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Szanowni Państwo,

Dzisiejszy dzień jest jednym z najważniejszych w moim życiu. 
Oto staję przed tak szacownym gremium jako zaprzysiężony już 
Prezydent Białegostoku, którego mieszkańcy miasta obdarzyli 
zaufaniem i mandatem, aby w ich imieniu kierował samorządem. 
To dla mnie wielki zaszczyt, ale i nie mniejsze zobowiązanie. 
Uczynię wszystko, aby temu zadaniu sprostać.

Białystok to miasto z charakterem, miasto o olbrzymim potencjale, drzemiącym przede wszystkim w jego obywate-
lach. Należy uczynić wszystko, aby je obudzić, zdynamizować, nadać nowy wymiar, przywrócić dumę. Tym bardziej, 
że przed nami rysuje się wielka szansa wykorzystania pomocy unijnej. Nadchodzące lata to historyczny czas, który 
przyniesie nam możliwość nadrobienia wieloletnich zapóźnień.

To wyzwanie przerasta siły jednej osoby. Jest ono skierowane do całej społeczności lokalnej, bez względu na świa-
topogląd czy przynależność polityczną. Tylko zjednoczenie sił wszystkich środowisk Białegostoku w atmosferze 
spokoju i współdziałania pozwoli na wykorzystanie możliwości rozwojowych. Jako prezydent zamierzam podjąć 
takie wyzwanie. Chcę łączyć, a nie dzielić. Deklaruję wolę współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro 
społeczności lokalnej. Po to, abyśmy razem byli dumni z Białegostoku.

Chciałbym jeszcze raz podziękować wyborcom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. To dla mnie niezwykle cenne. 
Dziękuję również wszystkim, którzy pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego, że właśnie w tej chwili, jako 
Prezydent Białegostoku, stoję tutaj przed Państwem.

Podziękowanie kieruję także na ręce ustępujących władz miasta - prezydenta Ryszarda Tura wraz z zastępcami oraz 
Rady Miejskiej Białegostoku ubiegłej kadencji.

Wszystkich, którym bliski jest los Białegostoku, proszę dziś o wsparcie.

Wystąpienie Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego podczas uroczystego zaprzysiężenia, 5 grudnia 2006 roku. 



 W sierpniu 2009 roku 
tłumy białostoczan wspólnie 
świętowały otwarcie Ryn-
ku Kościuszki. Po gruntow-
nej przebudowie nasz Rynek  
w końcu jest rynkiem nie tyl-
ko z nazwy i z całą pewnością 
zasługuje na miano miejskiego 
salonu
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P rzed wojną białostocki Rynek Kościuszki był prawdziwym sercem miasta. Tu skupiało się życie, tu han-
dlowano, było to miejsce spotkań i spacerów. 
 Hitlerowcy doszczętnie zniszczyli centrum miasta. Już po jego odbudowie, w latach 60-tych ubiegłego 
stulecia, komunistyczne władze podjęły decyzję, aby w bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza posadzić drzewa. 
Dość przypadkowy, nijak mający się do charakteru centrum skwer sprawił, iż ta część białostockiego śródmieścia 
zamarła. 
 Nic zatem dziwnego, że po upadku komunizmu rozpoczęły się dyskusje nad zagospodarowaniem Rynku. 
Trwały one wiele lat. Ostatecznie, w roku 2007, pełną parą ruszyły na Rynku prace budowlane.

Jak to było kiedyś...

Rynek Kościuszki przed wojną...
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 ierwszy etap modernizacji budził bodaj najsilniejsze kontrowersje. Miejsca placowi miejskiemu ustąpić 
musiał bowiem wspomniany skwer. I choć było to głównie – zwłaszcza po zmroku – miejsce spotkań miłośników 
niedrogich napojów alkoholowych, wycinka drzew wywołała liczne protesty. 
 Inwestycja była jednak konsekwentnie prowadzona, pozostawiono jedynie okalający plac szpaler kaszta-
nowców.
 - To przedsięwzięcie niezbędne, dzięki któremu centrum Białegostoku całkowicie zmieni swój charakter 
– mówił o przebudowie Rynku Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Osobiście jestem przekonany, że 
będzie to zmiana na lepsze. Dotychczasowe śródmieście nazwę swą zawdzięczało niemal wyłącznie faktowi, iż 
znajduje się w środku miasta.
 Kontrowersje budziło też zamknięcie Rynku dla ruchu kołowego i związana z tym likwidacja jezdni – w 
jej miejscu pozostał jedynie zarys historycznego traktu choroskiego. Spekulowano, czy układ komunikacyjny 
„wytrzyma” to zubożenie. Z dzisiejszej perspektywy okazuje się, iż były to obawy przedwczesne.

P
Pierwsze kroki – plac obok Ratusza

...i obecnie
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 rzebudowany Rynek Kościuszki, zgodnie z założeniami, dzieli się na dwie części, odrębne pod względem 
charakteru i funkcji. Część wschodnia Rynku Kościuszki, z uwagi na sąsiedztwo Bazyliki Archikatedralnej, a tak-
że zespołu barokowych budynków (m.in. dawna zbrojownia, obecnie siedziba Archiwum Państwowego czy dom 
zakonny sióstr szarytek) pełni funkcje reprezentacyjne. To tu jest dziś miejsce na obchody świąt państwowych, 
defilady wojskowe czy uroczystości religijne.

Rynek Kościuszki – część wschodnia

Święto Wojska, rok 2009
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 atem 2008 roku pod Archiwum Państwowym stanął pomnik Józefa Piłsudskiego. Wcześniej Marszałek 
zajmował niezbyt poczesne miejsce po drugiej stronie ul. Sienkiewicza. Lokalizacja ta nie tylko nie dodawała 
pomnikowi splendoru, ale również utrudniała organizację jakichkolwiek uroczystości państwowych ze względu 
na brak miejsca i bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej ulicy.
 Dziś nawet zagorzali przeciwnicy zmian przyznają, że w nowym otoczeniu Marszałek zyskał. U jego 
stóp odbywają się defilady wojskowe. Tam właśnie, w 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok,   
w lutym 2009 roku, defiladę odbierał ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. 

L

Przenosiny Marszałka

Święto Wojska, rok 2009

Prezydent Kaczorowski na Rynku



 ierwszy etap przebudowy zachodniej części Rynku 
zakończony został najwcześniej – to wspomniany już plac 
przy Ratuszu, który został otwarty  jesienią 2007 roku.
 Jako ostatnia modernizowana była z kolei przestrzeń 
pomiędzy Ratuszem i ul. Sienkiewicza. Przy tej okazji na 
swoje historyczne miejsce wróciła fontanna, dotychczas sto-
jąca tuż przy Ratuszu. Pojawiły się też inne elementy tzw. 
małej architektury – „wodopojki” czy ekspozycja zdjęć z 
przeszłości miasta zamknięta w 
formie oryginalnych okrągłych 
schodów.
 To tu odbywają się 
wszelkiego rodzaju imprezy 
rozrywkowe, koncerty, targi 
itp. Na zachodniej części Ryn-
ku białostoczanie mieli okazję 
oglądać występy takich gwiazd, 
jak choćby Maanam, Paul 
Lamb, Edyta Górniak, Matt 
Dusk czy 
– już w 
roku 2010 
– Piotr 
Rubik.

P
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Rynek Kościuszki - część zachodnia



Rynek Kościuszki - prawdziwy miejski salon
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Otwarcie Rynku  - święto wszystkich białostoczan

Wystawa „Ziemia z Nieba” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Koncert zespołu Bajm



 a 7 sierpnia 2009 roku zaplanowane zostało 
uroczyste otwarcie całego zmodernizowanego Ryn-
ku Kościuszki. O godz. 20 niemal całą przestrzeń 
pomiędzy Katedrą i Ratuszem wypełnili ludzie, któ-
rzy przybyli, aby wziąć udział w miejskim święcie. 
Koncertu zespołu Bajm, który był główną atrakcją 
wieczoru, słuchało na żywo – wedle szacunków 
służb porządkowych – około 20 tysięcy ludzi. Była 
to bodaj pierwsza w historii miasta tak ogromna im-
preza zorganizowana w jego centrum. 
 Dziś nikt już chyba poważnie nie rozważa 
celowości przebudowy białostockiego śródmieścia. 
Jak mówi prezydent Tadeusz Truskolaski, jest to 
miejski salon, w którym przyjmujemy gości i który 
świadczy o całym Białymstoku. Wystarczy zatem 
krótki spacer, by się przekonać, że operacja zakoń-
czyła się powodzeniem, zaś białostockie serce znów 
zaczęło bić.  

N

Jedną z atrakcji otwarcia Rynku był ogromny tort

Koncert zespołu Bajm
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 Ostatnie lata umocni-
ły pozycję Białegostoku jako 
jednego z liderów w zakre-
sie pozyskiwania środków  
z Unii Europejskiej. Okres ten 
był  wyjątkowo ważny dla na-
szego samorządu, ze względu 
na możliwość uzyskania do-
datkowych funduszy z Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej. Szansa na 
podobny skok rozwojowy za-
pewne nieprędko się powtórzy 
– na szczęście możemy już dziś 
stwierdzić, że została ona do-
brze wykorzystana
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Białystok w Unii -
  drogowa rewolucja
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U lice miejskie wyposażone w dobrą nawierzchnię i nowoczesną infrastrukturę to jeden z głównych wy-
znaczników rozwoju miasta. Najważniejszym białostockim przedsięwzięciem, mającym na celu modernizację 
głównych ciągów komunikacyjnych, jest trójetapowy projekt pod nazwą „Poprawa jakości funkcjonowania sys-
temu transportu publicznego miasta Białegostoku”. Jego pierwszy etap, rozpoczęty w roku 2005, sfinalizowany 
został w roku 2007 – zmodernizowano wówczas ciąg ulic Kopernika – Zwierzyniecka - 11 Listopada - Skłodow-
skiej - Liniarskiego i Kalinowskiego.
 Ciąg ulic: Produkcyjna – Antoniuk Fabryczny – Antoniukowska, a także ul. Ojca Pio – to z kolei inwesty-
cje zrealizowane w drugim etapie tego kluczowego dla białostockiej komunikacji projektu. Został on już niemal 
zakończony. 

Przebudowa głównych ciągów ulic

Ul. Zwierzyniecka po gruntownej przebudowie
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R ealizacja tak dużych przedsięwzięć 
możliwa była tylko dzięki wsparciu środków ze-
wnętrznych. I tak z 70 mln przeznaczonych na 
etap pierwszy 42,5 pochodziło z kasy unijnej. W 
drugim etapie Unia pokryła aż 120 mln ze 160 
wydanych na tę inwestycję. 
 Obecnie trwają prace związane z ostat-
nim etapem projektu. Rozpoczęła się już przebu-
dowa ul. J. H. Dąbrowskiego.
 W najbliższej przyszłości realizowane 
będą kolejne punkty trzeciego etapu tego przed-
sięwzięcia. W jego ramach zmodernizowana zo-
stanie Al. J. Piłsudskiego, a także fragment ul. H. 
Sienkiewicza do ulicy Ogrodowej. Ciąg dalszy 
ul. Sienkiewicza, a także Wasilkowska  – do ul. 
Gen. Andersa – zostały już zrealizowane i odda-
ne kierowcom do użytku jesienią 2009 roku. 
 Jednym z istotnych elementów wszyst-
kich etapów przedsięwzięcia jest rozwój miej-
skiej komunikacji – przede wszystkim zakupy 
nowych autobusów (patrz s. 24).

Ul. H. Sienkiewicza

Ul. Produkcyjna
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 o wyjątkowo ważna inwestycja, zrealizowana w 
ramach II etapu wspomnianego wyżej projektu. Polegała 
ona bowiem nie na modernizacji istniejącej ulicy, ale bu-
dowie całkiem nowej ulicy od podstaw. Oddana do użytku 
w połowie 2009 roku, ul. Ojca Pio stanowi istotną część 
tzw. wewnętrznej obwodnicy miasta, łącząc 
ul. Zwierzyniecką z ul. Cz. Miłosza i dalej – 
ul. Piastowską. 
 Nowa ulica została wyposażona w 
kompleksową infrastrukturę, znalazło się tam 
miejsce na asfaltową ścieżkę rowerową, zaś 
przed hałasem i spalinami chronią mieszkań-
ców i przyrodę nowoczesne ekrany akustycz-
ne.
 W roku 2010 planowane jest rozpo-
częcie budowy przedłużenia ul. Piastowskiej 
aż do ul. W. Wysockiego. 

Ul. Ojca Pio – nowy fragment śródmiejskiej obwodnicy

T

Ul. Ojca Pio to ulica zbudowana od podstaw z udziałem środków unijnych



Od roku 2007 powstało w Białymstoku niemal 20 km nowych ścieżek rowerowych Od roku 2007 powstało w Białymstoku niemal 20 km nowych ścieżek rowerowych 
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Trasa Generalska

W roku 2010 pełną parą ruszyły prace związane z inwestycją, która jak dotąd jest największym przedsię-
wzięciem w naszym mieście współfinansowanym przez Unię, zarówno pod względem kosztów, jak i zakresu 
prac. Mowa o przebudowie ul. Gen. S. Maczka. Wyjątkowość tej inwestycji wynika z faktu, iż powstanie tam 
szereg obiektów inżynieryjnych – dwupoziomowe skrzyżowania, wiadukt etc. Całość kosztować będzie 170 mln 
złotych, z czego 126 mln stanowić będą środki unijne.
 Przebudowa ul. Gen. Maczka to wstęp do przyszłej przebudowy całej Trasy Generalskiej, a także jej 
przedłużenia – aż do ul. Baranowickiej. 

Przebudowa ul. Gen. Maczka to największa inwestycja z udziałem środków UE



 zięki powstającemu w rejonie ul. Kalinowskiego gmachowi Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej ta część miasta już wkrótce ma szanse stać się jedną z jego wizytówek. 
Miasto czynnie uczestniczy w tych przygotowaniach. Trwa modernizacja wspomnianej 
ul. Kalinowskiego, a także m.in. ul. Krakowskiej i Młynowej. Wkrótce zakończy się też 
modernizacja ul. Wiejskiej i Mazowieckiej, a także ul. Kardynała S. Wyszyńskiego – od 
skrzyżowania z ul. Młynową aż po ul. Mazowiecką. 
 Na tym nie koniec – prace drogowe trwają również na os. Dojlidy, gdzie w naj-
bliższych latach powstanie Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Park to niejedy-
ne przedsięwzięcie, mające na uwadze rozwój gospodarczy miasta. Białostockie władze  
uzyskały możliwość utworzenia podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Wyłoniony został już pierwszy inwestor, który będzie działać w ramach strefy, w roku 
2010 odbędą się kolejne przetargi.
 Ciałem konsultacyjnym Prezydenta Białegostoku w sprawach gospodarczych 
jest Rada Przedsiębiorczości, złożona m.in. z ekonomistów i przedsiębiorców.

Inne inwestycje

D

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny będzie miejscem spotkania świata nauki i biznesu
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 ymienione powyżej przedsięwzięcia to tylko najbardziej widoczne i spektakularne ze zrealizowanych w 
ostatnim czasie bądź realizowanych właśnie projektów. Ogólna liczba inwestycji jest znacznie większa. Ilustruje 
to poniższe zestawienie. Widać dzięki niemu rozmiary wykonanej pracy, a także coraz lepsze tej pracy efekty. 
Pokazuje ono również bardzo wyraziście, ile zyskał Białystok dzięki akcesji do Unii Europejskiej.

W

2007                                     
wykonanie

2008                                     
wykonanie

2009                                     
wykonanie

2010                                     
plan

1 Budżet Miasta - 
wydatki 843 129 686 954 486 741 1 177 765 348 1 628 030 202

2 Wydatki na 
inwestycje 132 744 435 171 727 772 265 259 327 486 601 388

3 Udział procen-
towy wydatków 
inwestycyj-
nych w wydat-
kach ogółem

15,74 17,99 22,52 29,89

Udział wydatków inwestycyjnych w miejskim budżecie w latach 2007-2010.

Inwestycje miejskie w liczbach
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Nowy standard w miejskim szpitalu

 W latach 2007-2008 miasto przeprowadziło inwestycję, dzięki której miejski szpital wzbo-
gacił się o nowe skrzydło, w związku z czym znacząco wzrosła konkurencyjność tej placówki oraz 
standardy opieki nad chorymi. Wraz z rozbudową przeprowadzony został również remont w istnieją-
cych pomieszczeniach szpitalnych. Oficjalne przekazanie do użytku nowych pomieszczeń odbyło się 
27 lutego 2009 roku.
 - Rozwój cywilizacyjny wyznaczany jest nie tylko przez zdolność realizacji inwestycji drogo-
wych – mówił wówczas prezydent Tadeusz Truskolaski. – Równie ważnym jego świadectwem jest 
standard naszej opieki nad osobami chorymi i potrzebującymi pomocy.
 W minionej kadencji Szpital Miejski wzbogacił się też o niezwykle potrzebny nowy sprzęt 
medyczny. W roku 2007 zakupione zostały m.in.: sonda USG kardiologiczna, stoły i fotele rehabili-
tacyjne, aparaty do elektroterapii, laser terapeutyczno–zabiegowy, aparat EKG, a także nowe łóżka 
szpitalne z wyposażeniem. W następnych latach do szpitala trafiły z kolei: aparaty RTG i USG, urzą-
dzenia do elektroterapii i terapii przeciwbólowej. 

 Niebagatelną inwestycją, mającą na celu podniesienie standardu świadczeń zdro-
wotnych w samorządowej placówce, była rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego 
im. PCK przy ul. Sienkiewicza
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Nowoczesne
 oblicze 
komunikacji

 W ostatnich latach 
białostocki samorząd kon-
sekwentnie podwyższał ja-
kość komunikacji miejskiej. 
Jeszcze niedawno krążące 
po ulicach zdezelowane 
autobusy raczej odstrasza-
ły niż zachęcały potencjal-
nych pasażerów. Obecnie 
dużą część taboru spółek 
komunikacyjnych stanowią 
wozy nowoczesne, spełnia-
jące wyśrubowane europej-
skie normy ekologiczne
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 iałystok jako pierwsze miasto w Polsce 
pochwalić się mógł pojazdami komunikacji 
miejskiej, spełniającymi europejską normę emi-
sji spalin – EURO 4. W ramach I etapu projek-
tu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu 
transportu publicznego miasta Białegostoku”, 
realizowanego w latach 2005-2007, do naszego 
miasta trafiły 43 takie autobusy. 
 Kolejne zakupy komunikacyjne przewi-
dziano również w drugim etapie projektu. Tym 
razem Białystok planował zakup 24 autobusów, 
ale dzięki oszczędnościom mógł wzbogacić się 
aż o 48. Na nasze ulice wyjechały one w lutym 
2010 roku. 
 Na uroczyste przekazanie nowych po-
jazdów prezydent Tadeusz Truskolaski zaprosił 
wszystkich mieszkańców. Każdy mógł wówczas 
przekonać się osobiście, iż był to zakup nieba-
gatelny – podwójny szpaler autobusów ustawio-
nych na Rynku Kościuszki sięgał od Katedry 
niemal po skrzyżowanie z ul. Malmeda. Każdy 
mógł też dokładnie obejrzeć nowe nabytki, a na-
wet – usiąść za kierownicą. Prezydent Białego-
stoku zwrócił uwagę, że 48 autobusów stanowi 
aż 20 proc. miejskiego taboru, zmianę na ulicach 
nietrudno zatem będzie zauważyć.

 W uro-
czystości udział 
wziął Marsza-
łek Sejmu RP - 
Bronisław Ko-
morowski. 

2006   –       3 155 957 zł
2007    –    19 078 799 zł
2008   –   18 503 893 zł
2009   –    131 125 411 zł 

Udział środków  unijnych w 
białostockich inwestycjach w 

ostatnich latach:

B
 Tabor gruntownie odświeżony

Uroczyste przekazanie mieszkańcom nowych autobusów - luty 2010 r.



     arszałek nie był jedynym gościem, który miał 
okazję zapoznać się bliżej z białostockimi przedsięwzię-
ciami. Gościem na podpisaniu umowy dotyczącej zakupu 
wspomnianych wyżej autobusów była Minister Rozwoju 
Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Zwróciła wówczas 
uwagę, że Białystok swoje osiągnięcia zawdzięcza przede 
wszystkim umiejętności przygotowania dobrych, intere-
sujących projektów. 
  To właśnie dzięki dobrej współpracy samo-
rządu z resortem udało się sprawić, że zaoszczędzone 
pieniądze pozostały w Białymstoku i wydane zostały na 
kolejne autobusy. Współpraca ta bez wątpienia będzie 
owocować również w przyszłości – do sfinalizowania 
pozostaje jeszcze trzeci etap białostockiego projektu  
komunikacyjnego. Również w tym etapie przewidziane 
zostały zakupy nowych autobusów – tym razem aż 74!

 Poprawa jakości transportu zbiorowego to nie 
tylko zakupy nowych pojazdów. Dlatego też na ul. 
Sienkiewicza powstanie już niedługo centrum prze-
siadkowe, główny węzeł białostockiej komunikacji 
miejskiej. Przewidziane jest również stworzenie cen-
trum sterowania ruchem, którego część odpowiadać 
będzie wyłącznie za autobusy. 
 To niejedyne innowacje, wprowadzające 
białostocką komunikację w nową epokę. Nowocze-
sne autobusy, które pojawiły się w tym roku na bia-
łostockich ulicach, posiadają takie udogodnienia, jak 
choćby system dynamicznej informacji pasażerskiej, 
zapewniający pasażerom informację dzięki specjalnie 
opracowanym do tego celu tablicom elektronicznym.

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski do Prezydenta 
Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego:

- Ja zazdroszczę panu, Panie prezydencie, że takie przedsię-
wzięcie doprowadził pan do końca. (...) Te 48 autobusów to 
białostockie F-16. 

źródło: Gazeta Wyborcza Białystok, 1 marca 2010 r.

M

Podpisanie umowy na zakup nowych pojazdów - 14.10.2009 r.
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	 Ścisła	współpraca	ze	
służbami	porządkowymi	
i	 ciągłe	 inwestowanie	w	
bezpieczeństwo	 miesz-
kańców	 Białegostoku	
znalazły	się	na	czele	listy	
priorytetów,	 przedsta-
wionych	przez	Tadeusza	
Truskolaskiego,	 kiedy	
obejmował	 urząd	 Pre-
zydenta	 Miasta.	 Priory-
tetowo	traktowana	była	
w	minionych	latach	rów-
nież	realizacja	tych	zało-
żeń
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Inwestycje
	w	bezpieczeństwo
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   roku 2006 białostocka Straż Miejska liczyła zaledwie 67 funkcjonariuszy. Ich zadaniem było patrolowa-
nie całego miasta, nic zatem dziwnego, że siły te okazywały się niewystarczające. 
 Coroczne inwestycje w miejskie służby porządkowe sprawiły, że obecnie liczba strażników niemal po-
dwoiła się – jest ich 130. W latach 2007-2010 otrzymali oni do swej dyspozycji także 10 nowoczesnych radiowo-
zów. 
 Równie znaczącym krokiem, podjętym w celu usprawnienia działalności Straży było wprowadzenie pa-
troli nocnych, a także wspólnych patroli strażników z policjantami. Pojawiły się także patrole rowerowe.
 Od 2007 roku działa w Białymstoku alarmowy telefon Straży Miejskiej – 986. Dyżurny strażnik czeka na 
zgłoszenia mieszkańców przez całą dobę. 

W

 W roku 2006 w białostoc-
kim centrum działało 26 kamer 
monitoringu miejskiego. Do dnia 
dzisiejszego liczba ta wzrosła kil-
kakrotnie. Obecnie na Białystok 
spogląda 91 kamer, jest to zatem, 
dzięki regularnym inwestycjom w 
rozwój monitoringu, skok aż o 250 
procent.
 Sercem tego systemu jest 
Miejskie Centrum Monitoringu, 
działające przy Komendzie Miej-
skiej Policji. Od roku 2007 jest ono 
finansowane przez miejski samo-
rząd. 

Rozwój miejskich służb porządkowych

Oko na miasto - monitoring
 Prezydent Tadeusz Truskolaski otwiera Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w siedzibie Straży Pożarnej - 2009 r.



K
Współpraca ze służbami

 oordynacja pracy miejskich jednostek od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo z odpowiedni-
mi służbami to rzecz kluczowa. Dlatego też w roku 
2008 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
zostało zintegrowane z Miejskim Stanowiskiem Kie-
rowania Państwowej Straży Pożarnej i przeniesione 
do siedziby Komendy Miejskiej PSP.
 Rokrocznie w budżecie miejskim rezerwo-
wane są kwoty, przeznaczone na dofinansowanie 
białostockiej policji. Pieniądze te przeznaczane są 
zarówno na dodatkowe patrole, jak i wyposażenie 
policjantów. Kwoty te stale rosną – jeśli w roku 

2006 Komenda Miej-
ska Policji otrzymała z 
białostockiego budżetu 
795 tys. złotych, to w 
2010 r. dofinansowanie 
to wzrosło do 1 680 tys. 
złotych.
 Pieniądze te z całą pewnością znajdują dobre zastosowanie. Policja finansuje z 
ich pomocą m.in. zakup wyposażenia funkcjonariuszy, sprzęt komputerowy, remonty 
swoich obiektów i zakupy nowych pojazdów.
 Na dofinansowanie swoich potrzeb z budżetu miejskiego mogli też liczyć bia-
łostoccy strażacy. Od roku 2007 Komenda Miejska PSP otrzymała z miejskiej kasy 
przeszło 4,3 miliona złotych. Pieniądze te posłużyły m.in. do zakupu pięciu nowocze-
snych wozów strażackich i specjalistycznego sprzętu, a także – na remonty przepro-
wadzane w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych.  

rok 2006                             2007                                    2008                                2009 2010                                  
1 dofinansowanie 

w tys. zł 795 1 154 1 198 1 671 1 680

2 w tym na dodat-
kowe patrole 180 180 180 200 200

Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w latach 
2006-2010

Nowe wozy białostockich strażaków

Wspólny patrol Policji i 
Straży Miejskiej
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W hołdzie 
historii i tradycji

fot. Marcin Onufryjuk/ Gazeta Wyborcza Białystok  32



 Odcięcie się od swoich tra-
dycji i dziejów nie jest żadną re-
ceptą na nowoczesność – zapo-
wiadał w roku 2006 prezydent 
Tadeusz Truskolaski. Stąd też  
w działaniach kierowanego prze-
zeń samorządu przedsięwzięcia 
mające na celu przywrócenie pa-
mięci o wyjątkowej przeszłości 
Białegostoku zajmowały równie 
ważne miejsce, jak inwestycje                    
w modernizację i rozwój miasta
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  istoria naszego miasta i naszej ojczyzny obfitowała w wydarzenia 
wyjątkowo dramatyczne. Grzechem byłoby ich przypominanie w formie 
nudnej akademii. Uroczystości rocznicowe w Białymstoku z całą pewno-
ścią były w ostatnich latach odległe od tego rodzaju formuły. 
  Wpływ na to miał bez wątpienia nowy kształt Rynku Kościuszki, 
a zwłaszcza tej jego części, która sąsiaduje z Bazyliką Archikatedralną. 
Dzięki stworzeniu odpowiedniej przestrzeni, mogą się tam odbywać uro-
czystości, defilady i parady w odpowiedniej oprawie. 

  Niewątpliwie był to jeden z powodów, dla których tak częstym 
gościem w Białymstoku był ostatnio Prezydent Ryszard Kaczorowski, tra-
gicznie zmarły ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodź-
stwie. Tylko w roku 2009 Pan Prezydent odwiedzał swe rodzinne miasto 
aż trzykrotnie, w lutym z okazji 90 rocznicy wyzwolenia Białegostoku, we 
wrześniu w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, w grudniu zaś wraz z 
białostoczanami świętował swój Jubileusz 90-lecia urodzin. Nikt nie przy-
puszczał wówczas, że będą to ostatnie urodziny tego wybitnego białosto-
czanina i Polaka... 

H
 Uroczystości miejskie w nowej oprawie

Obchody 90. rocznicy
 wyzwolenia Białegostoku

Gość obchodów - Prezydent RP Ryszard Kaczorowski Białostocka młodzież oddaje hołd pamięci polskich zesłańców



R
Marsz Polskiego Sybiru

IX Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

 okrocznie samorząd miejski współpra-
cuje z organizacjami kombatanckimi przy orga-
nizacji Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 
Odbywający się od 10 lat marsz jest największą 
uroczystością sybiracką w całej Polsce. Jego zna-
czenie rośnie z roku na rok. Rośnie też liczba 
uczestników. Każdego roku we wrześniu tysiące 
osób – Sybiraków, członków ich rodzin, a także 
młodzieży – maszeruje ulicami Białegostoku, by 
oddać hołd tym, którzy nie przeżyli piekła stali-
nowskich wywózek. 
 Nieprzypadkowo sybirackie święto od-
bywa się właśnie tu. To Białystok i Podlasie naj-
ciężej zostały dotknięte represjami sowieckich 
okupantów. Tu też znajdują się Pomnik-Grób 
Nieznanego Sybiraka oraz Muzeum Sybiraków. 

Rosnące zainteresowanie 
dramatycznymi dziejami 
naszej ojczyzny przekłada 
się też na zainteresowanie 
marszem. Udział w nim 
biorą nie tylko białosto-
czanie, ale goście z całego 
kraju, a także z zagranicy. 
Rokrocznie w Białymstoku 
goszczą też przy tej okazji 
przedstawiciele władz pań-
stwowych. 
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      drugiej połowie XVIII stulecia Pałac Branickich wraz z otaczającym go ogrodem pałacowym uchodził 
za jedną z najpiękniejszych rezydencji w całej Europie. Niestety, dwa wieki, które dzielą nas od epoki magnac-
kiej, nie obeszły się z nim łaskawie.

 W ostatnich latach ta późnobarokowa perła zaczyna 
odzyskiwać swój dawny blask. W latach 2008-2009 grun-
townie odrestaurowane zostały tzw. studnie – dwa pawilo-
niki, ulokowane przy pałacowym murze. Na finiszu jest już 
remont dziedzińca pałacowego – powstały tam m.in. dwie 
imponujące fontanny. W roku 2010 zakończą się również  
prace po drugiej stronie Pałacu, od strony Plant – w tzw. 
Salonie Ogrodowym. Powstają tam kolejne fontanny, a tak-
że zrekonstruowany Pawilon pod Orłem wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Obok urządzeń inżynierskich, powstają rów-
nież nowe alejki, odnawiana jest też zieleń.

 Choć rewaloryzacja prowadzona jest na podstawie 
źródeł z epoki, możemy dziś wykorzystać takie techniczne 
nowinki, jak system automatycznego nawadniania zieleni. 

Sądzić zatem należy, że Ogród Branickich, jed-
no z ulubionych miejsc spacerowych białosto-
czan, w nowym-starym kształcie zyska jeszcze 
większą ich sympatię.

W

Prace rewaloryzacyjne – zarówno odnowienie stud-
ni, jak i zadania realizowane na Dziedzińcu Wstęp-
nym oraz w Salonie Ogrodowym – kosztować będą 

łącznie niemal 11 mln złotych.

Rewaloryzacja Ogrodu Branickich
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W    ostatnich latach Prezydent Miasta podjął szereg wysiłków, by odnowić szczególnie ważne dla naszej 
historii miejsca. Niektóre z nich długo czekały na podjęcie tego rodzaju działań. Remontu doczekały się zatem hi-
storyczne białostockie nekropolie - Cmentarz Ewangelicki przy ul. Produkcyjnej, Cmentarz Ewangelicko-Augs-
burski przy ul. 27 Lipca, Cmentarz Żydowski przy ul. Wschodniej, Cmentarz Wojskowy przy ul. 11 Listopada. 
Zagospodarowany został również teren po żydowskiej nekropolii przy ul. Gen. J. Bema. 
 Prezydent postarał się także o odnowienie Pomnika Ofiar Bolszewickich z 1920 r. przy ul. Gen. S. Macz-
ka, a także o remont i gruntowną przebudowę Pomnika Obrońców Białegostoku przy Al. Jana Pawła II.

Nekropolie i miejsca pamięci

Cmentarz Ewangelicki; ul. Produkcyjna

Dawny Cmentarz; ul. Gen. J. Bema

Cmentarz Wojskowy; ul. 11 Listopada

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski;
 ul. 27 LipcaPomnik Obrońców Białegostoku przy Al. Jana Pawła II



 Ostatnie lata umocniły p  
         Rozwój miasta to zagadnie-
nie nie tylko dla urbanistów, bo 
też miasto – to nie tylko domy, 
osiedla, ulice. To również,  
a może przede wszystkim, kul-
tura, jednocząca mieszkańców, 
dostarczająca wrażeń artystycz-
nych. Tysiące osób, uczestniczą-
cych w białostockich imprezach 
kulturalnych, świadczą o tym 
najlepiej
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Samorząd mecenasem 
i animatorem kultury
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 zięki opisywanej już gruntownej 
przebudowie Rynku Kościuszki białostockie 
przedsięwzięcia kulturalne, nawet te o wielo-
letniej tradycji, zyskały zupełnie nowy wymiar. 
Możemy już dziś bez kompleksów zapraszać 
do Białegostoku gwiazdy ogólnopolskiego, a 
nawet światowego formatu. Przekłada się to  
w sposób bezpośredni na frekwencję. Z roku 
na rok coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się koncerty i imprezy w ramach Dni 
Miasta Białegostoku, największego święta 
białostockiej społeczności. Nierzadko łączą 
się one z obchodami ważnych miejskich ju-
bileuszy. Tak było w roku 2008, który został 
ogłoszony Rokiem Bluesa – wówczas na 
Rynku zaprezentowała się największa bodaj 
brytyjska gwiazda bluesa – Paul Lamb. 

 Rok później z kolei świętowaliśmy 260-lecie zatwierdzenia białostockich praw miejskich, co dokumen-
towały stosowne wystawy. Białostoczan zabawiał wówczas 
m.in. Matt Dusk, światowa gwiazda muzyki spod znaku  
Sinatry. 

Festiwale, koncerty, imprezy

D

Paul Lamb

Matt Dusk z  zespołem podczas koncertu
 na białostockim Rynku
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T egoroczne Dni Mia-
sta również wypada nazwać 
jubileuszowymi, odbyły się 
bowiem już po raz piętnasty. 
Były one okazją do spotkania 
z wieloma artystami, na czele 
z Kayah, zespołem T. Love i 
Suzanne Vegą, piosenkarką o 
międzynarodowej renomie. 
 Od kilku lat Dniom 
Miasta towarzyszy również 
Międzynarodowy Festiwal 
Szkół Lalkarskich, przyciąga-
jący adeptów tej jakże trudnej 
sztuki z całego świata. Każdy 
może naocznie przekonać się, 
jak wiele możliwości daje ar-
tystom formuła współczesne-
go teatru lalkarskiego. 

 W roku 2008 – wspomnianym już Roku Bluesa – 30-lecie swego ist-
nienia obchodził białostocki Festiwal „Jesień z Bluesem”, najstarszy tego 
rodzaju w naszym kraju. Święto muzyki bluesowej zaowocowało wieloma 
interesującymi koncertami, a także stworzeniem w śródmieściu Alei Bluesa, 
honorującej największe postaci polskiego świata muzycznego. 
 Rozmachu nabierają również Dni Sztuki Współczesnej, podczas któ-
rych artyści nierzadko wychodzą poza mury przybytków kulturalnych, aby 
spotkać się ze swymi odbiorcami. W roku 2010 Dni Sztuki odbyły się już po 
raz dwudziesty piąty. 
 Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia, przygotowane w ostatnim 
czasie w naszym mieście. Wspomnieć warto choćby o 20 tysiącach bawią-
cych się podczas koncertu Bajm w roku 2009 czy tłumach białostoczan, 
świętujących wspólnie 20-lecie samorządu w wolnej Polsce – w roku 2010. 
Białostockie centrum tętni dziś życiem, o czym każdy zapewne zdążył się 
już przekonać. 

Białostoczanie chętnie uczestniczą w imprezach i koncertach na Rynku Kościuszki
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  raca artystyczna bywa ciężka i nie-
wdzięczna, ale też wyjątkowo satysfakcjonu-
jąca. Białostocki samorząd wspiera wybitnych 
twórców, fundując nagrody za szczególne osią-
gnięcia, a także stypendia.
  Rokrocznie wręczana jest prestiżowa 
nagroda im. Wiesława Kazaneckiego za najlep-
szą książkę białostockiego pisarza bądź poświę-
coną Białemustokowi. W ostatnich latach wśród 
laureatów znaleźli się m.in. Szymon Hołownia i 
Ignacy Karpowicz. Tegoroczną laureatką została  
debiutująca poetka - Teresa Radziewicz.
  Z kolei podczas Dni Miasta prezydent 
przyznaje Nagrodę Artystyczną – zarówno dla 
artystów, jak i animatorów naszego życia kultu-
ralnego. Wśród laureatów z ostatnich lat znaj-
dziemy m.in. Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego 
czy Krzysztofa Dziermę.

 W tym roku prezydent Tadeusz Truskolaski wrę-
czył nagrodę znakomitemu klarneciście Grzegorzowi Pu-
chalskiemu, artystce Izabeli Tarasewicz oraz działaczom 
Fundacji Audiodeskrypcja, zajmującej się przybliżaniem 
sztuk wizualnych osobom niewidomym i niedowidzą-
cym. 
 Prezydenckie stypendia trafiają zarówno do doj-
rzałych twórców, wspomagając realizację konkretnego 

projektu, jak i do tych, 
którzy dopiero rozpo-
czynają karierę arty-
styczną. Miejski samo-
rząd staje się partnerem 
artystów i ważnym me-
cenasem ich pracy.

Mecenat artystyczny - nagrody, stypendia

P

2006 - 13.025.150 zł
2007 - 13.369.880 zł
2008 - 18.015.000 zł
2009 - 33.124.862 zł
2010 - 26.544.200 zł

Wydatki z budżetu Miasta na 
kulturę:

Teresa Radziewicz odbiera z rąk prezydenta Tadeusza Truskolaskiego
Nagrodę Literacką im. W. Kazaneckiego 

Krzysztof Dzierma i Marcin Nałęcz-Niesiołowski - laureaci 
Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku
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Białystok - kolebka esperanto

 Zwiedzanie rodzinnego miasta Zamenhofa ułatwiły z pew-
nością gościom kongresowym oznaczenia, które pojawiły się na bia-
łostockich ulicach. Turystyczny Szlak Esperanto i Wielu Kultur to 
tylko jeden ze szlaków, przygotowanych w ostatnich latach. Odwie-
dzający Białystok mogą zatem poznać dziś miasto z wielu stron, w 
czym pomogą im m.in. Szlak Kulinarny, Szlak Dziedzictwa Żydow-
skiego, a także szlaki wyznaczone przez pamiątki po Białymstoku 
epoki Branickich i XIX-wiecznym mieście fabrykanckim. 
 Wspomniany Kongres był znakomitą okazją, by powołać 

do życia kolejną białostoc-
ką placówkę kulturalną. 
Centrum im. Ludwika Za-
menhofa, choć odwołuje 
się do twórcy esperanto, 
dokumentuje nie tylko jego dzieło, ale również całą spuści-
znę Białegostoku jako miasta tworzonego przez ludzi wielu 
kultur i narodowości. Jest to miejsce spotkań naukowych, 
przedsięwzięć kulturalnych oraz wystaw. 

 Rodzinne miasto twórcy języka esperanto, Ludwika Zamenhofa, w szczególny spo-
sób uczciło 150 rocznicę jego urodzin. To tu właśnie odbył się kolejny, 94 już Światowy 
Kongres Esperanto, na który przybyło z całego świata kilka tysięcy miłośników idei i dzieła 
Doktora.

Goście 94. Światowego Kongresu Esperanto

Centrum im. Ludwika Zamenhofa 

Szlak Esperanto i Wielu Kultur
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Oświata 
i sport

 44



 Wyzwania współczesno-
ści, stające przed edukacją 
zmuszają ją do ciągłych zmian. 
To nie tylko kwestia zapewnie-
nia młodzieży godnych warun-
ków do nauki. Zadaniem szkół 
jest przygotowanie swych 
podopiecznych do startu na 
rynku pracy. 
 Wychowanie to nie tylko 
edukacja. Równie istotnym 
zagadnieniem jest promocja 
sportu i rekreacji wśród mło-
dzieży. Sport to najlepsza me-
toda krzewienia zamiłowania 
do zdrowego trybu życia, ale 
również sposób na przeka-
zywanie takich wartości, jak 
honor, uczciwość i potrzeba 
samodoskonalenia

Oświata 
i sport
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 iniona kadencja z całą pewnością okazała się przełomowa, jeśli chodzi o realizację nowych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. W latach 2007-2009 przy białostockich szkołach powstało 16 zupełnie nowych boisk. 
Do tego gruntownej modernizacji doczekały się cztery kolejne obiekty. Prócz boisk, uczniowie mogą też korzy-
stać z nowych sal gimnastycznych – inwestycje takie przeprowadzono przy czterech placówkach. 
 To nie koniec tego typu przedsięwzięć. Na rok bieżący zaplanowano przekazanie do użytku kolejnych 
obiektów. Wśród nich znajdziemy trzy nowe sale gimnastyczne, dwa boiska, a także Centrum Rekreacji przy      
ul. Łagodnej i terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Zachodniej. Prace modernizacyjne prowadzone będą 
na pięciu boiskach i w kolejnej sali gimnastycznej.

  Największą i najbardziej spek-
takularną inwestycją sportową realizo-
waną w Białymstoku jest z pewnością 
budowa stadionu piłkarskiego przy ul. 
Słonecznej. Prace budowlane zostały roz-
poczęte w czerwcu 2010 r. W miejscu do-
tychczasowego stadionu powstanie nowy 
obiekt wraz z zapleczem, spełniający nor-
my UEFA. Całość inwestycji kosztować 
będzie 156 mln złotych, z czego jednak aż 
105 mln to środki pozyskane z Unii Euro-
pejskiej.
  Już za dwa lata zatem tego-
roczni zdobywcy Pucharu Polski – Jagiel-
lonia Białystok – będą swoje spotkania 
rozgrywać w warunkach dostosowanych 
do standardów międzynarodowych. 

Sport i rekreacja

M

rok 2007                                    2008                                2009
1 dotacje dla biało-

stockich klubów 
(w tys. zł)

1 755 3 620 4 868

2 stypendia spor-
towe Prezydenta 
Miasta Białego-
stoku (w tys. zł)

151 1 132 1 200

Środki przekazywane z budżetu miasta na rozwój 
białostockiego sportu

Tak już wkrótce wyglądać będzie nowy Stadion Miejski

Otwarcie jednego z nowych białostockich boisk przyszkolnych



 nwestycje w oświacie prowadzone są praktycznie bez 
przerwy. Od roku 2007 do 2009 przeprowadzono prace termo-
modernizacyjne w 26 placówkach. Kolejna dziewiątka zapla-
nowana jest na rok 2010. Każdego roku prowadzone są też w 
przeszło stu placówkach prace remontowe o mniejszym zakresie. 
Do tego, w latach 2007-2008 powstała nowa placówka – Przed-
szkole Samorządowe przy ul. Z. Herberta.
 Środki na ten cel pochodzą nie tylko z miejskiej kasy.  
W roku 2010 pozyskano środki unijne na modernizację czterech przedszkoli oraz utworzenie nowego punktu 
przedszkolnego – w sumie 1 256 tys. złotych. Poszczególne placówki pozyskują też pieniądze z UE na swoje 
przedsięwzięcia. Przez ostatnie cztery lata udało im się uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 16 mln zł. 

Rozwój bazy edukacyjnej

Projektowanie
współczesnej edukacji

I

 Kształcenie efektywne 
to takie, które pozwala uczniom 
zdobyć kompetencje przydatne 
podczas planowania przyszłej 
kariery zawodowej. Osiągnięciu 
tego celu służy porozumienie, 
zawarte przez Prezydenta Miasta 
Białegostoku ze stowarzyszenia-
mi przedsiębiorców i władzami 
białostockich uczelni wyższych.
 Wymiernym rezultatem 
współdziałania samorządu z pra-
codawcami stało się powołanie 
pracowni Lokalnego Centrum 
Doradztwa Zawodowego. To 
przedsięwzięcie zostało wska-
zane przez MEN jako wzorcowe 
rozwiązanie dotyczące kształce-
nia zawodowego.

Przedszkole Samorządowe przy ul. Z. Herberta
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Wybrane nagrody i wyróżnienia uzyskane przez Białystok w ostatnich latach:

1. Drugie miasto w Europie i pierwsze w Polsce pod względem zadowolenia mieszkańców ze stan-
dardów życia według badań Eurobarometru z 2010 r.;

2.  Kryształowa cegła w konkursie „Dom 2009”  w kategorii Przestrzenie Publiczne za zmodernizo-
wany Rynek Kościuszki;

3. II miejsce wśród miast Polski najlepszych do prowadzenia biznesu w  kategorii 100-300 tys. 
mieszkańców w rankingu miesięcznika Forbes – 2009;

4.  Najbezpieczniejsze miasto w Polsce według rankingu „Dziennika” z 2008 roku;

5. Siódme miejsce w Polsce pod względem wykorzystania dotacji unijnych według rankingu 
„Rzeczpospolitej”;

6.  Ósme miejsce w rankingu Miast Przyjaznych Obywatelowi opublikowanym przez „Przekrój” 
w roku 2009.

Ponadto Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski uzyskał tytuł Człowieka Roku Wojewódz-
twa Podlaskiego w rankingu miesięcznika Forbes w roku 2007. Znalazł się też w finale konkursu 
Innowator 2009 (w kategorii Prezydentów Miast) jako jeden z trzech „najbardziej podziwianych 
samorządowców”. W roku 2010 prezydent zajął trzecie miejsce spośród Prezydentów Miast Unii 
Metropolii Polskich i ósme spośród 106 samorządowców branych pod uwagę w rankingu „New-
sweeka”.



 W uroczystości odsłonięcia portretów wzięli udział osobiście byli prezydenci – Lech Rutkowski 
i Ryszard Tur. Galerię przedwojennych samorządowców odsłonił gospodarz uroczystości – prezydent 
Tadeusz Truskolaski. 
 Przedwojenne tradycje samorządowe Białegostoku warte są z pewnością przypomnienia. Szcze-
gólnie zasłużył się dla miasta ostatni jego prezydent przed wybuchem II wojny światowej – Seweryn No-
wakowski. W październiku 2009 r. jego imię otrzymało białostockie Publiczne Gimnazjum nr 6. Podczas 
uroczystości szkoła otrzymała również sztandar. 
 - Nowakowski był niewątpliwie postacią wybitną, zarówno jako gospodarz-wizjoner, jak i pa-
triota. – uważa Tadeusz Truskolaski. – Jest to wciąż aktualny i niedościgniony wzór do naśladowania 
dla wszystkich zaangażowanych w rozwój naszego miasta. 
 Białystok zawdzięcza Nowakowskiemu szereg inwestycji w infrastrukturę drogową, moderniza-
cję centrum, regulację rzeki Białej, budowę hal targowych. Jego staraniem powstał park im. ks. J. Ponia-
towskiego, w którym wybudowano Dom Ludowy im. J. Piłsudskiego – obecny Teatr Dramatyczny.
 Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu na wschodnie tereny Polski Armii Sowieckiej No-
wakowski odmówił ucieczki z miasta. Zaangażował się w pomoc dla uboższych białostoczan, powołał 
Straż Obywatelską, mającą czuwać nad porządkiem. W październiku 1939 roku został aresztowany przez 
NKWD, po czym wywieziony na wschód. Jego dalsze losy są nieznane, nie znamy dziś ani daty śmierci, 
ani miejsca pochówku tego wyjątkowo zasłużonego dla miasta człowieka.

 27 maja 2010 roku, w 20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, 
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej otwarta została wyjątkowa ekspozycja. 
Złożyły się na nią portrety wszystkich prezydentów Białegostoku od roku 1990, a także 
włodarzy miasta z okresu II Rzeczypospolitej

Seweryn Nowakowski – wybitny samorządowiec patronem gimnazjalistów

Uroczystość na cześć S. Nowakowskiego w PG nr 6

Galeria Prezydentów Białegostoku
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