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Konsultacje społeczne zorganizowane w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Miasta
Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przeprowadzone zostały w okresie marzec – kwiecień
2010 r. Celem spotkań z mieszkańcami było poznanie ich opinii, uwag, sugestii oraz
wniosków odnośnie wizji rozwoju Białegostoku w najbliższej dekadzie.
W sumie zaplanowanych zostało 13 spotkań w tym 10 osiedlowych oraz 3 spotkania
ogólne, dla wszystkich mieszkańców Białegostoku, według następującego harmonogramu:
I. OGÓLNE KONSULTACJE SPOŁECZNE:

1. 26.03.2010r. (piątek) – Aula Wydziału Prawa, ul. Mickiewicza1
2. 09.04.2010r. (piątek) – Aula Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ul. Ciepła 40
3. 27.04.2010r. (piątek) – Aula Wyższej Szkoły Ekonomicznej, ul. Zwycięstwa 14/3
(budynek D)

II. KONSULTACJE OSIEDLOWE

1. 23.03.2010r. (wtorek) –

Osiedle: Dojlidy, Dojlidy Górne, Dojlidy Fabryczne,
Nowe
Miejsce: ZSR, ul. Ks. Suchowolca 26

2. 24.03.2010r. (środa) –

Osiedla: Bojary, Piasta I i II, Pieczurki, Skorupy
Miejsce: PG nr 13, ul. Piastowska 3d

3. 25.03.2010r. (czwartek) –

Osiedla: Jaroszówka, Wyżyny, Bagnówka, Wysockiego,
Zgoda, Pietrasze, Wygoda
Miejsce: ZS nr 3, ul. Jesienna 8

4. 08.04.2010r. (czwartek)-

Osiedla: Białostoczek, Sienkiewicza
Miejsce: ZSE, ul. 1000-lecia PP 14

5. 12.04.2010r. (poniedziałek)- Osiedla: Centrum, Mickiewicza, Piaski, Tysiąclecia,
Przydworcowe
Miejsce: XI LO, ul. Grottgera 9
6. 13.04. 2010r. (wtorek)-

Osiedla: Nowe Miasto, Kawaleryjskie, Bema, Ścianka
Miejsce: SP nr 14 ul. Pułaskiego 25

7. 14.04. 2010r. (środa) -

Osiedla: Słoneczny Stok, Zielona Wzgórza, Leśna
Dolina, Młodych
Miejsce: ZSO nr 9, ul. Upalna 26
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8. 15.04. 2010r. (czwartek)-

Osiedle: Starosielce
Miejsce: V LO, ul. Miodowa 5

9. 19.04. 2010r. (poniedziałek) - Osiedla: Antoniuk, Przyjaźń, Dziesięciny, Wysoki
Stoczek
Miejsce: PG nr 9, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
10. 20.04. 2010r. (wtorek)-

Osiedla: Bacieczki, TBS, Fasty
Miejsce: PG nr 6, ul. KEN 1

W wyniku tragicznego wypadku, jaki miał miejsce 10 kwietnia 2010 r., katastrofy
prezydenckiego samolotu z delegacją polską pod Smoleńskiem i ogłoszonej w związku z tym
żałoby narodowej, część konsultacji zostało odwołanych przez Prezydenta Miasta
Białegostoku. W związku z powyższym nie odbyły się konsultacje osiedlowe w dniach:
12.04.2010r., 13.04.2010r, 14.04.2010r, 15.04.2010r, 19.04.2010r, 20.04.2010r.
Osobą moderującą wszystkie spotkania była dr Anna Augustyn, Asystent Prezydenta
ds. Strategii. Konsultacje przeprowadzone zostały, z wyjątkiem ostatniego spotkania, według
następującego scenariusza:
1. Powitanie uczestników.
2. Przedstawienie harmonogramu spotkania.
3. Przedstawienie definicji „Strategii”.
4. Prezentacja etapów organizacji prac na Strategią.
5. Prezentacja 5 obszarów i zespołów problemowych.
6. Prezentacja wypracowanych przez 5 zespołów problemowych celów strategicznych
oraz priorytetów.
7. Skierowanie zestawu następujących pytań do uczestników spotkania:
•

Co stanowi główny atut Białegostoku, jako ośrodka gospodarczego:
 wykształcona kadra,
 położenie,
 niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 innowacyjne sektory gospodarki,
 atrakcyjność turystyczna
 INNE JAKIE ?

•

Co w Białymstoku najbardziej przeszkadza lokalnym firmom w rozwijaniu
działalności:
 brak kadr
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 brak dostępu do kapitału
 wysokie lokalne opłaty i podatki
 niedostateczna promocja Miasta
 brak wsparcia innowacyjności
 niedobór kompetencji menedżerskich
 INNE JAKIE ?
•

Jakie branże, sektory gospodarki w Białymstoku mają największe szanse na
rozwój?

•

Czy priorytetem powinno być wspieranie firm lokalnych czy bardziej starania o
napływ firm, inwestorów zewnętrznych: krajowych i zagranicznych?

•

Czy bardziej należy orientować się na współpracę z krajami UE czy z krajami
wschodnimi?

•

Czy jest potrzeba tworzenia w Białymstoku zinstytucjonalizowanych podmiotów
opieki długoterminowej?

•

Czy widzicie Państwo potrzebę kształcenia ustawicznego (kształcenia przez całe
życie)?

•

Jakie formy aktywności lokalnej (centra aktywności lokalnej) proponujecie
Państwo, aby zostały podjęte?

•

Czego miastu brakuje najbardziej, aby mogło stać się atrakcyjne turystycznie w
skali kraju?

•

Jakich udogodnień brakuje w mieście w sferze sportu i rekreacji i co w tej sferze
powinno być zrealizowane w pierwszej kolejności?

•

Jak oceniają Państwo życie kulturalne w mieście i jakiego rodzaju działań w sferze
kultury oczekują Państwo od Miasta?

•

Rozwój, jakiego rodzaju infrastruktury technicznej powinien być priorytetem w
najbliższym

okresie

(ulice,

drogi

rowerowe,

transport

publiczny,

telekomunikacja/informatyzacja, wod.-kan, c.o.)?
8. Dyskusja.
9. Poinformowanie uczestników spotkania o możliwości składania przez 24h wniosków
oraz postulatów do nowotworzonej Strategii poprzez internetową platformę
konsultacji społecznych na stronie www.bialystok.pl.
10. Zakończenie spotkania.
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Podczas ostatnich konsultacji, które odbyły się 27.04.2010r., uczestnikom nie były już
zadawane powyższe pytania, natomiast zaprezentowane zostały, oprócz celów strategicznych
i priorytetów wypracowane - Misja i Wizja Białegostoku. Przedstawiono również
przykładowe kierunki działań odnoszące się do poszczególnych celów i priorytetów oraz
planowane inwestycje.

Wszystkie zabrane głosy mieszkańców Białegostoku na przeprowadzonych Konsultacjach
społecznych można sprowadzić do następujących postulatów:

I. W obszarze problemowym dotyczącemu planowania przestrzennego, infrastruktury
technicznej oraz transportu:
1. Niedopuszczenie do budowy spalarni śmieci w granicach Miasta.
2. Zorganizowanie referendum w sprawie budowy spalarni.
3. Budowa lotniska oraz drogi ekspresowej S8.
4. Uruchomienia szybkich połączeń kolejowych i dróg szybkiego ruchu z Warszawą i
innymi głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce.
Punkty 3 i 4 zawarte zostały w Strategii w kierunku działań A.2.9.
5. Wprowadzenie ładu architektonicznego w mieście.
6. Nie budowanie bloków na osiedlach domów jednorodzinnych.
Punkty 5 i 6 zawarte zostały w Strategii w kierunku działań A.1.2.
7. Zagospodarowanie Bojar jako miejsca historycznego, z klimatem.
8. Utworzenie większej ilości dróg rowerowych.
Punkt 8 uwzględniono w Strategii poprzez uzupełnienie zapisu Priorytetu A.2
9. Utworzenie większej ilości połączeń drogowych osiedla Wyżyn z Miastem.
10. Utworzenie szybkiej kolei miejskiej.
Punkt 10 pośrednio zawarty został w Strategii w kierunku działań A.2.3.
11. Niedopuszczenia do likwidacji działek i przeznaczenia ich terenu na budowę kampusu
Uniwersyteckiego.
12. Wykorzystanie lasu na Pietraszach, jako miejsca na rekreację i sport. Górkę na
Pietraszach należy wykorzystać na budowę wyciągu narciarskiego.
13. Uruchomienie awaryjnego przejazdu z Białegostoczku na Antoniuk.
14. Doprowadzenie do synchronizacji sygnalizacji świetlnej w Białymstoku.
Punkt 14 zawarty został w kierunku działań A.2.2.
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15. Skrzyżowanie przy ul. Andersa to największe stężenie zanieczyszczeń – należy podjąć
działania naprawcze.
16. Zwiększenie ilości koszy na śmieci w Mieście, szczególnie w centrum.
Punkt 16 zawarty został w Strategii w kierunku działań A.4.1.
17. Udostępnienie dodatkowych autobusów nocnych dla mieszkańców, którzy wracają z
dużych imprez miejskich.
18. Utworzenie linii autobusowych kursujących wewnątrz osiedli.
Punkty 17 i 18 zawierają się w kierunku działań A.2.3.
19. Rozbudowa

parkingów

miejskich,

tworzenie

nowych

w

tym

parkingów

wielopoziomowych.
Punkt 19 zawarty został w Strategii w kierunku działań A.2.6.
20. Zintensyfikowanie remontów dróg, w tym dróg osiedlowych.
21. Wprowadzenie koordynacji inwestycji drogowych.
Punkty 12 i 13 zawierają się w kierunku działań A.2.7.
22. Realizacja/budowa ul. Kasztanowej.
23. Przeprowadzenie modernizacji trasy Generalskiej.
24. Przeprowadzenie renowacji przedwojennych, o pięknej secesyjnej, eklektycznej
architekturze budynków w Białymstoku, na przykład przy ul. Ciepłej, Ogrodowej,
Fabrycznej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Dąbrowskiego, budynku przy kinie Syrena.
Punkt 24 zawarty został w Strategii w ramach kierunku działań A.1.3.
25. Zwiększenie dostępu do Internetu (przez gniazdka).
Punkt 25 zawarty został w Strategii w ramach kierunku działań A.3.4.
26. Znalezienie właściwego terenu pod budowę kościoła Parafii Matki Bożej Różańcowej,
terenu godnego Świątyni. Obecne plany budowy kościoła na osiedlu Sady
Antoniukowskie nie jest odpowiednia.
27. Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na ul. Żelaznej. Zaprzestanie budowy
parkingów przy ul. Żelaznej bowiem utrudniają życie mieszkańców, można budować
parkingi przy Politechnice Białostockiej.
28. Zagospodarowanie terenów podmokłych na przykład na osiedlu Dziesięciny czy
Słoneczny Stok.
Punkt 28 zawarty został w Strategii w ramach Priorytetu A.4.
29. Stosowanie zielonej kostki brukowej na liniach dzielących ulice (nawiązuje do
trawników, zieleni miejskiej).
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30. Wykorzystanie pasów zieleni na tworzenie buspasów na Alei Solidarności, ul.
Branickiego oraz przy ul. Sikorskiego.
Punkt 30 zawarty został w Strategii w ramach kierunku działań A.2.4.
II. W obszarze problemowym odnoszącym się do kultury, sportu i turystyki
1. Utworzenie w Białymstoku dużej hali widowiskowo – sportowej.
2. Zbudowanie stałej sceny przy Ratuszu, na której mogłyby się prezentować lokalne
grupy artystyczne.
3. Zrealizowanie inwestycji skateparku.
Punkty 1, 2 i 3 zawarte zostały pośrednio w Strategii w ramach kierunku działań D.1.5.
4. Tworzenie centrów aktywności lokalnej (np. osiedlowe domy kultury).
Punkt 4 zawarty został w Strategii w kierunku działań D.5.1
5. Wykreowanie dużej imprezy kulturalnej o znaczeniu krajowym. Należy zapraszać
bardziej ambitne zespoły.
Punkt 5 zawarty został w Strategii w Priorytecie D.2 oraz w kierunku działań D.2.1.
6. Zbudowanie planetarium oraz aqua parku w Mieście.
7. Rozbudowywanie infrastruktury sportowej przy szkołach.
Punkt 7 zawarty został w Strategii w kierunku działań D.6.4
8. Węglówka jako centrum kulturalne Białegostoku.
9. Zintensyfikowanie działań promocyjno – informacyjnych Białegostoku. Produkcja
map Białegostoku, które byłyby dostępne w kioskach, informujące o szlakach
wycieczek rowerowych i pieszych.
Punkt 9 zawarty został pośrednio w Strategii w kierunkach działań D.3.4 i D.4.5
10. Postawienie w Białymstoku na ekoturystykę.
Punkt 10 zawarty został w Strategii w kierunku działań D.4.5
11. Utworzenie centrów informacji turystycznej.
Punkt 11 zawarty został pośrednio w Strategii w kierunku działań 4.2
12. Wprowadzenie do informacyjnych tablic miejskich informacji w języku rosyjskim.
13. Zadbanie o miejsca Pamięci w Mieście.
14. Wprowadzenie lepszego oznaczenia w Mieście.
Punkty 12,13 i 14 pośrednio zawarte zostały w Strategii w kierunku działań D.3.3.

III. W obszarze problemowym odnoszącym się do rozwoju gospodarczego
1. Wspieranie firm lokalnych, które mają siedzibę w granicach Miasta.
2. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
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Punkt 1 i 2 zawarte zostały w Strategii w ramach Priorytetu C.1 oraz w kierunku działań
C.1.2
3. Rozwój Miasta jako prężnego ośrodek akademickiego.
4. Obniżenie podatków lokalnych w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
5. Przeprowadzenie kampanii promującej Białystok wśród ludzi młodych, przyciągająca
absolwentów szkół wyższych.
6. Wykorzystywanie przez Miasto mniej popularnych funduszy unijnych pochodzących
z m.in. Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Punkt 6 zawarty został pośrednio w Strategii w ramach kierunku działań C.2.4.
7. Zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy.
Punkt 7 zawarty został w Strategii w Priorytecie C.3

IV. W obszarze problemowym odnoszącym się do infrastruktury społecznej i
kapitału ludzkiego
1. Budowa szkoły dla młodzieży specjalnej troski uczęszczających dotychczas do
Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Lipowej 41D w Białymstoku.
Punkt 1 pośrednio zawarty został w Strategii w ramach kierunku działań B.2.1.
2. Tworzenie nowych podmiotów opieki długoterminowej.
Punkt 2 zawarty został pośrednio w Strategii w ramach kierunku działań B.5.3.
3. Reaktywacja Rad Osiedlowych.
Punkt 3 zawarty został w Strategii w ramach kierunku działań B.1.1.
4. Usprawnienie procedur administracyjnych.
5. Większe otwarcie się władz miejskich na mieszkańców.
6. Uwzględnienie w Strategii współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Punkt 5 i 6 zawarte zostały w Strategii w ramach kierunku działań B.1.2.
7. Zmiana funkcjonowania straży miejskiej – więcej patroli wieczornych, nocnych na
osiedlach, mniej mandatów za parkowanie.

V. W obszarze problemowym odnoszącym się do metropolii
1. Miasto powinno dążyć do tego, aby pełnić funkcje ponadlokalne.
Punkt 1 zawarty został w Strategii w Priorytecie E.1
2. Ościenne samorządy powinny być zaangażowane w tworzenie Strategii.
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Równolegle z bezpośrednimi Konsultacjami społecznymi prowadzone były konsultacje
internetowe. Na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, www.bialystok.pl, uruchomiona
została platforma internetowych konsultacji społecznych, która pozwalała na przekazywanie
przez mieszkańców opinii i sugestii dotyczących tworzonej Strategii przez 24h. Wszystkie
opinie trafiały bezpośrednio do Zespołu koordynacyjnego pracującego nad Strategią.
Postulaty mieszkańców z konsultacji internetowych można podsumować następująco:
1. Budowa Miasteczka ruchu drogowego w Białymstoku.
2. Budowa nowych dróg rowerowych, szczególnie takich, które będą łączyły Białystok z
innymi pobliskimi (do 40 km) miejscowościami
3. Stworzenie przewodnika rowerowego po trasach atrakcyjnych turystycznie zarówno
na terenie Białegostoku, jak i połączeń rowerowych z innymi okolicznymi
miejscowościami.
4. Poszerzenie lub powiększenie ul. Białówny na całej długości.
5. Rozwiązanie problemów z parkingiem przy budowanej operze i teatrze lalek.
6. Rozwiązanie problemów z parkingami na dziko przy blokach wzdłuż ul.
Kalinowskiego.
7. Zlikwidowanie dzikich parkingów na trawnikach wzdłuż ul. Waszyngtona, np. przy
barze Chińczyk. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania od Opałka do ul. Żelaznej.
8. Pilne wybudowanie nowego tunelu lub mostu nad torami kolejowymi w kierunku
Antoniuka.
9. Zaproszenie do Centrum Miasta artystów – plastyków ze sztalugami.
10. Wykorzystanie w sezonie zimowym ścieżek rowerowych pod trasy narciarstwa
biegowego.
11. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego w okolicy ul. Bema.
12. Wyjście Miasta naprzeciw inwestorom poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
infrastrukturę techniczną.
13. Utworzenie dróg na osiedlu Wyżyny, ze szczególnym podkreśleniem budowy ulicy
Jutrzenki.

Wszystkie propozycje i postulaty mieszkańców Białegostoku podczas bezpośrednich oraz
internetowych konsultacji społecznych poddane zostały wnikliwej analizie Zespołów w
poszczególnych obszarach problemowych.
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W tworzonej Strategii określone zostają ogólne kierunki działań, a nie konkretne zadania
do realizacji. Należy podkreślić, iż postulaty mieszkańców miały znaczący wpływ na
przeformułowanie celów strategicznych, priorytetów oraz kierunków działań.

