
SPRAWOZDANIE 
z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

W  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  do  realizacji  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego w 2018 roku wybrano trzy projekty nieinwestycyjne:

1. Kurs samoobrony dla kobiet (Siłownia i sala fitness w Hajnówce ul. Białowieska 5C),
2. Potańcówki sobotniej nocy (Tereny zielone przy HDK),
3. Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej (Teren Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne),

oraz trzy projekty inwestycyjne:
1. Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta w Hajnówce (Budynek Urzędu Miasta Hajnówka

i teren wokół budynku),
2. Montaż wiaty przystankowej z infrastrukturą przy SP ZOZ w Hajnówce (Parking przy SP

ZOZ w Hajnówce),
3. Piramida linowa na Osiedlu Judzianka (Teren przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Działowa 1

w Hajnówce).

Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

1. Kurs samoobrony dla kobiet
Urząd Miasta Hajnówka, w okresie od 19 marca 2018 r. do 7 lipca 2018 r., zrealizował, w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt pt. „Cykl szkoleń dla 20 kobiet z zakresu samoobrony”.

Szkolenia  skierowane  były  do  mieszkanek  Hajnówki.  Ich  celem  było  podniesienie
bezpieczeństwa oraz poczucia pewności siebie kobiet.

W marcu 2018 r.  została przeprowadzona rekrutacja do w/w projektu,  którą poprzedzała
akcja  informacyjna  (informacja  została  opublikowana  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie
internetowej miasta Hajnówka – www.hajnowka.pl). Do Urzędu Miasta Hajnówka wpłynęło łącznie
25 kart zgłoszeniowych. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka, po
wnikliwej  analizie  zgłoszeń,  zakwalifikowała  do  udziału  w  szkoleniu  22  kobiety.  Natomiast
zgłoszenia 3 kobiet odrzucono z uwagi, że nie były mieszkankami miasta Hajnówka. Następnie
komisja, za pomocą losowania, wyłoniła 20 uczestniczek szkolenia, a dwie pozostałe umieściła na
liście rezerwowej. 

W równoległym czasie zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia
osoby/firmy prowadzącej cykl szkoleń. Zapytanie wygrał i tym samym cykl szkoleń zrealizował
Hajnowski  Klub  Sportowy  „Żubr”,  który  zaoferował  najkorzystniejsze  warunki  realizacji
zamówienia. Zajęcia odbywały się w terminie od 19 kwietnia do 21 czerwca 2018 r. i obejmowały
10 spotkań szkoleniowych. Podczas ostatnich zajęć wręczono uczestniczkom dyplomy zakupione w
ramach projektu. 

Ponadto, w dniu 7 lipca 2018 r., zorganizowano wyjazd integracyjny do Parku Linowego
Doktorce. Uczestniczkom zapewniono transport, bilety do parku oraz zorganizowano ognisko wraz
z wyżywieniem.

Łączny koszt realizacji cyklu szkoleń z samoobrony wyniósł 1970,80 zł, w tym:
– bilety wstępu do Parku linowego – 770 zł;
– zakup koszulek dla uczestniczek szkoleń – 634,80 zł;
– zakup dyplomów dla uczestniczek szkoleń – 76 zł;
– transport do Parku Linowego – 490 zł.

Hajnowski  Klub  Sportowy  Żubr”  nie  wystawił  faktury  za  przeprowadzenie  cyklu  szkoleń  z
samoobrony.

2. Potańcówki sobotniej nocy
W roku 2018 w Hajnówce odbyły się cztery Potańcówki Sobotniej Nocy: 5 maja, 2 czerwca, 22
lipca i 11 sierpnia.



Do  realizacji  inicjatywy  włączyła  się  grupa  nieformalna  Dziewczyny  z  Kulturą  i  Chłopaki  z
Szaloną Naturą, którzy przy współudziale Hajnowskiego Domu Kultury oraz muzyków: RetoBeats,
Niemoralna Propozycja, Dekada Band, DJ SaQś, DJ Maxi Luca, eM-Ski zorganizowali potańcówki
oraz  zapewnili  profesjonalną  oprawę.  Imprezy  odbywały  się  na  placu  przy  HDK.  Każda  z
potańcówek  miała  inny  motyw  przewodni,  np.  pierwsza  upamiętniała  100-lecie  Odzyskania
Niepodległości, co podkreślone było biało-czerwonymi elementami garderoby i kotylionami, była
też bitwa DJ-ów, podróż dookoła muzycznego świata poprzez flamenco, pop, rock'n'rolla, disco,
czy  też  rytmy i  stroje  utrzymane  w stylu  retro.  Mieszkańcy Hajnówki  licznie  uczestniczyli  w
tanecznych wieczorach.
Koszt czterech potańcówek: 13.186,60 zł, w tym wynagrodzenie zespołów, ZAiKS, ochrona, inne.
Ilość uczestników – ok. 800 osób.

3. Bieg rodzinny w Puszczy Białowieskiej

W sobotę - 25 sierpnia – Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka
zorganizował Bieg Rodzinny, imprezę sportowo-rekreacyjną na świeżym powietrzu. 

Przygotowane zostały dwie trasy, dostosowane do wieku uczestników – 400 i 800 metrów. W sumie
przeprowadzono  4  biegi  dla  137  osób.  Uczestnicy  zaczęli  od  wspólnej  rozgrzewki.  Wszyscy
otrzymali imienne numery startowe, ale nie liczyła się walka o miejsca. Zadaniem uczestników było
po prostu rekreacyjne, rodzinne bieganie po malowniczych ścieżkach Puszczy Białowieskiej. Na
mecie  wszyscy  otrzymali  oryginalne  dedykowane  medale.  Po  porcji  ruchu  na  dzieci  czekały
banany, pączki oraz ciepła herbata. W trakcie imprezy zawodnikom towarzyszyła maskotka żubra. 
Po  sportowych  zmaganiach  uczestnicy  wyruszyli  na  przejażdżkę  kolejką  wąskotorową.  Po
przyjeździe na dzieci czekał wielki dmuchany zamek i  zjeżdżalnia do skakania oraz fotobudka,
która cieszyła się ogromną popularnością.
Dla uczestników zapewniono posiłek w postaci bigosu i kiełbaski, którą można było upiec przy
ognisku.  Każda  z  43  rodzin  otrzymała  wylosowany  upominek  (plecaki,  torby  sportowe,  piłki,
zestawy do tenisa stołowego, upominki od Nadleśnictwa). 

Koszt zorganizowania imprezy wyniósł 8 000,00 zł.

4. Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta w Hajnówce
W  ramach  projektu  obywatelskiego  w  2018  roku  wykonano  oświetlenie  gzymsów  na  całej
frontowej ścianie budynku Urzędu Miasta Hajnówka przy ulicy A. Zina 1 oraz zadaszenia przy
wejściu głównym – łącznie 75,0 metrów bieżących ozdób świecących, tzw. sopli świetlnych. Na
ścianie frontowej zawieszono świetlny napis Wesołych Świąt a przy prawym szczycie umieszczono
3 szt. świecących gwiazdek. Zamontowano też 3 szt. ozdób tzw. słupowych dookólnych 3D na ulicy
A.  Zina.  Naturalny  świerk  rosnący  przed  budynkiem  przyozdobiono  10  szt.  sznurów  lampek
świetlnych  oraz  10  szt.  tzw.  meteorów  (efekt  spadającego  światła).  Ponadto  na  chodniku
zamontowano konstrukcję składającą się ze świetlnych sań z siedziskiem i renifera.
Koszt zadania wyniósł 39 899,99 zł

5. Montaż wiaty przystankowej z infrastrukturą przy SP ZOZ w Hajnówce
W czerwcu wykonano projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) organizacji przystanku
autobusowego przy szpitalu SP ZOZ w Hajnówce i rozesłano zapytanie ofertowe do potencjalnych
wykonawców.  Na  zapytanie  nie  wpłynęła  żadna  oferta.  W lipcu  ponownie  wysłano  zapytanie,
ponownie nie było ofert. W związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców wykonanie
inwestycji  zlecone  zostało  Przedsiębiorstwu  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w  Hajnówce.  Po
przeprowadzeniu  negocjacji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  z
wolnej ręki ustalono wynagrodzenie w wysokości 46 600,00 zł. 
W ramach zadania ustawiono nową wiatę przystankową: konstrukcja drewniana klejona, malowana
na kolor brąz,  dach łukowaty,  ocynkowanie jednostronne,  pokrycie  dachu z płyt  z  poliwęglanu
komorowego. Ściana tylna i jeden bok z płyt poliwęglanowych. Wymiary ok. 4,2 m x 10 m x 2,3 m.



Wewnątrz ustawiono cztery ławki z oparciem. Ułożono nawierzchnię pod wiatą ok. 40 m2 oraz
rozebrano i  ułożono nowy chodnik z polbruku na ok.  50 m2.  Inwestycja została zakończona w
listopadzie.

6. Piramida linowa na Osiedlu Judzianka
W maju opracowano projekt lokalizacji piramidy linowej na placu Szkoły Podstawowej nr 3, przy
ul. Działowej. Koszt dokumentacji wyniósł 2 tys. zł. W ramach procedury zapytania ofertowego
wyłoniono wykonawcę: Centro-Met Stefan Bedkowski. 
Inwestycja  została  zlokalizowana  w  pobliżu  istniejącego  placu  zabaw.  Głównym  elementem
piramidy  jest  słup  stalowy  (maszt)  o  wysokości  4,5  m.  Konstrukcję  linową  tworzy  sześć  lin
głównych  zakotwiczonych  za  pomocą  śrub  rzymskich,  umożliwiających  korekcję  naciągu.
Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych. Dodatkową atrakcją
są  linowe  płaszczyzny  poziome  na  wysokości  1,0  m  i  2,5  m.  Sieć  wykonana  jest  z  liny
propylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Wymiary piramidy:
długość/szerokość – 8.0 m, wysokość 4,5 m. Wykonano nawierzchnię trawiastą pod urządzeniem
oraz  w  bezpośrednim  otoczeniu  o  łącznej  powierzchni  ok.  225  m2 z  trawy  rolowanej  na
przygotowanym podłożu.
Inwestycja została zakończona w listopadzie. Koszt inwestycji wyniósł 43 050,00 zł.
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