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7.1.  Przedmiot opracowania konkursowego 

Przedmiotem niniejszego konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków: Bielskiego 
Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na Bielskie Centrum 
Kultury, wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania miejscami parkingowymi, zielenią 
urządzoną oraz urządzeniami towarzyszącymi. 

Przewiduje się, że Bielskie Centrum Kultury będzie zaspakajać podstawowe potrzeby 
mieszkańców miasta w zakresie podejmowanych działań kulturalnych związanych 
z: muzyką, teatrem, plastyką, tańcem i filmem.  

Opracowane prace konkursowe powinny przedstawiać możliwie najlepsze koncepcje 
docelowego ukształtowania urbanistyczno-architektonicznego zespołu budynków tworzących 
Bielskie Centrum Kultury i określać najwłaściwszy sposób etapowania jego realizacji.  

 
7.2.  Historia i działalność Bielskiego Domu Kultury 

Historia Bielskiego Domu Kultury sięga 1957 roku kiedy to w Bielsku Podlaskim, na 
bazie istniejącego budynku kina „Znicz”, rozpoczął działalność Powiatowy Dom Kultury. 

Początkowo przy PDK działały różnorodne zespoły, m.in.: Orkiestra Dęta, Chór, Zespół 
Wokalno-Instrumentalny, Zespół Teatralny, Zespół Tańca Towarzyskiego. Prowadzono 
naukę gry na akordeonie, skrzypcach, gitarze, mandolinie itp.  

Pierwszym kierownikiem PDK był Mikołaj Jakowiuk. Następnie placówką kierowali: 
Aleksander Morawski, Aleksy Karpiuk, Jan Wojciuk, Stanisław Piasecki.  

W latach 1965-1974 przeprowadzono remont kapitalny budynku PDK. Po zakończeniu 
remontu i całkowitym przebudowaniu obiektu przekazano go do użytku we wrześniu 1974r. 
W tym okresie obowiązki kierownika placówki pełniła Teresa Sawicka.  

W dniu 31 lipca 1975r. zarządzeniem Nr 53/75 Wojewody Białostockiego Powiatowy 
Dom Kultury przekształcono w Bielski Dom Kultury (w skrócie „BDK”). Dyrektorem nowej 
placówki został Sergiusz Łukaszuk, który sprawuje tę funkcję do chwili obecnej.  

Od tego momentu Dom Kultury formalnie działa na terenie miasta Bielsk Podlaski. 
Jednak przez wiele lat, tj. do 1990 roku instruktorzy BDK wspomagali organizacyjnie 
działalność kulturalną ościennych gmin. Od 1990 roku działalność Bielskiego Domu Kultury 
finansowana jest z budżetu Miasta Bielsk Podlaski.  

W ostatnich latach oferta kulturalna BDK znacznie się poszerzyła. Powstało szereg 
nowych klubów, kół i zespołów artystycznych zrzeszających dzieci, młodzież i dorosłych 
mieszkańców miasta.  

Obecnie w Bielskim Domu Kultury działają następujące kluby, koła i zespoły:  
1. Chór Polskiej Pieśni Narodowej,  
2. Zespół Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA”,  
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3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
4. Chór Pieśni i Tańca „WASILOCZKI”,  
5. Męski Zespół „KURANTY”,  
6. Klub Tańca Towarzyskiego „KADRYL-GAMA”,  
7. Zespół Wokalny „DZIURAWY WIGWAM”,  
8. Studio Piosenki „FART”,  
9. Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „RANOK”,  
10. Koła plastyczne: „COLLAGE” i „KOLORYT”,  
11. Zespół Teatralny  „ANTRAKT”,  
12. Grupa brek dance „BSK Skład”. 
 
Z Bielskim Domem Kultury systematycznie współpracują także:  
1. Zespół Pieśni i Tańca „PODLASKIE KUKUŁKI”, 
2. Zespół Wokalny „DZIEWCZĘCE NUTKI” , 
3. Dziecięcy Zespół Wokalny „ŻURAWINKA”, 
4. Zespół Folkloru Tradycyjnego "ŻEMERWA". 
 
Do kalendarza imprez organizowanych przez BDK wprowadzane są co raz to nowe 

oferty kulturalne. Obecnie realizowane są następujące imprezy cykliczne: 
1. Wieczór kolęd; 
2. Spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski; 
3. Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej 

„KANTYCZKA”; 
4. Organizacja zajęć feryjnych; 
5. Organizacja warsztatów artystycznych BDK; 
6. Eliminacje Powiatowe Festiwalu Piosenki Białoruskiej; 
7. Turniej Tańca Towarzyskiego; 
8. Spotkania „Z plastyką za pan brat” dla przedszkolaków; 
9. „Spotkania z plastyką” dla uczniów szkół podstawowych; 
10. „Spotkania ze sztuką” dla uczniów szkół gimnazjalnych; 
11. Spotkania „Tajemnice sztuki” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 
12. Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „PODLASIE”; 
13. Obchody świąt i rocznic państwowych; 
14. Wystawy plastyczne; 
15. Konkursy plastyczne; 
16. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; 
17. Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”; 
18. Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”; 
19. „Twarze znane i nieznane” - impreza prezentująca ludzi związanych z Bielskiem 

Podlaskim i Ziemią Bielską; 
20. Spotkania oświatowe pn. „Muzyczne Spotkania Sześciolatków”; 
21. Spotkania pn. „Rok polski w tradycji i obrzędzie”; 
22. Eliminacje Centralne Konkursu Piosenki Białoruskiej dla dzieci i młodzieży; 
23. Dni Bielska Podlaskiego; 
24. Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta”; 
25. Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje i talenty” o statuetkę Burmistrza 

Miasta; 
26. Plenerowa impreza folklorystyczna „Spasauskija zapusty”; 
27. Warsztaty teatralno-obrzędowe „Moje i twoje dziedzictwo”; 
28. Prezentacje Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych (szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 
29. „Zapusty Teatralne” - prezentacja programów Koła Teatralnego „Antrakt”; 
30. Konkurs recytatorski „Trójgłos poetycki”; 
31. Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”; 
32. Festiwal Białoruskiej Piosenki Autorskiej i Poetyckiej „Jesień bardów”; 
33. Impreza plenerowa pn. "Sylwester pod gwiazdami". 
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Ponadto Bielski Dom Kultury prowadzi różnorodną działalność usługową w zakresie: 
1. wynajmu pomieszczeń BDK na uroczystości rodzinne: wesela, chrzciny,18-tki, itp.; 
2. wynajmu pomieszczeń na imprezy rocznicowe, klubowe, studniówki, dyskoteki, 

narady, spotkania, choinki szkolne i zakładowe, koncerty itp.; 
3. organizacji spektakli dla dzieci i młodzieży; 
4. współorganizacji imprez okolicznościowych, sylwestrowych, karnawałowych, itp.; 
5. wynajmu sprzętu BDK (w tym sprzętu nagłośnieniowego); 
6. organizacji koncertów zespołów, chórów, itp. 
 
Obecnie Bielski Dom Kultury prowadzi działalność w następującej strukturze 

organizacyjnej: 
1.  Dyrektor, 
2.  Sekretariat, 
3.  Dział Edukacji Artystycznej: 

a) kierownik działu,  
b) główny instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej, 
c) starszy instruktor ds. muzyki i organizacji imprez, 
d) starszy instruktor ds. teatru, 
e) instruktorzy ds. organizacji i koordynacji projektów kulturalnych (1÷2 osoby), 
f) instruktorzy prowadzący zespoły artystyczne, koła zainteresowań, kluby, itp. – 

(docelowo 8÷10 osób), 
4. Dział Administracyjno-Obsługowy: 

a) kierownik działu,  
b) specjaliści ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, elektroakustycznych, 

wod.-kan. co, p.poż. (1÷2 osoby), 
c) specjaliści ds. nagłośnienia i obsługi technicznej (1÷2 osoby), 
d) portier, 
e) sprzątaczka, 

5. Dział Księgowości: 
a) główny księgowy, 
b) inspektorzy ds. finansowych (1÷2 osoby). 

Przewiduje się, że Bielskie Centrum Kultury będzie prowadziło działalność 
w niezmienionej strukturze organizacyjnej.  

 

7.3.  Lokalizacja inwestycji będącej przedmiotem konkursu 
Zadanie konkursowe dotyczy terenu położonego w centrum Bielska Podlaskiego 

u zbiegu ulic: T. Kościuszki i 3-go Maja oraz w sąsiedztwie istotnych dla postrzegania 
struktury przestrzennej miasta obiektów użyteczności publicznej: Urzędu Miasta, Urzędu 
Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego położonych przy ul. A. Mickiewicza. 

Położenie terenu objętego opracowaniem konkursowym w strukturze przestrzennej 
miasta przedstawia mapa stanowiąca załącznik B-2 do regulaminu. 

Działania projektowe podjęte przez uczestników konkursu powinny prowadzić do 
podniesienia atrakcyjności wskazanego terenu poprzez wprowadzenie optymalnego modelu 
funkcjonalno-przestrzennego zabudowy, zaproponowanie rozwiązań architektonicznych 
właściwych dla rangi projektowanego Centrum, właściwe powiązanie z istniejącymi 
w sąsiedztwie przestrzeniami publicznymi miasta, a także stworzenie nowych związanych 
głównie z dostępnością komunikacyjną projektowanego obiektu. 

Uzyskane rozwiązania powinny przedstawiać wizję Bielskiego Centrum Kultury, które 
będzie obiektem na nowo organizującym przestrzeń tej części miasta, wzmacniającym 
służebność sąsiednich terenów zielonych w ich funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 
determinującym dalsze przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych 
w sąsiedztwie oraz kreującym nowe interakcje społeczne, zarówno w skali publicznej jak 
i prywatnej. 
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7.4.  Zakres terytorialny opracowania konkursowego 
Zakres terytorialny zadania konkursowemu został oznaczony na mapach stanowiących 

załączniki: B-3, B-4 i B-11 do regulaminu linią przerywaną koloru czarnego oraz 
wypełnieniem w kolorze żółtym.  

W skład nieruchomości objętej opracowaniem konkursowym wchodzą tereny działek 
nr geod.: 1616/1, 1616/3, 1618/4 oraz we fragmentach tereny działek ozn. na mapach 
numerami ewidencyjnymi: 1618/3, 1615/1, 1600/3, 1735/1. 

Wszystkie w/w działki są własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski. Tworzą one 
zwartą nieruchomość o łącznej powierzchni: 0,544 ha. 

Nieruchomość ta położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej miasta Bielsk 
Podlaski - tj. części miasta wpisanej do rejestru zabytków decyzją Kult.V-2b/5/82/57 z dnia 
15 styczna 1957 r. pod nr rej. 76 – i wymaga uzyskania zgody Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie w jej obrębie robót budowlanych. 

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w centrum miasta, pomiędzy 
obszarami o różnym sposobie zagospodarowania i użytkowania. W szczególności 
sąsiedztwo terenu objętego opracowaniem konkursowym stanowią: 

 od strony północno-zachodniej – teren pasa drogowego ul. T. Kościuszki oraz 
przylegające do niego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

 od strony południowo-zachodniej – teren pasa drogowego ul. 3-go Maja oraz 
przylegający do niego obszar wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
położonej w kwartale ulic: 3-go Maja, A. Mickiewicza, 11-go Listopada i T. Kościuszki; 

 strony wschodniej i południowo-wschodniej – skwer im. Izabeli Branickiej, tj. teren 
zielony o funkcji rekreacyjnej i reprezentacyjnej, złożony z działek ozn. numerami 
geod.: 1618/3, 1616/1, 1600/3. Obecnie skwer ten znajduje się obecnie w fazie 
przebudowy. Jego docelowy kształt przestrzenny oraz ostateczny sposób 
zagospodarowania przedstawiają rysunki zawarte w załączniku B-10 do regulaminu; 

 od strony północnej – tereny zabudowy złożonej z budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i usługowych położonej w rejonie ulic: T. Kościuszki, H. Sienkiewicza i 
A. Mickiewicza.  

Zdjęcia cyfrowe terenu objętego opracowaniem konkursowym i jego otoczenia zostały 
zamieszczone w załączniku B-12 na płycie CD-ROM.  

7.5. Fizjografia i warunki gruntowo-wodne 
Teren objęty opracowaniem konkursowym nie jest różnicowy pod względem 

ukształtowania. Jest to teren płaski, nachylony w kierunku otaczających ulic: T. Kościuszki 
i 3-go Maja oraz terenów zielonych w obrębie skweru im. Izabeli Branickiej, z lokalnymi 
spadkami dochodzącymi do wielkości ok. 2-3%. 

W części północnej teren jest wyniesiony ok. 1 m powyżej w stosunku do poziomu ul. 
3-go Maja. 

Warunki gruntowo-wodne terenu objętego opracowaniem konkursowym zostały 
częściowo rozpoznane. Na potrzeby niniejszego konkursu należy zatem przyjąć, że 
istniejące uwarunkowania gruntowo-wodne pozwalają na realizację inwestycji będącej 
przedmiotem konkursu w granicach terenu objętego opracowaniem konkursowym. 

7.6. Obsługa komunikacyjna terenu 
Teren obsługiwany jest obecnie od strony ul. 3-go Maja (działka nr geod.: 1600/3). 
Wejście główne do budynku dawnego kina „Znicz” znajduje się bezpośrednio od strony 

ul. 3-go Maja. Natomiast wejście główne do budynku Bielskiego Domu Kultury zostało 
zaprojektowane od strony południowo-wschodniej, tj. od strony parkingu dla samochodów 
osobowych i skweru im. Izabeli Branickiej.  

Wejścia gospodarcze i pomocnicze do w/w budynków zlokalizowane są od strony placu 
gospodarczego zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki nr 1616/1.  

Dojazd gospodarczy do w/w budynków odbywa się od strony ul. 3-go Maja poprzez 
utwardzony podjazd zlokalizowany w południowo-wschodniej i wschodniej części terenu 
objętego opracowaniem konkursowym. W tej części terenu, bezpośrednio przy skwerze 
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im. Izabeli Branickiej, zlokalizowany został również parking dla samochodów osobowych 
obsługujący Bielski Domu Kultury. 

Istniejący podjazd może zostać przebudowany, jeżeli w ocenie uczestników konkursu 
jego parametry nie zapewniają w odpowiednim stopniu prawidłowej i bezpiecznej obsługi 
komunikacyjnej projektowanego obiektu Bielskiego Centrum Kultury. 

Dopuszcza się również możliwość obsługi komunikacyjnej terenu objętego 
opracowaniem konkursowym od strony ul. T. Kościuszki poprzez działki ozn. numerami: 
1615/1 i 1616/3. 

Znajdujący się na działce nr 1616/3 budynek dawnego kina „Znicz” przeznaczony jest 
bowiem do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.  

Istniejący na działce 1615/1 budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi 
może również zostać przeznaczony do wyburzenia. Decyzje o jego rozbiórce lub 
pozostawieniu i adaptacji do nowych funkcji związanych z obsługą Bielskiego Centrum 
Kultury (np. adaptacja na pokoje gościnne artystów lub instruktorów prowadzących zajęcia 
artystyczne) pozostawia się w gestii uczestników konkursu. 

 
7.7. Istniejące zagospodarowanie, zabudowa i uzbrojenie terenu 

Teren objęty opracowaniem konkursowym jest zagospodarowany i zabudowany 
czterema obiektami kubaturowymi o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym. Obiekty te to: 

1) budynek dawnego kina „Znicz”, 
2) budynek Bielskiego Domu Kultury, 
3) budynek mieszkalny wraz z towarzyszącymi mu budynkami gospodarczymi, 
4) budynek stacji trafo. 

Budynek dawnego kina „Znicz”, o powierzchni zabudowy ok. 750 m2, zlokalizowany jest 
przy ul. 3-Maja na działce nr 1616/3, w zachodniej części terenu objętego opracowaniem 
konkursowym. Został on zbudowany na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX w. a następnie był 
wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. Na początku lat 70-tych XX w. cześć tego 
budynku została zaadaptowana na potrzeby Bielskiego Domu Kultury. 

Budynek został zaprojektowany jako częściowo podpiwniczony, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych. Pierwotną koncepcję układu funkcjonalnego kina „Znicz” 
przedstawiają zeskanowane rysunki elewacji i rzutów poszczególnych kondygnacji tego 
budynku zawarte w załączniku B-9 na płycie CD-ROM dołączonej do regulaminu konkursu.  

Ze względu na zły stan techniczny budynek został wyłączony z użytkowania 
i przeznaczony przez Zamawiającego do rozbiórki. Biorąc pod uwagę, że budynek dawnego 
kina „Znicz”, znajduje się na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej miasta Bielsk 
Podlaski - tj. części miasta wpisanej do rejestru zabytków decyzją Kult.V-2b/5/82/57 z dnia 
15 styczna 1957 r. pod nr rej. 76 – Zamawiający uzyskał stosowane pozwolenie Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę tego obiektu. Pozwolenie to zostało 
zawarte w załączniku B-6 do regulaminu.  

Docelowo na terenie zajmowanym obecnie przez budynek dawnego kina „Znicz” 
Zamawiający przewiduje powstanie wielofunkcyjnej widowiskowej na ok. 400 widzów ze 
sceną o powierzchni ok. 150 m2 oraz zapleczem technicznym i socjalnym, powiązanej 
funkcjonalnie w jedną całość z przebudowywanym budynkiem Bielskiego Domu Kultury. 

Budynek Bielskiego Domu Kultury, o powierzchni zabudowy ok. 786 m2, zlokalizowany 
jest przy ul. 3-Maja na działkach nr 1616/3 i 1616/1, w centralnej części terenu objętego 
opracowaniem konkursowym. Obiekt ten został zrealizowany w jego obecnym kształcie 
ok. 1974 r. według projektu śp. arch. K. Drewnowskiej sporządzonego w latach: 1972-73. 

Fragmenty pierwotnej dokumentacji technicznej tego budynku w postaci 
zeskanowanego opisu technicznego oraz rysunków przedstawiających: plan sytuacyjny, rzut 
piwnic i rzut parteru, zostały zawarte w załączniku B-9 na płycie CD-ROM dołączonej do 
regulaminu konkursu.  

Opis i charakterystyka powierzchniowa budynku Bielskiego Domu Kultury zostały 
zamieszczone w pkt. 7.8 niniejszego załącznika, a inwentaryzacja architektoniczno-
budowlana stanu istniejącego tego obiektu została zawarta w załączniku B-7 do regulaminu. 



- 6 - 

Szczegółowy opis konstrukcji budynku oraz ocena i analiza stanu istniejącego 
elementów konstrukcyjnych budynku Bielskiego Domu Kultury wraz z zaleceniami 
projektowymi do planowanej przebudowy i rozbudowy zostały zawarte w „Ekspertyzie 
dotyczącej możliwości przebudowania i rozbudowania istniejącego budynku Domu Kultury w 
Bielsku Podlaskim”, która stanowi załącznik B-8 do regulaminu. 

W oparciu o wykonaną ekspertyzę techniczną budynek Bielskiego Domu Kultury należy 
poddać przebudowie i rozbudowie (w tym ewentualnej nadbudowie), zgodnie z opisem 
przedmiotu konkursu i programem funkcjonalno-użytkowym zamieszczonym w pkt. 7.10 
niniejszego załącznika oraz zapisami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy, 
zamieszczonej w załączniku B-5 do regulaminu. 

Budynek mieszkalny wraz z towarzyszącymi mu budynkami gospodarczymi o 
niewielkiej powierzchni użytkowej zlokalizowany jest przy ul. T Kościuszki na działce nr 
1615/1, w północno-zachodniej części terenu objętego opracowaniem konkursowym. Został 
on zbudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako obiekt parterowy z 
poddaszem nieużytkowym. Budynek jest w znacznym stopniu dekapitalizowany, a niektóre 
jego elementy (m.in. szalówka ścian zewnętrznych, stolarka okienna, więźba i pokrycie 
dachowe, kominy, ściany fundamentowe) wykazują znaczny stopień zużycia lub znajdują się 
w złym stanie technicznym. Przewidując konieczność wprowadzenia istotnych zmian w 
istniejącym zagospodarowaniu terenu objętego opracowaniem konkursowym Zamawiający 
postanowił podjąć decyzję o dalszym losie tego budynku oraz towarzyszących mu budynków 
gospodarczych, w oparciu o wyniki rozstrzygniętego konkursu. Decyzja ta zostanie 
podporządkowana koncepcji docelowego zagospodarowania terenu zaproponowanej w 
pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą lub uznanej przez Sąd Konkursowy za najlepszą. 

Na etapie sporządzania pracy konkursowej dopuszcza się zatem możliwość rozbiórki 
w/w budynków lub pozostawienia ich i poddania przebudowie oraz adaptacji do nowych 
funkcji związanych z działalnością Bielskiego Centrum Kultury (np. adaptacji na pokoje 
gościnne artystów lub instruktorów prowadzących zajęcia artystyczne). Ostateczną decyzję 
w tej sprawie pozostawia się w gestii uczestników konkursu. 

Budynek stacji trafo, o powierzchni zabudowy ok. 32 m2, zlokalizowany jest na działce 
nr 1618/4, w centralnej części terenu objętego opracowaniem konkursowym. 

Obiekt ten zasila w energię elektryczną budynki dawnego kina „Znicz” i Bielskiego 
Domu Kultury oraz istniejące w sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w rejonie ulic: T. Kościuszki, H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza.  

Zamawiający zakłada w przyszłości konieczność modernizacji tego obiektu. Na etapie 
sporządzania pracy konkursowej dopuszcza się zatem możliwość pozostawienia tego 
budynku w jego dotychczasowej lokalizacji lub jego rozbiórki jednakże pod warunkiem 
zaprojektowania nowej stacji trafo w formie wbudowanej lub dobudowanej do 
projektowanego obiektu Bielskiego Centrum Kultury. 

Poza obiektami wymienionymi powyżej na terenie objętym opracowaniem znajduje się 
również inne elementy zagospodarowania terenu, tj.: czerpnia doprowadzająca powietrze do 
pomieszczenia wentylatorni w poziomie piwnic budynku Bielskiego Domu Kultury, parking 
dla samochodów osobowych, utwardzony plac manewrowy przed wejściem gospodarczym 
do budynku Bielskiego Domu Kultury oraz elementy małej architektury w postaci murków 
oporowych i schodów terenowych. Elementy te mogą one zostać zachowane lub podane 
przebudowie jeżeli będą kolidować z przyjętą w pracy konkursowej koncepcją 
zagospodarowania terenu. 

Kompleks budynków dawnego kina „Znicz” oraz Bielskiego Domu Kultury 
zlokalizowany jest w sąsiedztwie skweru im. I. Branickiej – dużego zespołu zieleni parkowej 
położonego w narożniku ulic: 3-Maja i A. Mickiewicza. Istotnym elementem 
zagospodarowania terenu będącego przedmiotem opracowania konkursowego jest zatem 
zieleń wysoka.  

Drzewa istniejące obecnie w granicach działek nr 1616/3, 1600/3 (pas drogowy ul. 3-
Maja), 1735/1 (pas drogowy ul. T. Kościuszki) muszą zostać bezwzględnie zachowane. 
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ich cięć pielęgnacyjnych, w tym również 
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możliwość innego uformowania korony dębu szypułkowego – drzewa posiadającego status 
pomnika przyrody – zlokalizowanego na działce nr 1616/3 w sąsiedztwie budynku dawnego 
kina „Znicz”. Przewiduje się, że pozostałe drzewa i krzewy istniejące w granicach 
opracowania konkursowego mogą ulec wycince lub przesadzeniu w inne miejsce. 

Na terenie tym dopuszcza się również możliwość wprowadzenia dodatkowych 
nasadzeń drzew i krzewów, przy zachowaniu zgodności kompozycyjnej z projektowanym 
zagospodarowaniem skweru im. I. Branickiej, którego projekt został zawarty w załączniku B-
10 do regulaminu. 

Teren objęty opracowaniem jest w pełni uzbrojony. W granicach tego terenu zostały 
wykonane przyłącza do budynków: wodociągowe, kanalizacyjne, co., elektroenergetyczne 
i telekomunikacyjne oraz poprowadzone sieci infrastruktury technicznej doprowadzające 
media do istniejących w sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w rejonie ulic: T. Kościuszki, H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza. 

Zaopatrzenie projektowanego zespołu obiektów Bielskiego Centrum Kultury w wodę, 
odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, zasilanie w energię cieplną 
i elektryczną, możliwe jest zatem z sieci infrastruktury technicznej, istniejących na terenie 
objętym opracowaniem konkursowym oraz zlokalizowanych w pasach drogowych ulic: 3-
maja (działka nr 1600/3) i T. Kościuszki (działka nr 1735/1) – naniesionych na podkładzie 
sytuacyjno-wysokościowym (mapa zasadnicza) stanowiącym załącznik B-11 do regulaminu. 

Na potrzeby konkursu należy przyjąć, że wszelkie istniejące na terenie objętym 
opracowaniem konkursowym przyłącza i sieci infrastruktury technicznej w uzasadnionych 
przypadkach mogą zostać przebudowane lub zdemontowane. 

 
7.8. Opis i charakterystyczne dane dotyczące budynku Bielskiego Domu 

Kultury 
Budynek Domu Kultury powstał w latach 60-tych i 70-tych XX w. jako dobudowa 

i rozbudowa istniejącego budynku kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim. 
Rozbudowa była realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 

latach 1962-64 przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Białymstoku. Z konieczności 
wprowadzenia w budynku zmian funkcjonalnych w latach 1972-74 został opracowany przez 
firmę „Miastoprojekt – Białystok” projekt zamienny. Z racji zaawansowania prac budowlanych 
(budynek znajdował się już w stanie surowym zamkniętym) zmiana dokumentacji technicznej 
dotyczyła przede wszystkim branży architektonicznej (w zakresie robót wykończeniowych) 
i branży elektrycznej. Projekt konstrukcyjny został zmieniony w niewielkim zakresie poprzez 
uaktualnienie niektórych jego elementów jak daszek nad wejściem, zaprojektowano rampę 
od strony podjazdu gospodarczego oraz schody zewnętrzne. 

Fragmenty archiwalnej dokumentacji zamiennej (opis techniczny, plan sytuacyjny, 
rysunki rzutów piwnic i parteru) sporządzonej pod kierunkiem śp. arch. K. Drewnowskiej 
zostały zawarte w załączniku B-9 na płycie CD-ROM dołączonej do regulaminu konkursu. 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej zgodnie z opracowaną dokumentacją, 
jako dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Bryła obiektu jest zwarta, oparta na 
planie litery L. Dach wykonano jako płaski pokryty papą na lepiku. Stropodach  wykonano 
jako wentylowany z płyt korytkowych ułożonych na ściankach z cegły gr. 12 cm. 

Układ konstrukcyjny budynku w przeważającej części wykonano jako podłużny 
(konstrukcję nośną stanowi ściana środkowa gr. 42 cm oraz podciągi i słupy żelbetowe 
usytuowane w zewnętrznych ścianach budynku), fundamenty - jako monolityczne żelbetowe, 
ściany nośne – murowane z cegły, słupy – monolityczne żelbetowe, stropy – gęstożebrowe 
typu DZ, DZ-3 i DZ-4, nad pomieszczeniem świetlicy oparte na belkach strunobetonowych. 

Zestawienie charakterystycznych danych dotyczących budynku Bielskiego Domu 
Kultury (powierzchnie obliczone zgodnie z PN-70/B-02365):  

1) powierzchnia zabudowy – 785,9 m2, 
2) kubatura brutto – 6020 m3, 
3) powierzchnia użytkowa brutto budynku – 930,4 m2, w tym: 

a) piwnica:  - powierzchnia komunikacji  – 26,0 m2, 
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   - powierzchnia użytkowa  – 85,8 m2, 
     RAZEM:  – 111,8 m2, 

b) parter:  - powierzchnia komunikacji  – 193,0 m2, 
   - powierzchnia użytkowa  – 359,3 m2, 
     RAZEM:  – 552,3 m2, 

c) piętro:  - powierzchnia komunikacji  – 106,5 m2, 
   - powierzchnia użytkowa  – 159,8 m2, 
     RAZEM:  – 266,3 m2. 

Opis i inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejącego budynku 
Bielskiego Centrum Kultury zostały zawarte w załączniku B-7 do regulaminu. 

Szczegółowy opis konstrukcji budynku oraz ocena i analiza stanu istniejącego 
elementów konstrukcyjnych budynku Bielskiego Domu Kultury wraz z zaleceniami 
projektowymi do planowanej przebudowy i rozbudowy zostały zawarte w „Ekspertyzie 
dotyczącej możliwości przebudowania i rozbudowania istniejącego budynku Domu Kultury 
w Bielsku Podlaskim”, która stanowi załącznik B-8 do regulaminu. 

Na etapie sporządzania w/w ekspertyzy, w wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych, 
analizy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz wykonanych obliczeniach 
sprawdzających stwierdzono, że budynek Bielskiego Domu Kultury znajduje się dość dobrym 
stanie technicznym i może być przedmiotem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz 
koniecznych prac remontowych i adaptacyjnych mających na celu jego przekształcenie 
w obiekt pełniący funkcje Bielskiego Centrum Kultury. 

W opracowanej ekspertyzie technicznej budynku Bielskiego Domu Kultury zawarto 
zalecenia konstrukcyjne niezbędne zdaniem autorów do prawidłowego, tj. bezpiecznego 
i ekonomicznego dostosowania konstrukcji budynku do oczekiwań funkcjonalno-użytkowych 
Zamawiającego. Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić te zalecenia na etapie 
sporządzania pracy konkursowej. 

W ramach planowanej inwestycji przewidywana jest rozbiórka istniejącego budynku 
dawnego kina „Znicz” zaadaptowanego w części na potrzeby Bielskiego Domu Kultury. 
Opracowana ekspertyza techniczna zwraca przy tym uwagę na fakt, iż istniejący budynek 
kina „Znicz” jak i budynek Bielskiego Domu Kultury posiadają wspólne elementy 
konstrukcyjne (ściany nośne). Decyzje projektowe podejmowane w zakresie rozbudowy 
i przebudowy budynku Bielskiego Domu Kultury powinny uwzględniać ten stan rzeczy. 

 
7.9.  Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania 

Teren objęty zakresem opracowania konkursowego położony jest na obszarze miasta 
Bielsk Podlaski, który nie posiada w chwili obecnej obowiązującego planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z powyższym sposób zagospodarowania terenu objętego opracowaniem 
konkursowym został określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania.  

W decyzji tej została ustalona na wniosek Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lokalizacja 
inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego kompleksu 
zabudowy usługowej, na którą składają się obiekty Bielskiego Domu Kultury i budynku po 
kinie „Znicz” wraz z budową zjazdu publicznego z ul. T. Kościuszki. 

Powyższa decyzja jest ostateczna, a jej pełny tekst, wraz z załącznikiem graficznym 
dotyczącym zagospodarowania nieruchomości złożonej z działek nr geod.: 1616/1, 1616/3, 
1618/4, 1618/3, 1615/1 oraz uzgodnieniem z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, został zawarty w załączniku B-5 do regulaminu.  

W przypadku działki nr 1616/3 dodatkowo została wydana przez Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzja o pozwoleniu na jego rozbiórkę 
istniejącego za jej terenie budynku dawnego kina „Znicz” ze względu na jego zły stan 
techniczny, „(…) nie spełniający wymagań techniczno-budowlanych stawianych 
pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi (…)”.  

Tekst powyższego pozwolenia został zawarty w załączniku B-6 do regulaminu 
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Ustalenia zawarte w w/w dokumentach powinny zostać uwzględnione przez 

uczestników konkursu, przy podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących 
zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym. Ustalenia te mają 
charakter obligatoryjny i nie mogą być zmieniane ani traktowane przez uczestników konkursu 
postulatywnie. 
 
 
7.10. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu. 
 
a) program funkcjonalno-użytkowy Bielskiego Centrum Kultury 
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b) uwagi ogólne dotyczące programu funkcjonalno-użytkowanego, etapowania 
inwestycji i innych uwarunkowań dotyczących przedmiotu konkursu 

Propozycja programu funkcjonalno-użytkowego Bielskiego Centrum Kultury wraz 
z wytycznymi dotyczącymi wyposażenia niektórych pomieszczeń, została przedstawiona 
powyżej. 
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Program ten ma charakter postulatywny, może on być modyfikowany przez 
uczestników konkursu pod względem ilości pomieszczeń, jak i ich powierzchni użytkowych, 
w celu jak najlepszego zagospodarowania pod względem przestrzenno-funkcjonalnym 
istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz terenu objętego opracowaniem, 
jednakże pod warunkiem nie przekraczania przewidywanej maksymalnej powierzchni 
użytkowej projektowanego Bielskiego Centrum Kultury równej 3.000 m2 . 

Oczekuje się, że w oparciu o dokonane analizy programowo-przestrzenne, posiadane 
doświadczenie i wiedzę - uczestnicy konkursu opracują i zaprezentują własną, autorską 
wizję programu funkcjonalno-użytkowego Bielskiego Centrum Kultury. Winna być ona 
przedstawiona klarownie w części graficznej i opisowej (w postaci tabel, których wzór został 
przedstawiony w załączniku B-13 do regulaminu). Łączna powierzchnia użytkowa 
Bielskiego Centrum Kultury wykazana w programie funkcjonalno-użytkowym nie powinna 
przekraczać 3.000 m2. 

Głównym założeniem projektowym zagospodarowania przestrzennego powinno być 
twórcze przekształcenie istniejącego układu przestrzennego zespołu budynków dawnego 
kina „Znicz” i Bielskiego Domu Kultury oraz poszukiwanie nowych wartości estetycznych 
tego miejsca. 

Na uczestnikach konkursu spoczywa zatem obowiązek kreatywnego przebudowania 
formy i układu funkcjonalnego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz jego spójnego 
połączenia z nowoprojektowaną częścią Bielskiego Centrum Kultury. 

Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie centrum miasta, ulokowanie w bogatej 
zieleni skweru im. Izabeli Branickiej oraz znaczenie obiektu, zaproponowany sposób 
rozwiązania przestrzennego zespołu powinien charakteryzować się wysokimi walorami 
architektonicznymi. 

Przy projektowaniu uczestnicy konkursu powinni uwzględnić ustalenia wynikające 
z decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisów obowiązujących ustaw, rozporządzeń 
i Polskich Norm. 

Zaproponowaną przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku 
Bielskiego Domu Kultury należy projektować w sposób, pozwalający na jego realizację 
w kilku (min. 2) niezależnych etapach inwestycyjnych. Sposób etapowania należy 
przedstawić w formie schematu graficznego (na planszach konkursowych). Etapowanie to 
powinno uwzględniać specyfikę konstrukcyjną istniejącego obiektu posiadającego wspólne 
ściany konstrukcyjne z budynkiem dawnego kina „Znicz”, które przeznaczone jest do 
rozbiórki ze względu na zły stan techniczny. 

Wszystkie pozostałe decyzje projektowe dotyczące przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz zagospodarowania terenu, 
w tym szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu zagospodarowania działki nr 1615/1, 
zakresu i sposobu wykorzystania istniejących pomieszczeń Bielskiego Domu Kultury, 
wprowadzenia nowej zabudowy, jej wielkości i charakteru, przebiegu i docelowych 
parametrów projektowanych dojść, dojazdów, lokacji i rozwiązań potrzeb parkingowych, itp. - 
pozostawia się w gestii uczestników konkursu. 

 


