
Dumni z Polski, dumni z Białegostoku





Szanowni Państwo,

realizacja kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji i niezliczone mniejsze, aczkolwiek równie  
znaczące dla mieszkańców przedsięwzięcia – ostatnie lata to w historii Białegostoku prawdziwa epoka.  
Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli i wykorzystaniu szans, które przyniosła nam obecność w struk-
turach europejskich, był to czas wielkich zmian. Naszym priorytetem powinno być dziś utrzymanie tego 
kierunku, by Białystok stawał się ośrodkiem coraz nowocześniejszym, choć niezmiennie dumnym ze swej 
wyjątkowej tradycji. A przede wszystkim – by był coraz lepszym miejscem do życia.

Warto przy tym pamiętać, że troska o przyszłość miasta i zaangażowanie w jego sprawy to misja stoją-
ca przed każdym, któremu bliskie jest nasze wspólne dobro. Angażując się w lokalne inicjatywy, takie jak 
Budżet Obywatelski, możemy sami decydować o tym, jaki będzie Białystok w nadchodzących latach.

Jak zmieniało się nasze miasto? Z czego możemy być dziś dumni? Odpowiedzi znajdą Państwo  
w tej publikacji, zachęcam do lektury.



 
Miasto Białystok pozyskało ok. 1,5 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej, co pozwoliło na realizację projektów o łącznej  

wartości 3,6 mld zł. Możliwa była dzięki temu m.in. generalna modernizacja białostockiego układu drogowego na czele  
z najważniejszymi ciągami komunikacyjnymi - Trasą Generalską i Trasą Kopernikańską.



 
W Białymstoku pojawiło się około  200 nowoczesnych ekologicznych autobusów. Białostocki autobus ma dziś średnio zaledwie 8 lat,  

dzięki czemu dysponujemy jednym z najmłodszych taborów w Polsce.



 
Białostocka sieć ścieżek rowerowych liczy obecnie około 120 kilometrów bieżących, dzięki czemu jednośladem można dziś dotrzeć  

niemal wszędzie.



 
W ostatnim dziesięcioleciu białostocki zasób komunalny powiększył się o ponad 500 mieszkań. Dochodzi do tego przeszło 800 mieszkań, które 

zostały oddane w tym czasie do użytku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego.



 
Rewitalizacja białostockiego centrum była jednym z najambitniejszych przedsięwzięć w najnowszej historii miasta.  

W organizowanych po otwarciu Rynku imprezach miejskich  wzięło udział ok. 1 mln uczestników.  
Obok przebudowy Rynku Kościuszki wyremontowane zostały sąsiadujące z nim ulice, na czele z Lipową.



 
Gruntownej rewaloryzacji doczekało się otoczenie najcenniejszego z białostockich zabytków. Białostoczanie mogą podziwiać odtworzony na podstawie  

dokumentacji z epoki Salon Ogrodowy, a także dziedziniec Pałacu Branickich. Inwestycja ta kosztowała 11 mln zł. Sympatię zwiedzających  
wzbudzają ustawione w Salonie rzeźby i imponujący Pawilon pod Orłem.



 
Ponad 1 mln 350 tys. widzów wzięło udział w meczach i innych wydarzeniach organizowanych na nowym, otwartym w październiku 2014 roku  

Stadionie Miejskim.



 
Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” został gruntownie zmodernizowany. Remont kosztował ponad 12 mln zł; od jego zakończenia ośrodek 

odwiedziło ponad 300 tys. osób.



     
Jesienią 2018 roku białostoczanie już po raz szósty będą mieli okazję zdecydować, na co zostaną przeznaczone środki w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. To aż 10 mln zł rocznie na inwestycje kulturalne, oświatowe, rekreacyjne i ekologiczne. Poprzednie edycje pozwoliły na realizację już 

  70 projektów.



 
Z ulg w ramach Białostockiej Karty Dużej Rodziny korzysta już 3850 rodzin – to prawie 20 tysięcy osób!  

Przeszło 10 tysięcy białostoczan skorzystało też  z możliwości, jakie daje Karta Aktywnego Seniora.

fot. Marcin Jakowiak



 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to 4,1 tys. mkw powierzchni biurowej i 3,1 tys. mkw powierzchni laboratoryjnej. W parku działa obecnie 

 61 młodych innowacyjnych przedsiębiorców  i siedem specjalistycznych laboratoriów.



W Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zainwestowało 13 przedsiębiorców. W sześciu funkcjonujących obec-
nie zakładach przemysłowych zatrudnionych jest około 1,1 tys. osób. 



Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to nowoczesny obiekt, w którym dzięki termicznemu unieszkodliwianiu  
odpadów produkowan a jest energia elektryczna i cieplna. Jest on w stanie przetworzyć w ciągu godziny 15,5 tony odpadów. Zastosowana  

technologia pozwala na wytworzenie rocznie ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej.



 
Od stycznia 2018 roku w Białymstoku funkcjonuje Centrum Aktywności Społecznej mieszczące się przy ul. Św. Rocha 3. Pomieszczenia 

Centrum udostępniane są organizacjom pozarządowym i innym tego rodzaju inicjatywom.
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