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Pan Bogusław Szczepan Łabędzki 

Radny Rady Miasta Hajnówka

Dotyczy zapytania z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zagospodarowania budynku byłego

dworca PKP. 

W sierpniu 2017 r. Pan Dariusz Skibiński, działając w imieniu Stowarzyszenia Kulturalnego
„Pocztówka” zaproponował współpracę przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania budynku
byłego dworca PKP. 

5 września 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele
52  organizacji  pozarządowych  oraz  Radni  Rady  Miasta  Hajnówka.  Informacja  o  planowanym
spotkaniu  zamieszczona  została  również  na  stronie  internetowej.  W  zebraniu  udział  wzięli
przedstawiciele  następujących  organizacji:  oddziału  regionalnego  w  Hajnówce  Polskiego
Stowarzyszenia  Diabetyków,  Fundacji  „ONI  –  TO  MY”,  Stowarzyszenia  Abstynentów  „Dąb”,
Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w  Hajnówce,  Hajnowskiego  Stowarzyszenia  „Sami  Sobie”,
Stowarzyszenia  Kulturalnego  „Pocztówka”.  Debata  dotyczyła  możliwości  zagospodarowania
budynku oraz potencjalnych zadań, które byłyby tam realizowane. Wyrażono potrzebę opracowania
koncepcji  funkcjonowania  obiektu,  z  którego  mogłyby  korzystać  różne  organizacje.  Pan  D.
Skibiński podjął się pełnienia roli lidera koordynującego prace nad powstaniem koncepcji.

5 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na
którym zaprezentowana została wstępna koncepcja przygotowana przez Pana D. Skibińskiego  z
uwzględnieniem  pomysłów  zgłoszonych  przez  organizacje  pozarządowe.  Celem  było  zebranie
opinii  i  uwag odnośnie przedstawionej  idei  funkcjonowania obiektu jako centrum wolontariatu,
edukacji,  a  jednocześnie  miejsce  wydarzeń kulturalnych i  prezentacji  artystycznych.  Koncepcja
została pozytywnie przyjęta przez zebranych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Fundacji
„ONI – TO MY”, Polskiego Związku Niewidomych, Hajnowskiego Klubu Karate Tradycyjnego,
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”, Hajnowskiego Stowarzyszenia
Abstynentów i Rodzin Abstynentów Klubu „Dąb”, Fundacji KAJA, Stowarzyszenia Kulturalnego
„Pocztówka”.

9  lutego  br.  zorganizowano  analogiczne  spotkanie  z  udziałem  Radnych  Rady  Miasta
Hajnówka.  Planowane  są  też  kolejne  spotkania  konsultacyjne  z  przedstawicielami  różnych
środowisk  i  grup  społecznych.  Wystąpię  z  wnioskiem  do  Przewodniczącego  Rady  Miasta
Hajnówka, aby w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Pan D. Skibiński działający w
imieniu  stowarzyszenia  Kulturalnego  „Pocztówka”  przedstawił  koncepcję  zagospodarowania
budynku byłego dworca PKP w Hajnówce.


