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Biuletyn Informacyjny 

                                          

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

Wydając ten biuletyn pragnę przybliŜyć Państwu nasze wspólne 
sukcesy. Patrząc na Bielsk Podlaski śmiało moŜna powiedzieć, Ŝe ostatni 
okres był i jest jednym z najlepszych i najbardziej pomyślnych okresów  
w dziejach naszego miasta od chwili reaktywowania w kraju samorządu 
gminnego. Uzyskaliśmy silną pozycję w regionie i stworzyliśmy trwałe 
podstawy rozwojowe. 

Bielsk Podlaski zmienia się na naszych oczach.  W ciągu pięciu 
ostatnich lat przebudowaliśmy drogi, zrealizowaliśmy liczne inwestycje  
w zakresie ochrony środowiska oraz przeprowadziliśmy wiele remontów  
w naszych placówkach oświatowych. 

MoŜemy jednak powiedzieć, iŜ to wszystko jest dopiero początkiem. 
BieŜący rok jest rokiem o najbardziej proinwestycyjnym budŜecie w całej 
historii naszego samorządu. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w latach 
2009-2010 zostanie wydanych 47 milionów 541 tysięcy złotych. Na 
stronach biuletynu przekazuję Państwu informacje dotyczące postępu 
realizacji zadań inwestycyjnych, które są obecnie prowadzone na terenie 
naszego miasta. 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski                                             
 Eugeniusz Berezowiec 
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Unijne wsparcie dla miejskich inwestycji 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat przy znaczącym wsparciu finansowym Unii Europejskiej 

miasto zrealizowało wiele przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2005 roku zostało wybudowane 
składowisko odpadów komunalnych na terenach wsi Augustowo. Wykonanie tego zadania 
kosztowało około 4,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie  unijne wyniosło 3,2 miliona. 
W 2006 roku oddano do uŜytku 8 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej i 6,6 km 
kanalizacji deszczowej. Zakresem robót zostały wówczas objęte ulice: Nowa, Norwida, 
Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, 
Brańska, Obozowa, Koszarowa, Studziwodzka, Wyszyńskiego, Ogrodowa, Kilińskiego, 
Kolberga oraz ulica Glogera. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 8 milionów złotych,  
z czego Unia wspomogła Bielsk Podlaski aŜ prawie sześcioma milionami. 

W bieŜącym roku zostały podpisane trzy umowy na dofinansowanie miejskich 
inwestycji. Całkowicie przebudowane zostaną ulice: DubiaŜyńska, Kleeberga i Rejonowa. 
Powstanie takŜe łącznik drogi krajowej nr 19 z ulicą Mickiewicza i dzięki temu 
przedsięwzięciu tiry przestaną jeździć przez centrum miasta.  

Prace budowlane obejmą takŜe ulice: Norwida, Nową, Witosa, Gomułki, 
Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarową, Kili ńskiego i Kolberga. 
Unia przyznała miastu na te inwestycje prawie 15 milionów złotych. Do końca 2010 roku 
przybędzie w Bielsku 19 km nowych dróg, chodników i ścieŜek rowerowych. 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego sfinansował takŜe 75 procent kosztów 
wykonania dokumentacji na budowę bielskiego centrum sportowo-rekreacyjnego. Dzięki 
wysokim osiągnięciom w pozyskiwaniu unijnych środków Bielsk Podlaski został laureatem  
w ogólnopolskim rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W dniu 6 lutego 2009 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 

Eugeniusz Berezowiec podpisał dwie umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego realizacji inwestycji drogowych. Bielsk Podlaski otrzymał wówczas aż 10 milionów 

złotych. 
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W dniu 31 marca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Burmistrz Miasta Bielsk 

Podlaski Eugeniusz Berezowiec podpisał kolejną umowę na dofinansowanie realizacji miejskich inwestycji 

drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki tej umowie 

Bielsk Podlaski otrzymał od Unii Europejskiej pięć milionów złotych na przebudowę ulicy Dubiażyńskiej. 



 4 

Zmiany na ulicy Studziwodzkiej 

  

Trwają zaawansowane prace związane z kompleksową przebudową ulicy 
Studziwodzkiej. Realizacja tego zadania stała się moŜliwa dzięki umowie podpisanej przez 
Burmistrza Miasta Eugeniusza Berezowca z Wojewodą Podlaskim Maciejem śywno w dniu 
24.04.2009 r. w Siemiatyczach. Bielsk Podlaski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 mln 
złotych ze środków pochodzących z budŜetu państwa. 

 

Ulica Studziwodzka na krótko przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

  

Ulica Studziwodzka i część ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostanie 
przebudowana na całej długości począwszy od skrzyŜowania z ulicą Wojska Polskiego, aŜ do 
ulicy Zimowa Droga. Inwestycja jest realizowana w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Nawierzchnia, krawęŜniki oraz oznakowanie 
poziome i pionowe będą gotowe do końca 2009 r., zaś chodniki i wjazdy bramowe do połowy 
2010 r. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie około 7,5 mln złotych. 
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Przebudowa ulicy  ruszyła od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. 

Prace na ulicy Studziwodzkiej obok ulicy Sportowej. 
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Tak wyglądały okolice pętli autobusowej przy ulicy Studziwodzkiej jeszcze dwa miesiące temu. 

 

Obecnie został już utworzony nowy odcinek drogi. Wkrótce będzie położona warstwa asfaltowa nawierzchni. 
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Przebudowa ulic na „Osiedlu Brańska” 

W maju rozpoczęły się prace na niektórych ulicach tzw. „Osiedla Brańska”. W tej 
dzielnicy miasta programem przebudowy zostało łącznie objętych 11 ulic. Są to ulice: 
Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, 
Koszarowa, Kilińskiego oraz Kolberga. W chwili obecnej trwają  prace na ulicy Nowej, 
Gomułki i Norwida, przy czym na Norwida niebawem będzie juŜ kładziona nawierzchnia 
asfaltowa. 

 

Ulica Nowa. Zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych. 

 

Odcinek ulicy Nowej. 
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Ulica Norwida w pobliżu ulicy Brańskiej. 

 

Wkrótce na ulicy Norwida zostaną położone warstwy asfaltowe nawierzchni.  
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Na ulicy Gomułki zostały już położone krawężniki. Wkrótce rozpocznie się korytowanie i prace 

przygotowawcze do utwardzania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 

Odcinek ulicy Gomułki. 



 10

Ulica Kolberga zmienia swoje oblicze 

Na ulicy Kolberga rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi. Ustawiane są 
juŜ krawęŜniki i układane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia będzie miała sześć 
metrów szerokości i na całym odcinku drogi z jednej strony będzie chodnik dla pieszych, a z 
drugiej ścieŜka rowerowa. Długość całej ulicy wyniesie 425 metrów, a koszt inwestycji 
zamknie się w kwocie 930 tys. zł. Termin zakończenia całkowicie przebudowanej ulicy 
Kolberga to koniec września bieŜącego roku. 

 

Na ulicy Kolberga zostały już wykonane wykopy do ustawienia krawężników. 

 

Na innym odcinku ulicy Kolberga prace są jeszcze bardziej zaawansowane. 
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Kompleksowa przebudowa ulicy Kleeberga 

Na ulicy Kleeberga prowadzone są prace związane z jej gruntowną przebudową. 
Wybudowany juŜ został kanał sanitarny główny, a w trakcie budowy są kanały boczne w 
kierunku posesji mieszkańców. Równolegle wykonuje się takŜe kanalizację deszczową. 
Docelowo zostanie połoŜona nawierzchnia asfaltowa oraz będą wykonane chodniki. Długość 
przebudowanej drogi to prawie półtora kilometra. Szerokość jezdni będzie wahała się od 6,5 
do 7 metrów, a chodników od 1,5 do 2,5 metra. Termin całkowitego wykonania zadania to 
wrzesień 2010 roku. 

 

Ulica Kleeberga od strony Żwirki i Wigury. 

 

Ulica Kleeberga, widok na skrzyżowanie z Białostocką. 
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Przed położeniem nawierzchni asfaltowej trzeba wybudować kanalizację deszczową i sanitarną oraz 

przebudować wodociąg. 

 

Przebudowa wodociągu. 
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Koparki na ulicy Rejonowej 

Na ulicy Rejonowej prace budowlane nabierają coraz większego tempa. Koparki 
wybierają ziemię i wkrótce będą juŜ ustawiane krawęŜniki. Na odcinku o długości niemal 
jednego kilometra zostanie połoŜona nawierzchnia asfaltowa, zaś długość chodnika będzie 
wynosiła 1,3 km. W projekcie znajduje się takŜe ścieŜka rowerowa o długości równieŜ 1,3 km 
oraz oświetlenie. W ramach tej inwestycji zostanie równieŜ wybudowana w części kanalizacja 
deszczowa. Koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 2,5 mln złotych, zaś termin zakończenia 
prac to październik 2010 r. 

 

Odcinek ulicy Rejonowej, na którym rozpoczęły się już prace związane z przebudową drogi. 

Tiry wyjadą z centrum miasta 

Niebawem rozpocznie się budowa łącznika drogi krajowej nr 19 z ulicą Mickiewicza. 
Powstanie odcinek całkowicie nowej drogi od długości prawie 2 km. Koszt inwestycji 
wyniesie prawie 3 mln zł, a termin przekazania drogi do uŜytku to lipiec 2010 r. Dzięki temu 
przedsięwzięciu tiry przestaną jeździć przez centrum Bielska Podlaskiego. 

 

Widok drogi krajowej nr 19 z Bielska w kierunku Proniewicz. W tym miejscu będzie zaczynał się łącznik z ulicą 

Mickiewicza. 
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Będą nowe mieszkania socjalne 

Pełną parą idą prace przy budowie nowych mieszkań socjalnych przy ulicy 
Rejonowej. Planowany termin oddania gotowych do uŜytku lokali to 30 września 2009 roku. 
Całkowity koszt inwestycji zamknie się kwotą około 860 tysięcy złotych, z czego 70 procent 
sfinansuje Urząd Miasta Bielsk Podlaski, a pozostałe 30 procent Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

 

W nowym budynku socjalnym prowadzone są już prace wykończeniowe. 

Szalet przy DubiaŜyńskiej prawie gotowy 

Niebawem planowany jest takŜe odbiór techniczny szaletu przy ulicy DubiaŜyńskiej. 
Oprócz budynku wybudowano tam takŜe 20 oświetlonych miejsc parkingowych. Koszt tej 
inwestycji wyniesie około 375 tys. zł. 

 

Szalet przy ulicy Dubiażyńskiej. 
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Ulica Chopina juŜ oddana do uŜytku 

Dnia 24 kwietnia bieŜącego roku zakończyły się prace związane z przebudową ulicy 
Chopina. Wykonana została nawierzchnia oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z 
przyłączami. Długość pasa pieszo-jezdnego wynosi 212, 1 m, kanalizacji sanitarnej 459,5 m, 
a kanalizacji deszczowej 262 m. Koszt inwestycji wyniósł prawie 550 tys. zł. 

 

Ulica Chopina na krótko przed przebudową. 

 

Obecny wygląd ulicy Chopina. 
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Mieszkańcy korzystają juŜ z przebudowanej 

ulicy Obozowej 

Dnia 30 czerwca zakończyły się prace związane z połoŜeniem nawierzchni asfaltowej na 
ulicy Obozowej. Do sierpnia zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome i 
nastąpi całkowite zakończenie tej inwestycji.  

 

Nawierzchnia asfaltowa ulicy Obozowej jest już gotowa. 

 

Odcinek ulicy Obozowej w kierunku Studziwodzkiej. 
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Wielka przebudowa ulicy Białostockiej 

Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wiosną bieŜącego roku rozpoczęła wielką przebudowę ulicy 
Białostockiej. Prace prowadzone są od granicy miasta w kierunku centrum, włącznie ze 
skrzyŜowaniami drogi krajowej nr 19 z ulicami Kleeberga i Piłsudskiego. Koszt przebudowy 
wyniesie 10 milionów 166 tysięcy 201 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 
bieŜącego roku. 

 

Ulica Białostocka. Widok w kierunku miasta. 

 

Prace objęły także skrzyżowania. Widok na skrzyżowanie ulicy Białostockiej z ulicą Piłsudskiego. 
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Parki miejskie słuŜą mieszkańcom 

W Bielsku Podlaskim nie brakuje pięknych parków, w których mieszkańcy mogą 
odpocząć i zrelaksować się podczas spacerów po mieście. SłuŜby miejskie dbają o trawniki, 
drzewa, kwiaty oraz ławki. 

Niestety, nie kaŜdy z mieszkańców korzysta z parkowej przyrody we właściwy 
sposób. Kilka dni temu, w Parku Królowej Heleny skradziono ławkę i zdewastowano 
doniczkową konstrukcję z kwiatami, a w Parku Aleksandra Jagiellończyka złodzieje ukradli 
tablice informacyjne. 

 

Odpoczynek w miejskich parkach umilają kolorowe ogrody kwiatowe. 

 

Niestety, wandale zdewastowali kilka dni temu kwiaty w Parku Królowej Heleny. 
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Dlaczego na razie nie będzie zalewu? 

 Budowa zalewu w Bielsku Podlaskim była inwestycją mającą duŜe szanse 
powodzenia. W dniu 29 marca 2005 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę  
o wyznaczeniu terenu w dzielnicy Studziwody pod zbiornik wodny oraz związane z nim 
tereny wypoczynku słuŜące rekreacji zbiorowej mieszkańców. 

Po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta w dniu 28 marca 2006 r. wydawało się, iŜ nic nie 
stanie juŜ na przeszkodzie wybudowania miejskiego zalewu. Od osób fizycznych zostały 
zakupione grunty o powierzchni 1,9036 ha za kwotę 144.205 zł, zaś od Agencji 
Nieruchomości Rolnych pozyskano nieodpłatnie tereny o powierzchni 2,7828 ha. Ogólnie 
pod zalew zostało przygotowanych prawie 4,7 ha. 

W budŜecie miasta na 2007 r., zabezpieczono na opracowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej budowy zbiornika wodnego kwotę w wysokości 200 tys. zł. Po 
przeprowadzonym przetargu okazało się jednak, iŜ zachodzi potrzeba zwiększenia powyŜszej 
kwoty o 25 tys. zł. Niestety, Rada Miasta na nadzwyczajnej XII sesji, która odbyła się 13 
lipca 2007 r. nie przyznała dodatkowych środków na sporządzenie dokumentacji projektowej. 

W tym czasie planowana przez Miasto budowa zbiornika była uwzględniona w 
„Programie nawodnień rolniczych województwa podlaskiego na lata 2007-2013” z 
przewidywanym finansowaniem ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Obecnie dofinansowanie takie nie jest moŜliwe. Wsparcie finansowe 
mogą dzisiaj uzyskać jedynie gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast 
liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości 
powyŜej 5 tysięcy mieszkańców. Zatem miasto Bielsk Podlaski liczące około 28 tys. 
mieszkańców nie kwalifikuje się dzisiaj do dofinansowania w ramach tego programu. 

Wobec zaistniałej sytuacji budowa miejskiego zalewu nie moŜe być na razie 
realizowana.  

 

Tereny czekają na rozpoczęcie budowy miejskiego zalewu. We właściwym czasie nie było na to jednak zgody 

Rady Miasta.  
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Bielskie centrum sportowo-rekreacyjne 

Miasto Bielsk Podlaski otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 
2004-2006, środki za wykonanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 286 tys. 700 zł, z czego 
dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości aŜ 75 procent. Głównym obiektem będzie 
hala sportowo-widowiskowa o wymiarach 80m x 60m i o wymiarach areny głównej  
45m x 24 m oraz wysokości 12,5 m. Widownia będzie miała 700 miejsc siedzących. W hali 
będzie znajdowała się siłownia, bufet, sauna, sala fitness, zaś w części biurowej sala 
konferencyjna. 

Ponadto, projekt zawiera obiekty dodatkowe takie jak: budynek hotelowy z zapleczem 
gastronomicznym, kręgielnia, zespół szatniowy,  nowe trybuny wraz z zadaszeniem oraz 
loŜą prasową i VIP, budynki kas, zespół kortów tenisowych o nawierzchni naturalnej  
i syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i lodowiskiem w okresie zimowym, boiska 
do piłki plaŜowej, skatepark, parkingi i zatoki postojowe, drogi wewnętrzne, chodniki.  

W ramach projektu nastąpi takŜe przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji 
uzdatniania wody, boiska piłkarskiego oraz treningowego, urządzeń lekkoatletycznych, 
brodzika i basenu ze zjeŜdŜalniami i innymi atrakcjami wodnymi, budynków studni 
głębinowej oraz transformatora i rozdzielni głównej. 

 

Tak będzie w przyszłości wyglądało bielskie centrum sportowo-rekreacyjne. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Bielsk Podlaski jest jednorazowym materiałem 
informacyjnym i nie stanowi materiału prasowego w rozumieniu ustawy Prawo prasowe 
(Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz.24 z późn. zm.) 


