni. Jednak obserwując otaczającą 
nas rzeczywistość należy stanow-
czo powiedzieć, że nadeszły czasy 
trudne. Trudne pod wieloma wzglę-
dami, nie tylko w wymiarze ekono-
micznym. Okres pandemii, wojna 
na Ukrainie, drastyczne podwyż-
ki cen energii elektrycznej i gazu, 
rosnące w szalonym tempie raty 
kredytów… Wszystko to ujemnie 
wpływa nie tylko na nasze domo-
we budżety, ale również na budże-
ty samorządów lokalnych. Trudne 
sytuacje wymagają podejmowa-
nia trudnych decyzji. Dla jednych 
mieszkańców ważniejsze są inwe-
stycje, dla innych wsparcie kultu-
ry, a dla jeszcze innych dopłaty do 
żłobka. Dostępnych środków jest 
coraz mniej, a potrzeby i oczeki-
wania mieszkańców bardzo różne.  
Moim zadaniem - oraz całego sa-
morządu - jest spojrzeć na potrze-
by różnych grup społecznych i ra-
cjonalnie wykorzystać dostępne 
środki.

O kondycji finansowej samorządu słów kilka 
Dziś otwarcie mówi się o złej sytuacji finansowej samorządów lokalnych. Z czego 
ona wynika? 

Absolutorium dla burmistrza 
Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Białogardu Emilii Bury za wykonanie bu-
dżetu na rok 2021. 

27 czerwca br. podczas 
XLVII Sesji Rady Miejskiej 
Białogardu burmistrzowi 
Białogardu Emilii Bury zo-
stało udzielone absoluto-
rium za wykonanie budżetu 
na rok 2021.
Wykonanie budżetu to wiel-
ka odpowiedzialność i cięż-

ka praca wielu osób, dlate-
go burmistrz podziękowała 
przede wszystkim swoim 
pracownikom - Pani Skarb-
nik, Sekretarzowi oraz pra-
cownikom Urzędu Miasta 
Białogard i jednostek Mia-
sta – za zaangażowanie, 
doświadczenie, profesjo-

nalizm i wspólne działania, 
które przyniosły wymierne 
efekty.
Burmistrz podziękowa-
ła również Radnym za 
okazane zaufanie oraz  
zrozumienie.

 

Problemy w finansach sa-
morządów narastają. Co 
jest tego przyczyną? Do 
najważniejszych możemy 
zaliczyć niekorzystne dla 
samorządów zmiany prze-
pisów oraz to, co się dzieje 
wokół – inflacja, wojna, a 
wcześniej pandemia koro-
nawirusa. 
Samorządowe budżety 
od kilku lat regularnie są 
obciążane dodatkowymi  
zadaniami zlecanymi przez 
rząd, bez przekazywania 
równocześnie odpowied-
nich środków na ich wyko-
nanie. I tak po 2017 r. sa-
morządy musiały ponieść 
konsekwencje reformy 
oświaty, pokrywając z wła-
snych środków gwałtownie 
rosnące koszty tej reformy, 
m. in.: koszty związane z re-
montami placówek oświa-
towych, ich wyposażeniem 
(zakup ławek i pomocy do 
pracowni) i odprawami dla 
zwalnianych nauczycieli. 
Luka finansowa w oświa-
cie stale rośnie, bo sub-
wencja oświatowa nie jest 
zwiększana w takim sa-
mym stopniu, jak wydatki  
i samorząd musi dokładać 

coraz więcej. 
Od 2018 r. zaczęły znaczą-
co rosnąć wydatki bieżą-
ce samorządów, co było 
związane ze wzrostem 
cen energii oraz towa-
rów i usług kupowanych 
przez samorządy. Ponadto  
w 2019 r. wprowadzono 
zmiany w podatku PIT, które 
dodatkowo jeszcze uszczu-
pliły stronę dochodową sa-
morządów (dochody gmin 
z tytułu udziału w podat-
ku PIT stanowią znaczące 
źródło finansowania ich 
wydatków bieżących, in-
westycyjnych oraz spłat  
zadłużenia). Na to wszyst-
ko nałożyły się koszty walki 
z pandemią (poprzez za-
kup środków ochrony oso-
bistej, aparatury diagno-
stycznej czy organizowanie 
mobilnych testów na ko-
ronawirusa, ulgi i zwolnie-
nia dla przedsiębiorców).  
Rok 2022 rozpoczął się dra-
stycznymi podwyżkami cen 
energii elektrycznej oraz 
gazu, co znacząco wpływa 
na budżet miasta oraz jed-
nostek miejskich. Ponadto 
stopy procentowe rosną 
tak szybko i gwałtownie, że 

koszty obsługi długu od zo-
bowiązań mogą zajść tak 
wysoko, że nie będzie moż-
liwości zaciągnąć kolej-
nych kredytów albo spłacić 
tych, które już zostały za-
ciągnięte.
Kolejnym problemem, który 
pogłębia kryzys finansów, 
są odpady. Kiedyś ten sys-
tem w miarę się równowa-
żył, ale od paru lat ta luka 
pomiędzy wpływami od 
mieszkańców a kosztami 
utrzymania rośnie. Zatem 
zamiast inwestować, sa-
morząd musi dotować sys-
tem gospodarki odpadami.
 
Na dziś głównym priory-
tetem dla samorządu jest 
zabezpieczenie płynności 
finansowej i utrzymanie 
poziomu inwestycji, ale ten 
cel jest niełatwy do osią-
gnięcia. Realizacja potrzeb 
mieszkańców jest niewąt-
pliwie priorytetem, niestety 
wybór zadań, które należy 
zrealizować w pierwszej ko-
lejności przy tak ograniczo-
nych środkach jest bardzo 
trudny i z pewnością wzbu-
dzi jeszcze nie jedną kon-
trowersję.
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Nagrody burmistrza dla najzdolniejszych uczniów 
23 czerwca w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich burmistrz Białogardu Emilia Bury spotkała się z uzdolnionymi ucznia-
mi białogardzkich szkół podstawowych, by wręczyć stypendia za osiągniecia naukowe i sportowe. 

Bardzo się cieszę, że w Białogardzie 
jest tylu zdolnych i ambitnych młodych 
ludzi. Mam nadzieję, że w przyszłości 
staną się oni siłą napędową rozwoju na-
szego miasta - powiedziała Emilia Bury 
burmistrz Białogardu

Wyróżnionych zostało 32 uczniów, w tym 
20 za osiągnięcia naukowe, 10 za osią-
gnięcia sportowe i dwoje za osiągnięcia 
artystyczne (jako uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Białogar-
dzie).

Opłaty za żłobek miejski w 2023 roku
Zmiany w wysokości opłat za miejsce w żłobku miejskim od nowego roku były tematem ostatniej sesji Rady Miejskiej  
Białogardu.  

Debatowano m. in. na temat wysokości opłat z tytułu korzy-
stania ze żłobków prowadzonych przez Miasto Białogard oraz 
o warunkach częściowego zwolnienia od ponoszenia tych 
opłat. 
Aktualnie rzeczywisty koszt jednego miejsca w żłobku miej-
skim to około 1200 zł miesięcznie.
Składają się na to m.in. koszty utrzymania budynku, opła-
ty za prąd, ogrzewanie, wodę, wynagrodzenia pracowników.  
W 2023 rzeczywisty koszt jednego miejsca w żłobku miejskim 
wyniesie około 1500-1600 zł miesięcznie, ponieważ opłaty za 
prąd wzrosną trzykrotnie, koszty ogrzewania rosną w nieprze-
widywalnym tempie, wyższe będą również opały za wodę,  
a najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 450 zł miesięcznie.
Dopłata z programów 400+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy po-
krywa cześć tego kosztu (400 zł). Miasto Białogard do każ-
dego miejsca w żłobku dopłaci od 2023 r. ponad 1000 zł, by 
rodzice mogli płacić zaledwie 112 zł miesięcznie. Zatem cał-
kowity koszt jednego miejsca w żłobku miejskim rozkłada się 
następująco: 112 zł miesięcznie (rodzice) + 400 zł (programy 
rządowe) + około 1100 zł Miasto Białogard.
Oczywiście do kosztów poniesionych przez rodziców należy 
doliczyć opłatę za wyżywienie dziecka w placówce. Warto 
jednak podkreślić, że dzienna stawka żywieniowa zależna jest 
od umowy jaką żłobek podpisuje z zewnętrzną firmą dostar-
czającą catering. Obecna stawka 18 zł jest jedynie wyznacz-
nikiem najwyższej ceny jaką dostawcy mogą zaproponować. 

Możliwe więc, że stawki te będą niższe niż zakładana.
Samorząd finansuje lub współfinansuje inwestycje w mieście, 
szkoły, przedszkola, kulturę, sport i rekreację, wspiera działal-
ność stowarzyszeń i klubów, bo taka jest rola samorządu: tro-
ska o mieszkańców i jakość życia w mieście.
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Przebudowa Moniuszki i Piastów - umowa podpisana
Wyczekiwana inwestycja coraz bliżej! 20 lipca burmistrz Białogardu Emilia Bury podpisała umowę na realizację przebudo-
wy ul. Moniuszki i ul. Piastów. 

Przebudowa obejmuje wykonanie no-
wej nawierzchni z betonu asfaltowego 
jezdni ul. Moniuszki, na odcinku od skrzy-
żowania 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 instala-
cja oświetlenia drogowego z oprawami 
energooszczędnymi.
Realizacją inwestycji zajmie się konsor-
cjum firm Pol-Dróg Drawsko Pomorskie 
S.A., Tech-Kan S.C, Rafał Kozieł Sztapel-
tech.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Wartość inwestycji to 
ok. 8 mln zł – środki z dofinansowania  
4 980 000 zł.

Obecnie trwa etap projektowania in-
westycji, w 2023 r. rozpoczną się prace,  
a finał przewidziany jest na maj 2024 
roku.

Nowy budynek mieszkalny w Białogardzie
Niebawem przy ul. Konopnickiej powstanie nowy budynek wielorodzinny. Wszystkie lokale wejdą w skład zasobu mieszka-
niowego Miasta Białogard. 
W czerwcu Emilia Bury burmistrz Biało-
gardu podpisała umowę z Przedsiębior-
stwem Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowym „Matexim” Heidner i wspólnicy 
Sp. J. na realizację tej bardzo potrzbnej  
w naszym mieście inwestycji. 
Nowy budynek mieszkalny będzie 2-klat-
kowy, 4-kondygnacyjny, z 24 lokalami 
mieszkalnymi (w tym dwoma miesz-
kaniami zlokalizowanymi na parterze 

z przeznaczeniem dla osób niepełno-
sprawnych), z podpiwniczeniem, infra-
strukturą techniczną oraz drogową. 

Inwestycja została dofinansowana  
ze środków BGK w kwocie 5.910.227,06 zł.
Prace rozpoczęły się niezwłocznie po za-
warciu umowy, a ich zakończenie plano-
wane jest na czerwiec 2023 r.

Miła będzie przebu-
dowana    
Miasto Białogard otrzyma dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład w wyso-
kości 833 tys. zł na przebudowę ul. Miłej 
(etap II).  

Cieszy fakt, ze kolej-
na ulica w naszym 
mieście zostanie 
przebudowana!
Szacowany koszt 
całej inwestycji to  
850 tys. zł.

Miasto Białogard 
złożyło również dru-
gi wniosek o środki  
z funduszu Polski Ład 

– wniosek o dofinan-
sowanie do przebu-
dowy/adaptacji bu-
dynku po dawnym 
gimnazjum nr 2, któ-
ry po zakończeniu 
inwestycji zostałby 
siedzibą Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. 
Niestety wniosek nie 
zyskał finansowania.

Kolumbarium   
Nowa inwestycja powstaje na cmentarzu w Pękaninie. 

Kolumbarium to ściana pamięci, która 
pełni funkcję grobowca, wyposażona 
w nisze, w których umieszcza się urny. 
Kolumbarium to miejsce upamiętnienia 
i pochówku skremowanych ciał zmar-
łych

Na miejskim cmentarzu w Pękaninie 
powstaje pierwsze w naszym mieście 
kolumbarium, które składać się będzie 
z 48 nisz, każda z nich pomieści maksy-
malnie 4 urny.
Takie rozwiązania mają wiele zalet, 
budowa kolumbarium to dodatkowe 
miejsca pochówku na cmentarzu, niż-

sze koszty utrzymania i niższe koszty  
pogrzebu dla rodzin osób zmarłych.

Dodatkowo teren wokół kolumbarium 
zostanie odpowiednio zagospodaro-
wany, pojawią się nowe nasadzenia 
oraz wygodne ławki dla osób chcących 
odwiedzić swoich bliskich zmarłych.

Inwestycja, której pomysłodawcą jest 
burmistrz Białogardu Emilia Bury ma 
zostać sfinalizowana do końca lipca. 
Sprzedaż miejsc w kolumbarium ruszy 
już we wrześniu.
Koszt inwestycji to około 100 tys. zł.
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Lato w Białogardzie!
Miasto Białogard wraz z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich przygotowało bogatą ofertę wakacyjną - imprezy plenero-
we, koncerty, festyny, zajęcia dla dzieci i wiele innych wspaniałych atrakcji!
 

Dużą popularnością wśród dzieci i ro-
dziców cieszą się, organizowane od kil-
ku lat, wakacyjne festyny osiedlowe 
dla najmłodszych. Imprezy pod hasłem 
„Osiedlove” odbywają się 5 razy w cią-
gu wakacji w różnych punktach nasze-
go miasta. Za każdym razem dzieciaki 
mogą korzystać z wielu atrakcji, m.in. 
dmuchańców i zajęć z animatorami. 
Sierpniowe zabawy osiedlowe od-
będą się na osiedlu Zwycięstwa 
(23.08) oraz w Zaułku Drzewnym 
(30.08). Serdecznie zapraszamy! 

Ponadto dla białogardzian zapropono-
waliśmy cykl letnich koncertów plenero-
wych. Występy na żywo odbywają się na 
miejskiej starówce i w Parku Orła Białe-
go. Koncertowy „rozkład jazdy” znaleźć 
można na stronie www.bialogard.info 

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta 
mogą uczęszczać na zajęcia pod ha-
słem „Kreatywne Wakacje” organizowa-
ne przez Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich. Warsztaty plastyczne, filmowe, 
malowanie i wiele innych ciekawych  
aktywności. Ciekawą ofertę waka-

cyjną zaproponowała także Bia-
łogardzka Biblioteka Publiczna im. 
Karola Estreichera. Zabawy książko-
we i „Wakacyjne Środy z Biblioteką”.  

 
Ze szczegółami można zapo-
znać się na miejskim portalu in-
formacyjnym www.bialogard.info 

Czym byłoby lato bez wielkiej plenero-
wej imprezy dla całej rodziny?
URODZINOWY WEEKEND BIAŁOGARDU 
- dwa dni, dwie lokalizacje i mnóstwo 
atrakcji dla mieszkańców Białogardu! 
Urodzinowy weekend rozpoczniemy 
w sobotę 30 lipca o godzinie 15:00 na 
placu Stanisława Wyspiańskiego! Bę-
dzie to pełna niespodzianek STREFA 
ZABAW DLA DZIECI, a w niej m.in. pia-
naparty, olimpiada na wesoło, kon-
cert zespołu MaSza, bezpłatna strefa 
dmuchańców i wiele innych atrakcji! 

Drugi dzień urodzinowej zabawy spędzi-
my wspólnie na uroczej miejskiej starów-
ce! 31 lipca spotykamy się o godz. 16:00 
na placu Wolności. Na białogardzian 
czekać będzie STREFA KONCERTOWA! 
Wystąpią: Kris Talisman, Redlin, SaxAnd-
Six. 
Nie zabraknie również urodzinowego tor-
tu.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
 
 

Rogi dzielimy na dwa!
53. Bitwa o Krowę zakończyła się remisem! To była wspaniała walka braterskich grodów Białogardu i Świdwina.

19 czerwca na świdwińskim podzamczu 
braliśmy udział w 13 różnorodnych kon-
kurencjach, było m.in. rzucanie wiankiem 
na kopie, wyścigi na skrzyniach, ubijanie 
jaj, dojenie krowy, a także wspólna kon-
kurencja burmistrzów obu grodów.
Rywalizacja była bardzo zacięta, licz-
nie zgromadzona publiczność z całych 
sił dopingowała obie drużyny. 53. Bitwa 
o Krowę zakończyła się wynikiem 18:18. 
Burmistrz Białogardu Emilia Bury wraz  
z burmistrzem Świdwina Piotrem Feliń-
skim zdecydowali, że trofeum w postaci 
krowich rogów zostanie u gospodarzy na 
6 miesięcy, a przez kolejne pół roku prze-
bywać będzie w Białogardzie.

Dziękujemy całej naszej drużynie za wal-
kę, zaangażowanie i ogromne serce.
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Nabór do sekcji w CKiSE na rok szkolny 2022/2023 
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich ogłosiło nabór do sekcji na nadchodzący rok szkolny.  
CKiSE od września zaprasza na zajęcia 
do aż 18 sekcji. Oferta skierowana jest 
nie tylko do dzieci i młodzieży, mile wi-
dziani są również seniorzy, dla których 
przygotowano zajęcia taneczne oraz na-
ukę języka angielskiego i niemieckiego. 
Warto podkreślić, że zajęcia będą odby-
wały się nie tylko w siedzibie CKiSE przy 
ul. 1 Maja 15, ale również w budynku po 
byłym MDK-u przy ul. Grunwaldzkiej 24. 
Dzięki dodatkowej lokalizacji oferta CKi-
SE poszerzyła się o wiele ciekawych pro-
pozycji. Szczegółowa lista sekcji:
• ZESPÓŁ G-91 - sekcja wokalna - prowa-
dzenie Iwona Barska-Dudzicz
• CHÓR DZIECIĘCY - sekcja wokalna - 
prowadzenie Elwira Medzińska
• WARIACJE Z PERKUSJĄ [10+] - prowa-
dzenie Wojciech Biliński
• VLOGOSFERA - warsztaty filmowe - pro-
wadzenie Maciej Nowak (10+)
• ŚWIAT BARW - zajęcia plastyczne - pro-
wadzenie Marek Kopczyński
• MISTRZ KOMIKSU - zajęcia z zakresu 
narracji obrazkowej - prowadzenie Mar-
cin Medziński
• PLAMA I KRESKA - zajęcia z rysunku dla 
dorosłych (18+) - prowadzenie Marcin 
Medziński
• ROBOTYKA dla każdego kto ma na jej 
punkcie bzika - zajęcia z zakresu inżynie-
rii mechanicznej, elektrotechniki, auto-
matyki dla dzieci i dorosłych
• KUCHNIE ŚWIATA - zajęcia kulinarne - 
zwiedzanie i poznawanie świata przez 
gotowanie… połączone z nauką tworze-
nia dekoracji z jedzenia - food carving. 
prowadzenie Izabela Nasiadka

• TEATR W BRAMIE - zajęcia teatralne - 
prowadzenie Wanda Korobowicz
• TEATR P.L.U.S.K. - zajęcia teatralne - 
prowadzenie Marcin Borchardt
• TEATR LALEK „MARKO” - zajęcia teatral-
ne - prowadzenie Marek Kopczyński
• NAUKA JĘZYKA - angielski i niemiecki - 
dla seniorów (55+)
• BEL-HIRD - sekcja odtwórstwa histo-
rycznego
• GRY PLANSZOWE - sekcja role play ga-
mes, ect.
•  NAUKA TAŃCA DLA SENIORÓW - sekcja 

taneczna
• SEKCJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY - prowadzenie Łu-
kasz Maciuk
•  SEKCJA SZACHOWA - prowadzenie  
Piotr Kołodziejczyk 

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierp-
nia 2022 r . Kartę zgłoszenia można po-
brać na stronie internetowej www.kultu-
ra.bialogard.info.

„Białogardzianie na starych fotografiach” 
To tytuł wyjątkowej wystawy, którą można podziwiać w Izbie Tradycji Regionalnej w Białogardzie. 
To niepowtarzalna okazja, aby 
zobaczyć zbiory archiwalnych 
zdjęć, przedstawiających na-
szych mieszkańców w różnych 
wydarzeniach lokalnych, a 
także w zajęciach szkolnych 
oraz życiu codziennym. Moż-
liwe, że odwiedzającym uda 
się zobaczyć na fotografiach 
członków swoich rodzin, czy 
znajomych.
Wystawa zawiera około 100 
archiwalnych zdjęć, najstar-
sze mają nawet 80 lat. Więk-
szość fotografii pochodzi z 
Zespołu Szkół Zawodowych 

w Białogardzie, gdzie przez 
lata funkcjonowało koło foto-
graficzne Obiektyw, założone 
przez Zbigniewa Sieleckiego. 
To właśnie dzięki pasjonatom 
fotografii możemy zobaczyć 
jak na przestrzeni lat zmienia-
ły się trendy, moda, kultura.  
Serdecznie zapraszamy do 
Izby Tradycji Regionalnej znaj-
dującej się przy ul. Plac Wol-
ności 4-5. Wystawę można 
oglądać od wtorku do piątku 
w godzinach 10:00 - 18:00, a 
także w soboty i niedziele od 
godz. 12:00 do 16:00.
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Wakacje z BOSiR 
Świetna promocja wakacyjna na krytej pływalni i sportowe półkolonie - to wakacyjna propozycja Białogardzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Zawodnicy AKS znów sięgają po laury! 
Wiktoria Chołuj podopieczna Atletycz-
nego Klubu Sportowego wywalczyła brą-
zowy medal na seniorskim turnieju ran-
kingowym UWW MATTEO PELLIOCONE.  
Warto przypomnieć, że Wiktoria jest jesz-
cze młodzieżowcem.
W „małym finale” kategorii WW 68 kg 
białogardzianka wygrała na punkty 4:2  
z reprezentantką Węgier Noémi SZABA-
DOS.
Gratulacje dla Wiktorii i jej trenerów. To 
już kolejny sukces naszej mistrzyni!
 
Złoto i brąz dla AKS na GRAND PRIX OF 
SPAIN w zapasach w stylu wolnym.
10 lipca reprezentanci Atletyczne-

go Klubu Sportowego walczyli o lau-
ry na matach w stolicy Hiszpanii.  
Zbigniew Baranowski wywal-
czył złoto w kategorii 97 kg.  

Krzysztof Bieńkowski brąz w kategorii 65 
kg.
W finale kategorii FS 97 kg, przy remisie 
3:3, Baranowski wygrał na punkty z re-
prezentantem Niemiec Erik THIELE.

W ”małym finale” kategorii FS 65 kg, 
Krzysztof pokonał 6:3 reprezentanta 
Wielkiej Brytanii George RAMM i stanął 
na trzecim stopniu podium.

Miasto Białogard od lat wspiera AKS Bia-
łogard, dofinansowując działania klubu 
i zapewniając warunki treningowe w na-
szym mieście.

Początkowo impreza, zorganizowana 
przez Klub Lekkoatletyczny Iskra Biało-
gard, stanęła pod znakiem zapytania ze 
względu na fatalną pogodę, jednak final-
nie udało się wystartować i przeprowa-
dzić świetne sportowe wydarzenie.

Wystartowało około 170 zawodników  
z całej Polski, padło wiele świetnych wy-
ników i grom rekordów życiowych.
Wśród mężczyzn najlepszy wynik mityn-
gu uzyskał Igor Bogaczyński (MKL Jaro-
cin) w biegu na 100m. Igor uzyskał czas 
10,69s, co przełożyło się na 130 punktów.
Rywalizację kobiet zdominowała sprin-
terka MKL-u Szczecin Wiktoria Grzyb, 

która wywalczyła dwa najlepsze wyniki 
mityngu. Wiktoria w biegu na 200m uzy-
skała czas 24,01s, co przełożyło się na 
142 punkty, a w biegu na 100m jej czas to 
11,84s i 140 punkty. 
Najlepszymi zawodnikami mityngu z Bia-
łogardu zostali Lucyna Łoś (KL Iskra) za 

bieg na 100m oraz Antoni Grabski (KB 
Dziesiątka) za bieg na 1500m.
Gratulujemy sportowcom osiągniętych 
wyników, a organizatorom udanej impre-
zy. Mityng odbył się przy wsparciu Mia-
sta Białogard.

Nocne zmagania lekkoatletów 
W burzowej aurze pierwszego dnia lipca, na miejskim stadionie odbył się XXIV Zachodniopomorski Wieczorny Mityng  
Biegowy.

Przez całe wakacje tzn. od 25 czerwca do 
31 sierpnia 2022 roku przez 7 dni w tygodniu  
w godz. od 11:00 do 15:00 bilety wstępu na kry-
tą pływalnie jedyne 7 zł za godzinę.
Na krytej pływalni czeka wiele atrakcji, m.in. 
wodny tor przeszkód aquatrack!

Ponadto po raz kolejny organizowane są letnie 
półkolonie sportowe! Zaplanowano aż 9 turnu-
sów obfitujących w ciekawe zajęcia i aktywno-
ści. 

W tym sezonie po raz pierwszy pojawiły się za-
jęcia taneczno-akrobatyczno-gimnastyczne, 
parkowa sensoplastyka oraz sztuka relaksu. 
Uczestnicy półkolonii codziennie odwiedzają 
basen, a na środowych warsztatach ćwiczą  
w terenie różne scenariusze udzielania pierw-
szej pomocy. 
Wakacje z BOSiR pozwalają nabyć umiejętności 

przydatne w życiu codziennym. Stąd obok gier 
i zabaw ruchowych oraz szaleństw na wodnym 
torze przeszkód, przydatne lekcje pływania 
oraz zajęcia z pierwszej pomocy.

Warto również zaznaczyć, że Miasto Białogard 
przeznaczyło w tym roku blisko 60 tys. zł na 
zakup 290 karnetów na krytą pływalnię, które 
trafiły do uczniów białogardzkich szkół. Karne-
ty o wartości 200 zł każdy, do wykorzystania w 
okresie wakacyjnym, otrzymali uczniowie z ro-
dzin najbardziej potrzebujących.
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