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Znów można zobaczyć Białystok z góry. Na Rynek Kościuszki powróciło 
młyńskie koło. Przejażdżka karuzelą to wydatek od 20 do 25 zł. 
Konstrukcja ma 30 metrów wysokości i 20 gondoli, w których mieści się 
120 osób. Młyńskie koło ma stać na rynku do połowy czerwca.

TRZY ODCINKI TEJ TRASY MOGŁYBY BYĆ GOTOWE W 2028 R.DROGI 

Po prawomocnym uchyleniu przez sąd 
decyzji środowiskowej drogowcy mu-
sieli wstrzymać bardzo zaawansowane 
prace. 

– Uzupełniliśmy raport oddziaływa-
nia na środowisko drogi S19 Białystok Za-
chód (Choroszcz) - Ploski, zgodnie ze 
wskazaniami sądu – informuje Rafał Ma-
linowski, rzecznik prasowy białostoc-
kiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. – Otrzymaliśmy 
już pozytywne opinie z Wód Polskich 
i Inspekcji Sanitarnej, a w najbliższych 
dniach Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku ogłosi 30-
dniowe postępowanie z udziałem spo-
łeczeństwa. To oznacza możliwość za-
poznania się z dokumentacją sprawy, 
możliwości składania wniosków i uwag. 

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 
roku, miesiąc po zniknięciu z obiegu 
prawnego decyzji środowiskowej na za-
chodnio-południową obwodnicę Białe-
gostoku w ramach trasy S19, GDDKiA od-
stąpiła od umów z wykonawcami trzech 
podlaskich odcinków Via Carpatii: 
od węzła Białystok Zachód do Plosek. 
Kontrakty 37-kilometrów drogi ekspre-
sowej, które czekały na wbicie pierw-
szych łopat, warte były ponad 1,4 mld zł.  

Chodzi o umowy na zaprojektowa-
nie i budowę odcinków S19: Białystok 
Zachód - Księżyno (16,6 km, wartość 
umowy 577 mln zł), Księżyno - Biały-
stok Południe (7,9 km drogi ekspreso-
wej wraz z 13,5 km odcinkiem DK65, 
wartość 456 mln zł), odcinek Białystok 
Południe - Ploski (12,7 km, wartość 397 
mln zł). 

Prace na odcinku Białystok Zachód-
Księżyno (pierwszy z podlaskich S19, 
na który złożono wniosek o ZRID) 
miały rozpocząć się 2023 roku. 

– Nowej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach spodziewamy się 
w lipcu br. i wówczas - prawdopodob-
nie na przełomie III i IV kw. bieżącego 
roku - będziemy mieli możliwość ogła-
szania ponownie przetargów – zapo-
wiada Rafał Malinowski. – Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 
trzy odcinki S19 (Białystok Zach. – Księ-
żyno, Księżyno - Białystok Południe 
oraz Białystok Południe – Ploski) byłyby 
gotowe w 2028 roku. 

Jeśli chodzi o pozostałe odcinki pod-
laskiej S19, to jedynym, który jest w trak-
cie budowy, to fragment od Kuźnicy 
do Sokółki. GDDKiA plac budowy prze-
kazał wykonawcy w styczniu 2023 roku. 
– Zakończyły się niezbędne wycinki 
drzew, wykonawca rozpoczął odhumu-
sowanie (zdjęcie wierzchniej, urodzaj-
nej warstwy gleby), ruszyły też pierw-
sze wymiany gruntów oraz konieczne 
rozbiórki – wymienia Rafał Malinowski. 

Z kolei fragment między Sokółką 
a Dobrzyniewem (to tzw. północna ob-
wodnica Białegostoku) ma wydaną 
ostateczną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ale została ona za-

skarżona i zajmie się nią Wojewódzki 
Sąd Administracyjny. 

Północno-zachodnia obwodnica 
Białegostoku, czyli odcinek Krynice – 
Dobrzyniewo - Białystok Zachód, jest 
w realizacji w systemie „projektuj i bu-
duj”. Trwa procedura uzyskania decy-
zji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej. 

– Planujemy ze decyzja zostanie wy-
dana w III kw. br. – informuje Rafał Ma-
linowski. Z kolei planowana data zakoń-
czenia robót to II kw. 2025 r. 

Odcinek Ploski – Haćki - podobnie jak 
poprzedni - także jest w realizacji w sys-
temie „projektuj i buduj”. Ze względu 
na konieczność wprowadzenia zmian 
po decyzji GDOŚ konieczne było wpro-
wadzenie zmian do kontraktu. Zmie-
niono także lokalizację węzła. 

– Uzyskano już niezbędną do pod-
jęcia budowy węzła decyzję środowi-
skową. Aktualnie opracowywany jest 
projekt budowlany i pozostała doku-
mentacja (m.in. operat wodno-
prawny). Planowane złożenie wniosku 
o wydanie decyzji ZRID to 07.2023 r. 
i uzyskanie 04.2024 r. Zakończenie ro-
bót - wiosna 2026r. – zapowiada Rafał 
Malinowski. 

Pozostałe odcinki: Haćki – Bielsk 
Podlaski Zach., Bielsk Podlaski Zach. – 
Boćki, Boćki – Malewice oraz Malewice 
– Chlebczyn podobnie jak poprzednie, 
są w realizacji w systemie „projektuj 
i buduj”. Trwa procedura uzyskania de-
cyzji o zezwoleniu na realizacje inwesty-
cji drogowej. – Decyzje ZRID spodzie-
wane są w III kwartale br., a oddanie in-
westycji do użytku planowane jest na II 
połowę 2025 r. – zaznacza  rzecznik. 

Inwestycje
Tomasz Maleta

Budowa S-19. Trwają  
starania o nową 
decyzję środowiskową
Dopiero w 2028 roku kierowcy ma-
ją korzystać z odcinka drogi eks-
presowej Białystok Zachód-Ploski. 
Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie. Pierwotnie tzw. południowo-
zachodnią obwodnicą Białegosto-
ku mieli jeździć już w 2024 roku. 

Dziś Starostwo Powiatowe w Białym-
stoku wspólnie z firmą Budimex SA, 
która rozbudowuje siedzibę władz po-
wiatu, organizuje akcję zbiórki krwi.  

Krwiobus będzie zaparkowany 
na działce naprzeciwko budynku sta-
rostwa (wjazd od ul. Wiewiórczej) 
w godz. 8-13. Wśród oddających krew 
będzie starosta białostocki Jan Bole-
sław Perkowski. 

Pierwsi krwiodawcy –klienci wy-
działu komunikacji mogą otrzymać 

w upominku tablice rejestracyjne 
z ciekawym układem cyfr. – Tablice 
są już przygotowane. Pięć komple-
tów już czeka – informuje Ewelina 
Buczyński-Kiślaczuk ze starostwa. 

To pierwsza taka akcja organizo-
wana przez powiat od bardzo dawna. 
Inicjatywa wyszła od władz spółki 
Budimex. Czy będą kolejne, zależy 
od tego, jakim powodzeniem wśród 
mieszkańców będzie się cieszyć dzi-
siejsza. (MAT) 

AKCJA 

Oddasz krew? Możesz dostać 
nietypową tablicę rejestracyjną

Wojskowe prowokacje Rosji to zimnowojenny 
standard – mówi prof. Piotr Mickiewicz str. 2 BIZNES

FOT. P. ŚWIDERSKI 

a  Dlaczego jedni bogacą się, a inni 
pozostają biedni?  
a Słabnący funt brytyjski. Karol III 
przed ambitnym zadaniem  str. 8-11

Pożar w Puszczy 
Białowieskiej.  
Ogień tli się po stronie 
białoruskiej str. 3

Uczeń może zrezyg-
nować z nauki języka 
mniejszości – kurator 
odpowiada działaczom 
białoruskim str. 3 

Milion złotych 
rządowego 
wsparcia trafi 
do podlaskiego 
samorządu str. 3

Wpis prezydenta 
Białegostoku  
w mediach społeczno-
ściowych wywołał 
wzburzenie str. 4 FO
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