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Jak co roku prezentujemy biuletyn,  

w którym przedstawione zostały informacje 

dotyczące inwestycji przeprowadzonych  

w roku ubiegłym. Mamy przyjemność 

podzielenia się z Państwem tym, co udało 

nam się zrobić, w 2015 r. Inwestycje dotyczyły m.in. 

infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz 

obiektów sportowych. Wartość inwestycji zrealizowanych 

w 2015 r. na terenie miasta wyniosła 7,7 mln zł, z tego  

z budżetu miasta wydaliśmy 2,4 mln zł. 

 



Zakończona została budowa ul. Ciołkowskiego. W ramach 

zadania wykonano nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego 

na długości 157 m. 

W ramach zadania wykonano roboty budowlane o wartości  

604 321,29 zł. 

Ulica Ciołkowskiego  
przed rozpoczęciem 
inwestycji 

Ulica Ciołkowskiego  
po zakończeniu 
inwestycji w 2015 r. 



Przebudowa rzeki Białej zakończona została w listopadzie  

2015 r. Inwestycja polegała na  wykonaniu:  

 palisady z pali sosnowych na długości 130 m, 

 opaski z kiszki faszynowej o długości 50 m, 

 umocnienia skarp materacami kamienno-siatkowymi 

(gabiony) na odcinku rzeki długości 130 m. 

Wykonane prace mają na celu zmniejszenie zagrożenia 

zalewania terenów przy ul. Kazimierzowskiej. Wartość 

inwestycji wyniosła  202 469,07 zł. 

Koryto rzeki Biała przed rozpoczęciem inwestycji (widok w kierunku ul. Widowskiej) 



Koryto rzeki Biała przed rozpoczęciem inwestycji (widok w kierunku ul. Batorego) 

Koryto rzeki Biała w trakcie przebudowy 



Koryto rzeki Biała po zakończeniu inwestycji (widok w kierunku ul. Batorego) 

Koryto rzeki Biała po zakończeniu inwestycji (widok na umocnioną skarpę) 



Roboty polegające na budowie chodników w ulicy 

Orzeszkowej zakończono w październiku 2015 r. 

Wykonane zostały obustronne chodniki na długości 

540 m, od ulicy Dubiażyńskiej do ulicy Studziwodzkiej. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 162 783,51 zł. 

Chodniki przy ulicy Orzeszkowej przed rozpoczęciem inwestycji 



Ul. Orzeszkowej przed rozpoczęciem inwestycji (widok w kierunku ul. Dubiażyńskiej) 

Chodniki przy ul. Orzeszkowej po zakończeniu inwestycji (odcinek między ulicą 
Studziwodzką i ulicą Koszarową) 



Chodniki przy ul. Orzeszkowej po zakończeniu inwestycji (odcinek między ulicą 
Studziwodzką i ulicą Koszarową) 

Chodniki przy ul. Orzeszkowej po zakończeniu inwestycji (widok w kierunku ulicy 
Dubiażyńskiej) 



W ramach zadania wybudowano: 

 pas pieszo-jezdny z odwodnieniem o nawierzchni  

z kostki brukowej betonowej o długości 63 m, 

 sieć wodociągową o długości – 48 m. 

Realizację zadania zakończono  w sierpniu 2015 r. Wartość 

inwestycji wyniosła 88 034,67 zł. 

Zaułek ul. Kleeberga przed rozpoczęciem inwestycji 



Zaułek ul. Kleeberga przed rozpoczęciem inwestycji 

Zaułek ul. Kleeberga po zakończeniu inwestycji 



Zaułek ul. Kleeberga po zakończeniu inwestycji 

Zaułek ul. Kleeberga po zakończeniu inwestycji 



Zadanie zakończono we wrześniu 2015 r. W ramach 

inwestycji wykonana została: 

 jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 

68 m , 

 zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 zieleńce, 

 kanalizację deszczową o długości 41 m. 

Wartość robót wykonanych w ramach zadania wyniosła   

160 545,74 zł. 

Zaułek ul. Dębowej przed rozpoczęciem inwestycji 



Zaułek ul. Dębowej przed rozpoczęciem inwestycji 

Zaułek ul. Dębowej po zakończeniu inwestycji 



Zaułek ul. Dębowej po zakończeniu inwestycji 

Zaułek ul. Dębowej po zakończeniu inwestycji 



W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane 

zostało zadanie polegające na budowie dwóch boisk 

(wielofunkcyjnego i do piłki ręcznej) i terenowych 

urządzeń sportowych. Efekt rzeczowy zadania to:  

 boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i ręczną, 

 boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową  

i koszykową, 

 wyposażenie boisk, 

 koło wraz z rzutnią do pchnięcia kulą, 

 skocznia do skoku w dal, 

 bieżnia, 

 rozbieg do rzutu piłeczka palantową, 

 drenaż terenu, 

 ogrodzenie,  

 oświetlenie, 

 umocnienie skarpy i dna cieku Lubka. 

Inwestycję zakończono w  listopadzie 2015 r.  

Wartość zadania wyniosła 619 804,50 zł, w tym 

pozyskane dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy  

o dofinansowanie zawartej z  Ministrem Sportu i Turystyki. 



Bieżnia  lekkoatletyczna , boisko do koszykówki i siatkówki oraz skocznia do 
skoków w dal przy obiekcie sportowym Zespołu Szkół z DNJB 

Tablica informacyjna przy obiekcie sportowym Zespołu Szkół z DNJB 



Boisko do piłki  nożnej i piłki ręcznej przy Zespole Szkół z DNJB 

Umocnienie skarpy przy cieku Lubka 



W sierpniu 2015 roku zakończono inwestycję polegającą 

na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  

im. A. Mickiewicza. W ramach zadania wykonano: 

 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, 

 wyposażenie boiska do koszykówki, 

 wyposażenie dwóch boisk do siatkówki, 

 drenaż terenu. 

Wartość zadania wyniosła 165 503,88 zł. 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza 



Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza 



Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza 



Budowa ul. Modrzewiowej została zakończona we 

wrześniu 2015 r. W wyniku robót budowlanych  wykonany 

został: 

 pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej o długości  91 m, 

 kanalizacja deszczowa o długości 60 m. 

Wartość robót w ramach zadania wyniosła 110 895,20 zł. 

Ulica Modrzewiowa przed rozpoczęciem  inwestycji 



Ulica Modrzewiowa przed rozpoczęciem  inwestycji 

Ulica Modrzewiowa po zakończeniu  inwestycji 



Ulica Modrzewiowa po zakończeniu  inwestycji 

Ulica Modrzewiowa po zakończeniu  inwestycji 



W ramach kolejnej inwestycji przeprowadzonej przez 

Miasto Bielsk Podlaski, zakończonej  w październiku 2015 r., 

wybudowane zostały: 

kanalizacja sanitarna o długości  116 m, 

wodociąg o długości 103 m, 

oświetlenie uliczne. 

Wartość inwestycji wyniosła 94 872,85 zł. 

Zaułek ulicy Brańskiej 



Zaułek ulicy Brańskiej 

Zaułek ulicy Brańskiej 



Zaułek ulicy Brańskiej 

Zaułek ulicy Brańskiej 



W ramach zadania wybudowano: 

 parking z odwodnieniem o powierzchni 445 m2, 

 chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 zieleńce, 

 ogrodzenie wewnętrzne o długości 23 m. 

Inwestycja zakończona została w październiku 2015 r. 

Całkowita wartość robót budowlanych to 59 958,18 zł. 

Parking przy Przedszkolu Nr 5 przed rozpoczęciem inwestycji 



Parking przy Przedszkolu Nr 5 przed rozpoczęciem inwestycji 

Parking przy Przedszkolu Nr 5 po zakończeniu inwestycji 



Parking przy Przedszkolu Nr 5 po zakończeniu inwestycji 

Parking przy Przedszkolu Nr 5 po zakończeniu inwestycji 



W celu zapewnienia dostępu do kanalizacji sanitarnej  

mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski, wykonana została 

dokumentacja projektowa która obejmuje 24 ulice, tj.: 

30 Lipca, Andersa, Asnyka, Boh. Września, Cegielniana, 

Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej 

do ul. Kopernika), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska  

(od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, 

Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, 

Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa, 

Kopernika. Prace projektowe zostały sfinansowane przy 

udziale środków unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita 

wartość zadania wyniosła 176 437,54 zł, w tym 

dofinansowanie 121 928,37 zł. 



Miasto Bielsk Podlaski opracowało dokumentację 

projektową na przebudowę, termomodernizację  

i rozbudowę budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

oraz obiektami małej architektury – plac zabaw. Zawiera 

ona rozwiązania, które zapewnią zmniejszenie ubytków 

ciepła, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów utrzymania 

obiektu. Planowana jest też rozbudowa przedszkola  

o nowy budynek, w którym znajdować się będą: basen 

rehabilitacyjny, winda, sala wielofunkcyjna, sala 

terapeutyczna, sala wyciszenia, sala dydaktyczna, sala 

rehabilitacji ruchowej, sala dogoterapii oraz gabinety 

specjalistów. Wartość dokumentacji wyniosła 104 550 zł. 

 



Miasto Bielsk Podlaski poczyniło kroki w kierunku 

opracowania koncepcji nowego wyglądu parków 

miejskich. Skorzystano w tym celu z pomysłów i wizji 

nowych parków jakie mieli studenci architektury 

Politechniki Białostockiej. Ich idee będą mogły w 

przyszłości zostać wykorzystane podczas 

przygotowywania inwestycji, które mogłyby wzbogacić 

parki w centrum Bielska Podlaskiego. 

 

 







Miasto Bielsk Podlaski opracowało koncepcję organizacji 

ruchu w centrum miasta mająca na celu poprawę 

płynności ruchu oraz wskazanie możliwych lokalizacji 

miejsc postojowych w istniejących pasach drogowych 

oraz terenach bezpośrednio przyległych. Koncepcja 

obejmuje następujące ulice: 

 ul. Mickiewicza, 

 skrzyżowanie ulic Mickiewicza – 11-go Listopada, 

 skrzyżowanie ulic Mickiewicza – Kopernika – 3-go Maja, 

 skrzyżowanie ulic Mickiewicza – Żwirki i Wigury, 

 ul. Kopernika, 

 ul. 3-go Maja, 

 ul. Kościuszki, 

 plac przed bazyliką u zbiegu ulic: Kościelnej, 

Poświętnej, Kościuszki i Sienkiewicza. 



Obszar objęty koncepcją organizacji ruchu zakreskowany kolorem niebieskim 



Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku 

Podlaskim rozpoczęły się w czerwcu 2014 r. i odbywały  

w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu 

wyremontowano m.in. dach i instalacje: centralnego 

ogrzewania, elektryczną, odgromową, wentylacyjną, 

wyremontowano sanitariaty (znajdujący się na parterze 

przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych), 

wymieniono stolarkę drzwiową, otynkowano ściany i sufity, 

wyremontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugi 

etap polegał na zmianie wystroju wnętrz oraz wyposażenia,  

w tym mebli i sprzętu elektronicznego.  

Zadanie „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Bielsku Podlaskim” w latach 2014-15 było dofinansowane ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w ramach Programu Wieloletniego „Kultura+” priorytet 

„Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. Wartość całkowita 

zadania wyniosła 1 877 885 zł, a udział środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 1 408 414 zł. 

Nadmienić należy, że oferta dla osób niepełnosprawnych 

powiększy się jeszcze w ramach realizacji Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na rok 2016. Mieszkańcy 

miasta zagłosowali na wart 30 tys. zł projekt „Bez progów  

i barier – biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych”, który 

przewiduje zainstalowanie przenośnych lup elektronicznych, 

specjalistycznego sprzętu komputerowego dla niewidomych, 

dyktafonów ultradźwiękowych, tabliczek na drzwi i systemu 

informacyjno-przywołującego. 



Miasto Bielsk Podlaski miało swój udział w budowie 

ścieżki rowerowej i chodnika, która powstała wzdłuż 

ulicy Mickiewicza, będącej drogą powiatową. 

Wykonawcą robót był Powiatowy Zarząd Dróg w 

Bielsku Podlaskim. Całkowita wartość zadania wyniosła 

506 622,64 zł. Miasto dofinansowało inwestycję w 

wysokości 321 659,42 zł. Wykonano 1250 m ścieżki 

pieszo-rowerowej oraz 26 miejsc postojowych. 

 

 

Otwarcie nowej ścieżki rowerowej 



Nowowybudowana ścieżka rowerowa przy ul. Mickiewicza (widok  
w kierunku wsi Biała) 

Nowowybudowana ścieżka rowerowa przy ul. Mickiewicza (widok  
w kierunku Bielska Podlaskiego) 



Nowowybudowana ścieżka rowerowa przy ul. Mickiewicza (widok  
w kierunku wsi Biała) 

Miejsca postojowe w pobliżu cmentarzy przy ul. Mickiewicza 



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. 

w Biesku Podlaskim poniosło nakłady inwestycyjne 

w szczególności na zainstalowanie 11 nowych 

węzłów cieplnych, rozbudowę sieci ciepłowniczej 

o długości 1,4 km oraz nowej instalacji 

odpylającej, czterokrotnie zmniejszającej emisję 

pyłów Kotłowni Centralnej przy ul. Rejonowej 11.  

W wyniku rozbudowy sieci ciepłowniczej, ciepło 

systemowe otrzymało 14 nowych odbiorców o 

łącznej ogrzewanej powierzchni 22,3 tys. m2. 

Ogółem nakłady inwestycyjne w 2015 r. wynosiły 

2,8 mln zł. Przykładowe obiekty zrealizowanej 

infrastruktury ciepłowniczej przedstawiają poniższe 

zdjęcia. 

 



Budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. 

Dwufunkcyjny węzeł cieplny w budynku przy ul. Rejtana 24. 



Montaż instalacji 
odpylania  
w Kotłowni 

Centralnej przy  
ul. Rejonowej 11. 

Przejście sieci ciepłowniczej metodą przecisku przez ul. Ogrodową 
(skrzyżowanie z Mickiewicza) 



W roku 2015 wykonane zostały roboty remontowo 
budowlane budynku komunalnego znajdującego się 
przy ul. Dubiażyńskiej 4. W ramach robót wykonana 
została termomodernizacja budynku, wymieniono 
instalację odgromową, wykonano przyłącze 
kanalizacji deszczowej. W wyniku realizacji zadania 
poprawi się komfort życia osób zamieszkujących 12 
lokali znajdujących się w budynku komunalnym. 
Wartość robót to 212 332 zł. 

Budynek 
komunalny przed 
rozpoczęciem 
inwestycji 

Budynek 
komunalny po 
realizacji inwestycji 


