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W minionym roku Miasto Bielsk Podlaski zrealizowało 

inwestycje dotyczące budowy dróg miejskich: 

Malinowej, Parkowej, Krótkiej, zaułków  

ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej, a także zjazdu  

z ul. Maszynowej. Trwa budowa ul. Ciołkowskiego. 

Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni 

jezdni z masy asfaltowej i zieleńców zostaną 

zakończone wiosną 2015 r.  

Powyższe przedsięwzięcia przyczyniły się do zmiany 

dróg gruntowych w komfortowe, bezpieczne pasy pieszo-

jezdne z kostki betonowej lub asfaltowe jezdnie.  

W części ulic zostały wykonane zjazdy, chodniki, 

miejsca parkingowe, oświetlenie uliczne. Zanim 

pojawiła się docelowa nawierzchnia, w niektórych 

ulicach wykonano kanalizację sanitarną, deszczową 

oraz wodociąg. 

W 2014 r., przy udziale środków pozyskanych z budżetu 

państwa, zostały wykonane dwa place zabaw dla dzieci, 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Szkole 

Podstawowej Nr 4. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 

realizowanych inwestycji w dalszej części biuletynu. 
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W ramach inwestycji wykonano: 

 nawierzchnię pasa pieszo-jezdnego z kostki brukowej 

betonowej – 176 m,  

 kanalizację sanitarną – 30 m, 

 kanalizację deszczową – 210 m. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 234 776,01 zł. 

ul. Malinowa w trakcie realizacji 
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ul. Malinowa w trakcie realizacji 

ul. Malinowa w trakcie realizacji 
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ul. Malinowa po zakończeniu realizacji 

ul. Malinowa po zakończeniu realizacji 

6 



W ul. Parkowej wybudowano:  

 nawierzchnię jezdni ze zjazdami i chodnikiem – 

113 m,  

 kanalizację deszczową - 42 m, 

 kanalizację sanitarną - 15 m. 

W ramach zadania wykonano roboty budowlane  

o łącznej wartości 183 205,92 zł. 

ul. Parkowa w trakcie realizacji 
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ul. Parkowa w trakcie realizacji 

ul. Parkowa po zakończeniu realizacji 
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ul. Parkowa po zakończeniu realizacji 

ul. Parkowa po zakończeniu realizacji 
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Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę: 

 jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z 

parkingami, zjazdami i chodnikami – 86 m, 

 kanalizacji deszczowej – 7,5 m, 

 kanalizacji sanitarnej – 5 m. 

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła  

161 729,75 zł. 

ul. Krótka w trakcie realizacji 

10 



ul. Krótka w trakcie realizacji 

ul. Krótka w trakcie realizacji 

11 



ul. Krótka po zakończeniu realizacji 

ul. Krótka po zakończeniu realizacji 
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W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano 

zjazd z kostki brukowej betonowej. Wartość zadania 

wyniosła 8 381,50 zł. 

Zjazd po zakończeniu realizacji 
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W ramach zadania wykonano roboty budowlane  

w następującym zakresie: 

 w zaułku ul. Taraszkiewicza:  

 nawierzchnia – pas pieszo-jezdny z kostki 

brukowej betonowej wraz z zieleńcami – 35 m; 

 w zaułku ul. Ogrodowej:  

 nawierzchnia – pas pieszo-jezdny z kostki 

brukowej betonowej – 114 m, 

 kanalizacja deszczowa - 40 m,  

 wodociąg - 120 m, 

 oświetlenie uliczne. 

Łączna wartość zadania wyniosła 144 149,24 zł. 
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Zaułek ul. Ogrodowej przed realizacją 

Zaułek ul. Ogrodowej przed realizacją 

Zaułek ul. Taraszkiewicza przed realizacją 
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Zaułek ul. Taraszkiewicza po zakończeniu realizacji 

Zaułek ul. Ogrodowej w trakcie realizacji 
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Zaułek ul. Ogrodowej po zakończeniu realizacji 

Zaułek ul. Ogrodowej po zakończeniu realizacji 
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Miasto Bielsk Podlaski w 2014 r. uzyskało 

dofinansowanie, w wysokości 50%, na realizację 

zadania 

 

 

 

oraz 

 

 

 

Pozyskane środki finansowe pochodziły z budżetu 

państwa w ramach Rządowego programu wspierania  

w latach 2009-2014 organów prowadzących  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I – III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  

I stopnia – „Radosna Szkoła”. 

W ramach powyższych inwestycji wykonana została 

nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim i 

pomarańczowym oraz chodniki z kostki betonowej, 

zainstalowano urządzenia do zabaw ruchowych dla 

dzieci, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz 

tablicę z regulaminem placu zabaw. Całość została 

ogrodzona, a dla bezpieczeństwa zamontowany został 

monitoring. 

Szczegółowy opis powyższych inwestycji znajduje się 

na stronach 19-24. 
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Dzieci uczęszczające do SP Nr 2 im. kpt. Wł. 

Wysockiego mogą korzystać z urządzeń zabawowych, w 

tym: różnego typu huśtawek, karuzeli tarczowej z 

kierownicą, piramidy linowej itp. 

Wartość zadania wyniosła 222 774,43 zł. 

Plac zabaw w trakcie realizacji 
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Plac zabaw po zakończeniu realizacji 

Plac zabaw w trakcie realizacji 
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Plac zabaw po zakończeniu realizacji 

Plac zabaw po zakończeniu realizacji 
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Dzieci uczęszczające do SP Nr 4  w Zespole Szkół im 

A Mickiewicza mogą korzystać z urządzeń zabawowych, 

w tym: różnego typu huśtawek, karuzeli typu piruet, 

piramidy linowej, tablicy do gry w kółko i krzyżyk 

itp. 

Wartość zadania wyniosła 212 775,67 zł. 

Plac zabaw w trakcie realizacji 
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Plac zabaw po zakończeniu realizacji 

Plac zabaw w trakcie realizacji 
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Plac zabaw po zakończeniu realizacji 

Plac zabaw po zakończeniu realizacji 
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W ramach zadania w 2014 r. wykonano: 

 kanalizację sanitarną - 219 m, 

 kanalizację deszczową - 120,5 m, 

 wodociąg - 153 m, 

 parkingi, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. 

Realizacja inwestycji zostanie zakończona w 2015 r. 

ul. Ciołkowskiego przed realizacją 
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ul. Ciołkowskiego w trakcie realizacji 

ul. Ciołkowskiego w trakcie realizacji 
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ul. Ciołkowskiego w trakcie realizacji 

ul. Ciołkowskiego w trakcie realizacji 
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