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Budowa ronda przy ul. Kołobrzeskiej i Świdwińskiej  
coraz bliżej! 
Rozpoczęto prace projektowe w zakresie wspólnej realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Miasto Białogard 
zadania polegającego na budowie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na wysokości Wzgórza Zamkowego.
 

We wrześniu 2021 r. burmistrz Białogar-
du Emilia Bury podpisała porozumienie  
z marszałkiem województwa zachodnio-
pomorskiego Olgierdem Geblewiczem 
oraz wicemarszałkiem województwa za-
chodniopomorskiego Tomaszem Sobie-
rajem, na podstawie którego rozpoczęto 
prace projektowe w zakresie wspólnej 
realizacji przez Województwo Zachod-
niopomorskie i Miasto Białogard zadania 
polegającego na budowie ronda w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 163 na wysokości 
Wzgórza Zamkowego.

 
Dokumentacja projektowa oraz reali-
zacja zadania leży po stronie Zachod-
niopomorskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie. Miasto Białogard 
współfinansuje zadanie poprzez party-
cypację w kosztach opracowania do-
kumentacji projektowej, partycypację  

w kosztach budowy ronda oraz 
opłacenie całości kosztów budo-
wy łącznika ronda i połączeń z ist-
niejącymi ścieżkami rowerowymi. 

Po zakończeniu etapu projektowego ru-
szają prace budowlane!



Miasteczko rowerowe do zabawy i nauki
Na placu przy ul. Sikorskiego pojawiła się ciekawa nowość - miasteczko ruchu drogowego. Dzieci i młodzież mogą bez-
piecznie uczyć się przepisów jeżdżąc na swoich jednośladach. 

Książki dla przedszkola  
Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczne”  
w Białogardzie uzyskało dofinansowa-
nie na 2022 r. w ramach programu wielo-
letniego – „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” - 
Priorytet 3.
Pozyskane środki pozwolą uzupełnić księ-
gozbiór o nowości wydawnicze takie jak 
bajki terapeutyczne, wyciszające rymo-

wanki, bajki, wiersze w języku angielskim 
oraz audiobooki. Dodatkowo podejmo-
wane będą akcje związane z promowa-
niem czytelnictwa wśród dzieci.
Kwota uzyskanego wsparcia finansowe-
go to 3 000,00 zł, natomiast wysokość 
finansowego wkładu własnego wyniosła 
tylko 750,00 zł.

Wspólnie dbajmy o naszą przestrzeń
Białogard to miasto pełne uroku, ciekawych miejsc i ludzi, którzy całym sercem związani są ze swoją małą ojczyzną. To wła-
śnie dla białogardzian przeprowadzane są nowe inwestycje w miejską infrastrukturę, które mają poprawić nie tylko komfort 
korzystania np. z komunikacji miejskiej, ale także pozytywnie wpłynąć na estetykę miejskiej przestrzeni. 

Niestety w Białogardzie coraz częściej 
zdarzają się bezmyślne akty wandali-
zmu, kolejne elementy małej architektury 
naszego miasta są niszczone, wytężona 
praca służb porządkowych nierzadko 
idzie na marne.
Przykładów nie trzeba szukać daleko.  

W maju ze skweru przy ul. Grunwaldzkiej 
i 1 Maja zniknęły kolorowe białogardzkie 
krowy. Niestety nie wybrały się na wio-
senny spacer... Padły ofiarą bezmyślne-
go wybryku wandala. Wieczorową porą 
„krowi bokser” postanowił zmierzyć się  
z figurami w bezmyślnej walce wręcz. 
Krowy trafiły do renowacji, a koszt na-
prawy figur to ponad 6 tys. zł. Koszt, któ-
ry ponosimy wszyscy.
W ciągu ostatniego roku Miasto Biało-
gard zmuszone było naprawiać wiele 
szkód wyrządzonych przez chuliganów. 
Wybite szyby przystankowych wiat, 
zniszczona toaleta publiczna w Zaułku 
Drzewnym, połamane ławki, parklety, po-
malowane stoły do gry w szachy, dewa-

stowane urządzenia na placach zabaw 
i plenerowych siłowniach.
Oczywiście wszystkie przypadki wanda-
lizmu są zgłaszane na policję, nierzadko 
chuligani muszą odpowiedzieć za swoje 
wybryki. Miasto Białogard i pracownicy 
ZGKiM na bieżąco dokonują wszelkich 
napraw, wymieniają uszkodzone elemen-
ty, sprzątają pozostawiony bałagan.  
Nie zmienia to jednak faktu, że wanda-
le swoimi wybrykami sprawiają niemałe 
kłopoty i generują finansowe straty. Kon-
sekwencje ich głupich wybryków ponosi-
my wszyscy.
Szanujmy pracę innych i własne otocze-
nie, dbajmy o swoją przestrzeń. 
Białogard to nasz wspólny dom.

Miasteczko rowerowe tworzą m.in.: 
sztucznie wytyczone skrzyżowania, jezd-
nie, chodniki czy też znaki drogowe. Jest 
to świetne rozwiązanie dla najmłodszych 
– nabędą oni doświadczenia oraz przy-
datnych umiejętności. Dzieci i młodzież 
poznają podstawowe zasady ruchu dro-

gowego, dzięki czemu ich późniejsza jazda, już po profe-
sjonalnych ścieżkach rowerowych, których w Mieście Bia-
łogard przybyło aż 20 km, będzie dużo bezpieczniejsza.

Dodatkowo wokół placu pojawi się więcej zieleni.



Tydzień Bibliotek
W białogardzkiej bibliotece odbył się XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pt. „BIBLIOTEKA Świat w jednym miejscu”. Od 8 do 
15 maja Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera proponowała swoim czytelnikom szereg atrakcji.

10 maja w rolę bibliotekarza wcieliła się 
burmistrz Białogardu Emilia Bury, która 
przekazała książki będące nagrodami 
w plenerowym konkursie „Polowanie na 
książki”. Tego samego dnia na terenie 
biblioteki odbył się pokaz ratownictwa 
medycznego. Ponadto każdego dnia  

 
tygodnia można było skorzystać z kier-
maszu książek i za niewielką kwotę uzu-
pełnić swój księgozbiór o nowe ciekawe 
pozycje. W bogatej ofercie tygodnia bi-
bliotek znalazła się także wystawa fo-
tografii i spotkanie autorskie z Pawłem 
Redmanem. 

 
 
 
 

Swoje niesamowite rzeźby autor tworzy 
w pracowni plastycznej pod kierunkiem 
Marka Kopczyńskiego. Jego specjaliza-
cją jest rzeźba w drewnie. Jest osobą 
niepełnosprawną, cierpiącą na dziecię-
ce porażenie mózgowe. Mimo trudności, 
doskonale radzi sobie w życiu codzien-
nym. Jego prace nawiązują do starożyt-
nych plemion Azteków, Majów, rzeźby 

afrykańskiej oraz zawierają elementy 
kultur słowiańskich.

Wystawa, którą mogliśmy oglądać do 20 
maja cieszyła się ogromnym powodze-
niem. Zapraszamy także na kolejną - od 
27 maja w Galerii Sztuki CKiSE gościć bę-
dzie wyjątkowe malarstwo Teresy Figuły.

Historia na starówce 
W kwietniu i maju białogardzianie mieli okazje obejrzeć dwie ciekawe wystawy usytuowane w pięknej przestrzeni biało-
gardzkiej starówki. 

„Świat zgładzony w Katyniu” i „Tu rodzi-
ła się opozycja” to plenerowe wystawy 
przygotowane przez szczeciński oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej i zaprezen-
towane przez Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich.
Na placu Wolności podczas kwietniowej 
ekspozycji mogliśmy zobaczyć materiały 
pozyskane od rodzin, które zamieszkały 
po II wojnie światowej w Szczecinie oraz 
na Pomorzu Zachodnim. Intencją auto-
rów było przedstawienie Zbrodni Katyń-
skiej poprzez losy jednostki. Ta indywidu-
alna perspektywa ma ukazać pełne pasji 
i zaangażowania życie, które zostało 
brutalnie przerwane.
Majowa wystawa prezentowała nam hi-

storię rodzącej się w PRL aktywnej opo-
zycji, której działania między czerwcem 
1976, a sierpniem 1980, zainspirowały po-
wstanie Solidarności.

Rzeźby w CKiSE
W Galerii Sztuki Centrum Kultury i Spotkań Europejskich mogliśmy podziwiać prace autorstwa Jacka Ciechanowicza, 
uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Szansa w Białogardzie.

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem 
była gra przygotowana na finał tygodnia  
z biblioteką – „Polowanie na książki”. 
Plenerowa zabawa w poszukiwanie 
ukrytej w miejskiej przestrzeni literatury 
zakończyła się prawdziwym sukcesem!  
 
Zagadki przygotowane przez biało-
gardzką bibliotekę, będące wska-
zówkami w poszukiwaniach, nie spra-
wiły uczestnikom żadnej trudności  
i wszystkie książki znalazły nowy dom. 
Białogardzianie bardzo chętnie wzię-
li udział w „książkowych podchodach”.  
To świetny sposób na promowanie czy-
telnictwa. 



Bartosz Brzezicki 
złotym medalistą 
Igrzysk Olimpijskich 
w Brazylii! 
Białogardzianin wywalczył złoto w sko-
ku wzwyż podczas 24. Igrzysk Głuchych 
w Caxias do Sul w Brazylii uzyskując 
niesamowity wynik 192 cm!

Ogromne gratulacje dla Bartka! To wspa-
niały sukces, z którego dumni mogą być 
wszyscy białogardzianie. Słowa uznania 
należą się także trenerom z Klubu Lekko-
atletycznego Iskra Białogard, w którym 
młody olimpijczyk, na co dzień szlifuje 
swoje umiejętności.
Miasto Białogard od lat wspiera biało-
gardzki klub lekkoatletyczny ISKRA.

Letnie półkolonie z BOSiR    
Ruszyły zapisy na letnie sportowe półkolonie w Białogardzkim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji.

Zaplanowanych zostało 9 pięcio-
dniowych turnusów w okresie od 
27 czerwca do 26 sierpnia. Zajęcia 
odbywać się będą w małych gru-
pach w godzinach od 08:00 do 15:00.  

Dla uczestników przewidziane są posił-
ki: drugie śniadanie, obiad i pożegnalny 
piknik pod chmurką. Opiekę nad dziećmi 

sprawować będzie wykwalifikowana ka-
dra trenerska. BOSiR przygotował bogatą 
ofertę zajęć: kurs pływania, piłka nożna, 
zajęcia kreatywne, gry terenowe, taniec/
gimnastyka/akrobatyka, parkowa senso-
plastyka, pierwsza pomoc i wiele innych. 

Zarezerwuj miejsce już dziś! Zapisy pod 
numerem tel. 94 312 20 80 wew. 204.

Reprezentacja Liceum Ogólno-
kształcącego w Białogardzie naj-
lepszą koszykarską szkołą w na-
szym województwie
W finale wojewódzkim Licealia-
dy 2022 rozegranym w Szcze-
cinie dziewczęta nie dały szans 
przeciwniczkom z Kołobrzegu 
i Szczecina. Pewnie wygrały 
swoje spotkania. Po drodze w 
eliminacjach regionalnych wy-
eliminowały drużyny z Koszalina 

i Szczecinka.
Warto dodać, że to drugie 
ZŁOTO dziewcząt w tym roku 
szkolnym. Wcześniej wygrały 
rozgrywki 3x3 w Finale Woje-
wódzkim zdobywając tytuł naj-
lepszych w województwie za-
chodniopomorskim.

Trzy złota i brąz AKS!   
Rewelacyjny występ białogardzianek na Mistrzostwach Polski Juniorek i Młodzie-
żowców U23. Reprezentantki AKS rozbiły bank i wywalczyły trzy złote medale! 

• Nikola Wiśniewska w kat.53kg
• Julia Nowicka w kat. 55kg
• W kategorii Młodzieżowców do lat 23 
niezwyciężona pozostaje nasza Mistrzyni 
Europy Wiktoria Chołuj, która pewnie wy-
grywa kat. 76kg
Kolejnym powodem do radości dla AKS 
Białogard jest sukces Bartka Lisa, któ-

ry wywalczył brązowy medal podczas  
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w sportach halowych - PODLASKIE 
2022. Białogardzianin stoczył siedem 
pojedynków, 6 z nich wygrywając przed 
czasem przez przewagę techniczną.
Zawodników Atletycznego Klubu Sporto-
wego od lat wspiera Miasto Białogard.

Sukcesy młodej białogardzianki   
Zuzanna Hana w pięknym 
stylu wywalczyła 1 miejsce 
w Finale Małej Rundy 125cm 
w debiucie na międzynaro-
dowych zawodach skoków 
przez przeszkody CSI Zielo-
na Góra.
Zuzia wraz ze swym wierz-
chowcem Barbórką osiągnę-
ły także wspaniały rezultat 
w Małej Rundzie zawodów o 
nagrodę Tarant Events zaj-
mując 3 miejsce na podium. 
Gratulujemy!



Przebudowa ul. Norwida    
To kolejna inwestycja Miasta 
Białogard w miejską infrastruk-
turę drogową. Prace na ul. Nor-
wida postępują bardzo szybko. 
Wykonane zostały już ciągi pie-
sze oraz nowa kanalizacja desz-
czowa. Obecnie trwa układanie 
nowej nawierzchni ulicy z kostki 
brukowej na odcinku długości 
około 145 m.

Wartość inwestycji to ponad 
368 tys. zł. Projekt został dofi-
nansowany w 80% ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.


