
Budowa dróg wewnątrz 
obwodnicy wraz 
z infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną
Efekt: przygotowanie terenu 
dla małych i średnich
przedsiębiorstw. 

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości
Efekt: zmodernizowany poprzemysłowy budynek przy ulicy 
Wolności 24, jest siedzibą dla 11 nowych �rm, zatrudniających 
około 150 osób. 

Modernizacja infrastruktury drogowej

Ulice Brzeżna i Tkacka 
Efekt: nowa nawierzchnia, 
oświetlenie oraz chodniki.

Ulice Piastowska i Waryńskiego 
Efekt: Oprócz nowej nawierzchni 
wykonano zatoki autobusowe oraz
wyregulowano studzienki kanalizacyjne.

Ulica Ostroszowicka
Efekt: Całkowita przebudowa drogi 
dojazdowej m.in. do �rmy ACE 
RICO wraz z chodnikami.

Ulica Sikorskiego
Efekt: Modernizacja pierwszej części 
bielawskiej obwodnicy, budowa ponad 
100 miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, chodników, 
a także nowych zatok autobusowych.

Łącznik między ulicami 
Sikorskiego a Wojska Polskiego
Efekt: Kierowcy mogą korzystać 
z nowej drogi, która łączy pierwszą 
część obwodnicy z ulicą Wojska 
Polskiego.

Łącznik między ulicami 
Parkową a Wojska Polskiego
Efekt: Wybudowano nową drogę 
dojazdową między innymi do 
�rmy Lincoln Electric Bester. 

Ulica Słowiańska
Efekt: Modernizacja ulicy na całej długości.

Ulica Szpakowa
Efekt: Kompleksowa 
przebudowa drogi.

Szkoła Leśna
Efekt: Międzynarodowy 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
odwiedzany przez 3 tys. osób
rocznie.

Budowa 4 rond na terenie miasta

Rondo Bieltexu 
na skrzyżowaniu ulic 
Dzierżoniowskiej – Wolności - 
Wodnej i Al. Jana Pawła II

Rondo Pochyłe
Efekt: Ułatwienie wjazdu na ulicę 
Sikorskiego kierowcom z ulic 
Berlinga i Norwida.

Remont koryta potoku 
„Bielawica”
Efekt: Zabezpieczenie miasta przed 
podtopieniami i powodzią. 
Remont 3,2 km koryta potoku „Bielawica”.

Obiekty sportowe

Kompleks lekkoatletyczny 
i boisko sportowe 
przy Gimnazjum nr 1
Efekt: Na terenie szkoły powstało 
boisko do siatkówki i koszykówki 
ze sztuczną nawierzchnią 
i oświetleniem oraz mini stadion 
lekkoatletyczny.

Moje Boisko Orlik 2012 
na terenie Gimnazjum nr 2
Efekt: Zespół profesjonalnych boisk 
do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki 
ze sztuczną nawierzchnią, 
oświetleniem i ogrodzeniem.

Moje Boisko Orlik 2012
przy Ekologicznej Szkole 
Podstawowej nr 7
Efekt: Zespół profesjonalnych boisk 
do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki 
ze sztuczną nawierzchnią, 
oświetleniem i ogrodzeniem.

„Blisko boisko” przy Szkole 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Efekt: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem.

Boisko wielofunkcyjne na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Efekt: Budowa boiska do koszykówki i siatkówki.

Piłkarskie boisko przy ulicy 
Bankowej
Efekt: Nowoczesne boisko 
do piłki nożnej z certy�katem 
FIFA, posiadające oświetlenie 
i ogrodzenie.

Skateplaza
Efekt: Rozbudowa Skateparku, 
na którym co roku odbywa się największa 
deskorolkowa impreza w kraju 
– Lines Of Bielawa

Place zabaw

Plac zabaw na terenie Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7
Efekt: Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw 
dla najmłodszych uczniów „siódemki”, posiadający sztuczną nawierzchnię.

Strefa rekreacji dla dzieci przy 
 Szkole Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi
Efekt: Nowoczesny i bezpieczny 
plac zabaw dla najmłodszych 
uczniów, posiadający 
sztuczną nawierzchnię.

Plac zabaw na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Sudety
Efekt:  plac zabaw wykonany 
z drewna, swoją budową 
nawiązujący do konwencji 
morskiej.

Rondo Bielbawu
u zbiegu ulic 
Sienkiewicza, 
Piastowskiej 
i Sikorskiego

Rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego - 
Sikorskiego i Al. Jana Pawła II


