
Protokół XXXVI/14
z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 14 maja 2014 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13.00 – 17.15

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 21
nieobecnych uspr. – 0

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gorbacz Walentyna

6. Kiendyś Ireneusz Roman 

7. Kośko Krystyna

8. Kulwanowski Leonard

9. Łabędzki Bogusław Szczepan

10. Łojewska Halina

11. Markiewicz Piotr

12. Olejnicki Tomasz

13. Ostapczuk Jakub

14. Ostaszewska Walentyna

15. Puch Janusz

16. Rakowicz Wiesław

17. Rygorowicz Ewa

18. Tomaszuk Grzegorz 

19. Wiatrowski Zdzisław

20. Szarejko Mikołaj Jan

21. Charytoniuk Jerzy

/lista obecności stanowi załącznik Nr 1/

Do punktu 1,2 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Otwieram  obrady  XXXI  sesji  Rady  Miasta.  Serdecznie  witam



Przewodniczących  Rad  Osiedla,  pracowników  Urzędu,  radnych  oraz  mieszkańców,  którzy,  jak
wiemy,  oglądają  nas  w tej  chwili  przez telewizję.  Zanim przedstawię porządek obrad,  Państwo
otrzymali, Państwo radni otrzymali porządek obrad. Czy są uwagi do tego porządku obrad? Jeśli nie
ma, to przedstawię porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wstąpienia  kandydatki  w miejsce  wygaśniętego
mandatu radnej w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja
Wyborcza – Ziemia Hajnowska.
5. Złożenie ślubowania przez radną obejmującą mandat w okręgu wyborczym Nr 1.
6.  Wybór  Przewodniczącego  Rady Miasta  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  stwierdzenia  wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka:
a/ wybór i powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b/ przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,
c/ zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,
d/ głosowanie tajne,
e/ ogłoszenie wyników głosowania,
f/ podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.
7. Interpelacje.
8. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 26 marca do 23 kwietnia
2014 roku.
9. Prezentacja rewitalizacji Parku Miejskiego.
10. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
za 2013 rok.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Hajnówka.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia pomocy finansowej,
b/ zmiana w budżecie miasta na 2014 r.,
c/ ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto
Hajnówka,
d/  wyrażania  zgody  na  udzielenie  dotacji  Przedszkolu  Niepublicznemu  „Leśna  Kraina”  w
Hajnówce,
e/ nadania nazwy rondu,
f/ następne rondo – nadania nazwy rondu,
g/ zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
nadania nazwy rondu,
h/ zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalania
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka.
13. Wolne wnioski, zapytania.
14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Jakub  Ostapczuk  –   Kto  jest  za  przyjęciem  powyższego  porządku  obrad?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Jeszcze  nie  powiedziałem.  W  sesji
uczestniczy 20 radnych, co 20 radnych, co jest 100 % składu Rady. Wszystkie uchwały podjęte są
ważne. Porządek obrad został przyjęty.

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta
Hajnówka. Protokół z tej sesji był wyłożony w Biurze Rady. Można było zobaczyć, przeczytać. Czy



są uwagi do tego protokołu? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem
protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydatki w
miejsce  wygaśniętego  mandatu  radnej  w  okręgu  wyborczym  Nr  1  z  listy  Nr  11  Komitetu
Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska. I tutaj jest na poprzedniej sesji
został wygaszony mandat Pani naszej Przewodniczącej – Pani Alli Gryc z listy Nr 11. Następną
osobą, jaka wchodzi w miejsce Pani radnej, jest Pani tu obecna – Pani Walentyna Gorbacz. Czy są
jakieś uwagi? Jeśli nie ma, przyjmiemy uchwałę. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto
jest za? Dziękuję. Ktoś jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I  jest  teraz następny punkt  5.  Złożenie ślubowania przez radną obejmującą
mandat w okręgu wyborczym Nr 1. I tutaj będzie ślubowanie. Ja odczytam a Pani powie, jest taka
procedura słowo „ślubuję” a można jeszcze dodać „Tak mi dopomóż Bóg”. I teraz jest: „Wierny
konstytucji  i  prawu Rzeczpospolitej  Polskiej  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego  sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”.

Walentyna Gorbacz – Ślubuję.

Do punktu 6 porządku obrad
a/ Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I od tej chwili mamy już 21 radnych. Przechodzimy do, o szybko
coś, punktu 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka.  Podpunkt  a/  wybór  i  powołanie  Komisji
Skrutacyjnej. To jest będzie głosowanie tajne. Jest wymagana Komisja Skrutacyjna i proponuję,
żeby była to komisja trzyosobowa. Jeśli nie ma uwag, przegłosujemy. Kto jest za tym, żeby była
komisja trzyosobowa? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Przechodzimy do podpunktu b/ przyjęcie zasad.  Aha, stop.  Komisję powołujemy,  tak.  Proszę o
zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Proszę Pan 

Eugeniusz Bołtromiuk – Mikołaj Szarejko.

Jakub Ostapczuk – Mikołaj Szarejko wyraża zgodę?

Mikołaj Szarejko – Tak.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Prosze.

Jan Giermanowicz – W imieniu Klubu Radnych PSL zgłaszam Halinę Łojewską.

Jakub Ostapczuk – Halina Łojewska wyraża zgodę?

Halina Łojewska – Tak.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. I proszę jeszcze Pan Mikołaj Szarejko.

Mikołaj Szarejko – Zgłaszam Janusza Pucha.

Jakub Ostapczuk – Janusz Puch wyraża zgodę?



Janusz Puch – Tak.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są? Więcej kandydatów nie ma, nie widzę. Przegłosujemy. Kto
jest za tym, aby te osoby były w Komisji Skrutacyjnej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie  widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Komisja  Skrutacyjna  w osobach:  Mikołaj  Szarejko,
Halina Łojewska i Janusz Puch została przyjęta jednogłośnie. 

b/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu b/ przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego
Rady  Miasta  Hajnówka.  Tak,  tak.  Teraz  ogłosimy  przerwę.  I  Komisja  Skrutacyjna  musi  się
ukonstytuować. Ogłaszam 5-minutową przerwę. 

Po przerwie
Jakub Ostapczuk – proszę radnych o zajmowanie miejsc. Wznawiamy obrady po przerwie i proszę
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad wyboru Przewodniczącego Rady
Miasta.

Janusz Puch – Komisja  Skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:  Przewodniczący
Komisji – Janusz Puch, Członek Komisji – Halina Łojewska i Mikołaj Szarejko – Członek Komisji.
W tej chwili przedstawię zasady wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka 1. Zgodnie z
art. 19 ustawy 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona
Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady w głosowaniu tajnym. 2. Zgodnie z § 29 załącznika nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka
Uchwała Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Hajnówka tajne głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji
spośród  radnych.  Komisja  Skrutacyjna  wybiera  Przewodniczącego.  To  zostało  zrobione.  W
głosowaniu  tajnym  radni  głosują  kartami  do  głosowania  opatrzonymi  pieczęcią  Rady  Miasta
zgodnie z procedurą podaną przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przyjętą przez Radę. 4.
Zgodnie z  § 30 ust.  2 załącznika nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka Uchwała Nr X/47/07 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka
bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za rozstrzygnięciem przez osoby biorące
udział  w  głosowaniu  oddana  została  liczba  głosów  co  najmniej  o  1  głos  większa  od  sumy
pozostałych ważnych oddanych głosów przeciw i wstrzymujących się. 5. Karta do głosowania w
wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka drukowana jest na papierze koloru białego,
jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów. 6. Karta do głosowania
jest zadrukowana jednostronnie i ma format A4. 7. Karta do głosowania w górnej części z lewej
strony jest opatrzona oznaczeniem: Wybory Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka a w środku
w górnej części karty jest umieszczony napis: Karta do głosowania. W wyborach Przewodniczącego
Rady Miasta Hajnówka w dniu 14 maja 2014 rok. A poniżej kandydaci na Przewodniczącego Rady
Miasta Hajnówka. 8. Nazwiska i imiona kandydatów do głosowania umieszczone są na karcie do
głosowania  w  kolejności  alfabetycznej.  Przed  nazwiskiem  i  imionami  każdego  kandydata
umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa a poniżej kratka przeznaczona na oddanie głosu –
jestem za,  jestem przeciw,  wstrzymuję  się.  9.  Na karcie  do głosowania  w jednej  dolnej  części
umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej
stronie  pieczęć  Rady  Miasta  Hajnówka.  10.  Komisja  Skrutacyjna  rozdaje  każdemu  radnemu
obecnemu na sesji kartę do głosowania.  11. Komisja Skrutacyjna sprawuje pieczę nad urną,  do
której  każdy  radny  wrzuca  kartę  do  głosowania.  12.  Podczas  głosowania  na  sali  znajduje  się
parawan umożliwiający radnym tajne dokonanie wyboru kandydata na karcie do głosowania. 13. Po
przeprowadzeniu  głosowania  Komisja  ustala  wyniki  głosowania  i  sporządza  protokół.  Wyniki
wyboru ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przez odczytanie na sesji. 14. Głosuje się
poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce, zgodnie z informacją zawartą na karcie do
głosowania, których wzory stanowią załącznik do niniejszych zasad. Dziękuję.



Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  Przewodniczącemu  Komisji  Skrutacyjnej.  Przechodzimy  do
podpunktu c/. A, przyjmiemy  w formie głosowania, tak? I przegłosujemy te zasady. Kto jest za
przyjęciem zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.

c/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu c/ zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady Miasta Hajnówka. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę radny Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, szanowni Państwo,
w imieniu Klubu Komisja Wyborcza Ziemia Hajnowska zgłaszam kandydaturę Jakuba Ostapczuka
–  aktualnie  Wiceprzewodniczącego  Rady.  Myślę,  że  tej  kandydatury  szeroko  nie  muszę
przedstawiać. Jest osobą powszechnie znaną w Hajnówce. Dodam tylko, że trener Sekcji Judo, od I
kadencji  radny Rady Miasta,  dwukrotnie  Przewodniczący Rady Miasta,  czyli  ma  odpowiednie
doświadczenie samorządowca, jak i doświadczenie w zakresie kierowania pracami Rady. I również
też  dodatkowy  argument,  że  jeżeli  wysoka  Rada  się  zgodzi  na  moją  kandydaturę,  to  Pan
Przewodniczący, nie będzie zamieszania w Radzie, Pan Wiceprzewodniczący zostanie na swoim
miejscu, o co serdecznie proszę. Dodam tylko, że w przypadku wyboru Pana Przewodniczącego do
końca  kadencji,  a  do  końca  kadencji  zostało  kilka  miesięcy,  po  wyłączeniu  tych  miesięcy
wakacyjnych, nie będziemy, prawda, no będziemy proponowali, żeby Pan Przewodniczący kierował
pracami Rady przy pomocy jednego Zastępcy, czyli w tym wypadku będzie jeden wakat. Dziękuję
bardzo. 

Jakub Ostapczuk  –  Dziękuję.  Tylko  mi  wypada  zapytać  siebie,  czy wyrażam zgodę.  Wyrażam
zgodę. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Jeśli nie ma, zostanie zamknięta lista. Dobra. Dziękuję.
Został  zgłoszony  tylko  jeden  kandydat.  Proszę  Komisję  Skrutacyjną  o  wydrukowanie  list  i
dostarczenie dla Rady. I ogłaszam 5-minutową przerwę.

Po przerwie
d/ Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie. Proszę radnych o zajmowanie miejsc. I
proszę  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  rozdanie  kart  do  głosowania.  W  czasie
głosowania tajnego jest takie małe utrudnienie. Wszystkie osoby spoza Rady muszą opuścić salę.
Ato jest takie trochę nie tego, ale tylko zostają radni i telewizja. 

Janusz Puch – Słuchajcie kochani, pokazuję, że nic nie ma. Tutaj. Pusto, żeby wszyscy widzieli.
Teraz zakleimy to. Przekazałem pieczęć. Dobra.
Głosowanie tajne

Po przerwie
e/ Jakub  Ostapczuk  –  Wznawiamy  obrady  po  przerwie.  Proszę  Przewodniczego  Komisji
Skrutacyjnej o podanie wyników głosowania.

Janusz Puch – Komisja Skrutacyjna, po przeliczeniu głosów, stwierdziła, że w głosowaniu wzięło
21 radnych, głosów ważnych oddano 21 i na kandydata Pana Jakuba Ostapczuka głosowało za 18
głosów, 2 głosy było przeciw, 1 wstrzymujący się. Tym samym Przewodniczącym Rady Miasta
Hajnówka został Pan Jakub Ostapczuk. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dziękuję za zaufanie i aż jestem zaskoczony, że prawie 100 %, ale z
tego wynika, że po prostu jesteśmy, jak to ostatnio są popularne słowa, jesteśmy wszyscy Hajnówką
po prostu. Nie ma co tutaj się dzielić, jesteśmy i tak powinno być, i te uchwały, które podejmujemy,
nie powinny być, są gorsi, lepsi, po prostu mamy podejmować wszystko, jak najlepsze uchwały, nie
kontrowersyjne i myślę będę starał się do końca tej kadencji tą zasadę wprowadzać. Będę też prosił
Przewodniczących Rad Osiedla też, żeby to jako organ pomocniczy Rady, żeby wszystkie swoje



wnioski i na komisje dawali maksymalnie dużo, na których jak do tej pory Pan Mironczuk ładnie
przychodził  i  rozpatrywać,  a  nie  nie  jakieś  takie  kłótnie  na  sesji.  Dobra,  dziękuję  jeszcze  raz
serdecznie. 

f/ Jakub Ostapczuk – I jeszcze zostało przegłosowanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Do punktu 7 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 7. Interpelacje. Proszę radnych o składanie interpelacji. Proszę Pan radny
Łabędzki.

Wiesław Rakowicz – Panie Przewodniczący,  mikrofon proszę oddać.  Masz jeden,  to  i  ci  drugi
potrzebny.

Jaku Ostapczuk – Nawet nie zauważyłem.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Panowie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  3
interpelacje.  Zacznę może od tej.  „W związku z podejmowanymi w ostatnim czasie  decyzjami
dotyczącymi  gospodarki  gruntami  miasta  Hajnówka,  wnoszę  o  udostępnienie  w  postaci  kopii
operatu szacunkowego następujących nieruchomości:  działka oznaczona numerem geodezyjnym
2304 o powierzchni 1,782 ha, działka oznaczona numerem geodezyjnym 2246/3 o powierzchni 0,50
ha  i  działka  oznaczona  numerem  geodezyjnym  160/4  o  powierzchni  3,16  ha.  Kopie  wyżej
wymienionych dokumentów wraz z  załącznikami  proszę przygotować w wersji  elektronicznej  i
przesłać na wskazany w nagłówku pisma adres.”. To jest pierwsza interpelacja. Druga także będzie
związana  z  działkami.  Wracam  do  tematu  ulicy  Kraszewskiego  nadal  nie  zamkniętego.
„Nawiązując do wcześniejszej korespondencji w sprawie braku drogi dojazdu do posesji położonej
przy ulicy Kraszewskiego wnoszę o wyjaśnienie. Kiedy i z jakiego powodu zostały wydzielone
działki  o  numerach  geodezyjnych  1885/2  oraz  1885/10?  Dlaczego  zostały  przekazane  w
użytkowanie  wieczyste  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Hajnówce,  skoro  ich  położenie  może
wskazywać na zakładaną w momencie podziału funkcję  drogi dojazdowej do posesji położonych
na działkach 1876/3, 1876/5, 1878/2 i 1878/3? Dlaczego analogicznie nie wyznaczono działek lub
działki umożliwiającej dojazd do posesji oznaczonych numerami 1889/3 oraz 1889/4? Jednocześnie
wnoszę o przygotowanie opinii  prawnej  dotyczącej  zakresu,  w jakim gmina miejska Hajnówka
może rozporządzać  nieruchomościami  przekazanymi  w użytkowanie  wieczyste  ze  szczególnym
uwzględnieniem  zaistniałej  na  ulicy  Kraszewskiego  sytuacji  wraz  ze  wskazaniem  możliwości
naprawienia błędów administracyjnych, które tę sytuację spowodowały?”. I ostatnio rozmawialiśmy
o sumie  8 000 000.  Będziemy dzisiaj  też  słyszeli  o  tym,  że poszukujemy sumy na inwestycję
związaną z projektem hajnowskiego MOPS-u, Panie Burmistrzu. Myślę, że 7 000 000 też Pan nie
pogardzi. A możemy je odszukać. „W związku z zawartą w uchwale Nr 2-00321-71/14 Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  Białymstoku  z  dnia  15  kwietnia  2014  roku  z  uwagą  dotyczącą  stanu
należności wymagalnych miasta Hajnówka, których suma na dzień 31 grudnia 2013 wynosiła 7 077
869,53 złotych, wnoszę o udzielenie informacji zawierającej następujące dane: nazwa podmiotu,
którego  zobowiązanie  składa  się  na  wyżej  wymienioną  kwotę,  wartość  zobowiązania,  rodzaj
zobowiązania,  data  powstania,  opis  podejmowanych  działań  na  rzecz  wyegzekwowania
zobowiązania, przyczyny, które spowodowały, że we wskazanym przez RIO okresie zobowiązanie
nie  zostało  wyegzekwowane.  Proszę  o  przygotowanie  odpowiedzi  w  formie  elektronicznej  i
przysłanie na adres podany w nagłówku pisma.”. Jeszcze do kwestii należności długów oraz ich
umarzania  pozwolę  sobie  wrócić  we  wnioskach  końcowych.  Interpelację  w  formie  pisemnej
składam Panu Burmistrzowi. Dziękuję.  



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze interpelacje? Proszę Pani radna. 

Ewa Rygorowicz – Panie Burmistrzu, szanowni radni, moja interpelacja będzie dotyczyła krzyża z
1914  roku,  który  stoi  u  nas  z  Hajnówce  przy  ulicy  Tamary  Sołoniewicz.  „Wnoszę  prośbę  o
otoczenie opieką i o renowację historycznego prawosławnego krzyża znajdującego się przy ulicy
Tamary Sołoniewicz.  Ten krzyż jest  ważnym obiektem zabytkowym dla naszego miasta.  Krzyż
pochodzi  z  1914  roku.  Został  postawiony  przez  ówczesnych  mieszkańców  Hajnowszczyzny.
Przypomnijmy, że wieś Hajnowszczyzna powstała od Straży Leśnej i zaczynała się na południe od
drogi Białowieża – Budy – Bielsk Podlaski i dawnego skrzyżowania drogi Dubiny – Orzeszkowo.
Dziś  to  obszar  skrzyżowania  ulic  Wróblewskiego  i  Tamary  Sołoniewicz.  Pamiętajmy,  że  w
początkach istnienia  osady Hajnowszczyzna należała do parafii  w Dubinach. W przeszłości ten
krzyż żegnał zmarłych parafian odprowadzanych na cmentarz w Dubinach. Krzyż witał wszystkich
przybyszy.  Zatrzymywali  się  przed  nimi  na  modlitwę  i  dostojnicy  urzędowi,  i  parafianie.  Był
świadkiem  wielu  ważnych  i  dramatycznych  wydarzeń,  okresów  pierwszej  i  drugiej  wojny
światowej, zsyłek na Syberię, wywózek na roboty przymusowe do Niemiec. Wyjeżdżający, jeśli
zdążyli, modlili się przed nim grupowo w intencji ocalenia życia i szczęśliwego powrotu do domu,
czyli  do Hajnówki.  Wnoszę prośbę o wnikliwe rozpatrzenie wniosku i  jego realizację w trybie
pilnym.”.  Dodatkowo,  proszę  Państwa,  wszystkich  Państwa  chcę  zaprosić,  jeżeli  ktoś  chce
oczywiście dowiedzieć się coś więcej o historii tego krzyża i historii naszego miasta na spotkanie,
które  odbędzie  się  8  czerwca  w  HDK  „Górnik”.  Spotkanie  będzie  dotyczyło  właśnie  historii
naszego a poprowadzi je ojciec Eugeniusz Podgajecki, który powie o historii krzyża i Alla Gryc,
która  przygotowała  piękną  prezentację  o  historii  naszego  miasta.  Wszystkich  serdecznie
zapraszamy w imieniu Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze interpelacje? Jeśli nie ma, przejdziemy do. Odpowiedzi
na  interpelacje  będą  w  późniejszym  punkcie.  Teraz  jeszcze,  zanim  przejdziemy  do  punktu  8,
chciałbym  powitać  bardzo  serdecznie  radnego  wojewódzkiego  –  Mikołaja  Janowskiego,  Pana
Starostę i radnego powiatowego na naszej sesji. Dziękuję. 

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  8.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie  od  dnia  26 marca  do 23 kwietnia  2014 roku.  Informacja została  radnym
przekazana. Czy są pytania, uwagi? Proszę, radny Rakowicz. 

Wiesław  Rakowicz  –  Panie  Burmistrzu,  w  informacji  jest  posiedzenie  Miejskiego  Zespołu
Reagowania  Kryzysowego.  Końcówka  mnie  interesuje.  „Podczas  spotkania  omawiano  stan
zagrożenia Puszczy Białowieskiej powiązanego z prowadzoną gospodarką leśną.”. To chciałbym
więcej  uzyskać  informacji  również z  pytaniem,  czy Komendant  Powiatowej  Straży Pożarnej  w
Hajnówce  jakąś  analizę  dla  nas  przekazał.  Dotknę  również  ten  temat,  o  którym mówił  dzisiaj
Boguś.  Chciałbym dostać  więcej  informacji  na  temat  zakresu  gospodarki  gruntami  i  rolnictwa.
Czyli  nabyto  do  zasobów  gruntów  miasta  Hajnówka  nieruchomość  od  osoby  fizycznej
przeznaczoną na cel projekt Nr WND PP  i tak dalej, i tak dalej, Pan Burmistrz na pewno to ma u
siebie, numer działki 2246/3 na kwotę 229 000 złotych i przygotowano dokumentację, i zawarto akt
notarialny  nabycia  w  formie  darowizny  od  Agencji  na  rzecz  gminy  nieruchomości  położonej,
chciałbym tu wiedzieć, czy tu chodzi właśnie o ten kawałek, o którym Pan Burmistrz mówił na
poprzedniej sesji, który być może tam stosunki wodne tam poprawi.

Jerzy Sirak – Tak, tak.

Wiesław Rakowicz – Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze proszę, Pan radny. Proszę mikrofon przekazać.



Tomasz Androsiuk – Pani Burmistrzu, ja mam jeszcze pytanie tutaj właśnie odnośnie tego, co teraz
Pan Rakowicz powiedział.  Znaczy tutaj  chciałbym, żeby było sprostowane. Chodzi o ten zapis:
„Przygotowano dokumentację i zwarto akt notarialny w formie nabycia w formie darowizny od
ARN na rzecz gminy nieruchomości położonej w Hajnówce Obręb 5 Stara Judzianka” – to powinno
być „Obręb 5 Hajnówka” – „ozndczonej numerem geodezyjnym 2093/18 o powierzchni 4,03 ha”.”
I  drugie  pytanie.  „Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  nabycia  w  formie
darowizny od powiatu hajnowskiego na rzecz gminy nieruchomości położonej w Hajnówce przy
ulicy  Parkowej  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  1502/103  o  powierzchni  0,41  ha.”.  Tu
rozumiem, że tu chodzi o działkę, na której znajduje się cześć placu zabaw i tu w związku z tym
mam pytanie. Tą działkę nabywamy po to, aby w końcu coś z tym placem zabaw zrobić, czy w
jakimś innym celu? I jeszcze miałem pytanie, z ostatniej strony, przedostatni odnośnik. Chodzi tutaj
takie  sprawy  różne:  „W  poprzednim  okresie  przyjęto  48  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano upomnienia dla osób z zaległościami z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami.”. I jakie są zaległości za 2013 rok? Tyle, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę, Pan radny Bołtromiuk.

Eugeniusz Bołtromiuk – Ja, korzystając z obecności Pana Starosty. Ja to chciałbym zadać pytanie
praktycznie  Panu  Staroście,  bo  słyszałem,  że  było  spotkanie  z  Panią  Premier  Bieńkowską  w
Białowieży i czy jakieś powzięto jakieś ustalenia w związku z tym?

Jakub Ostapczuk – Ale to  w sprawach różnych,  bo to  nie  jest,  no dobra.  Jeśli,  czy są jeszcze
pytania? Nie ma. Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, także ja ustosunkuję się do tych pytań. Pan
radny Rakowicz pyta o posiedzenie Zespołu Miejskiego Zarządzania Kryzysowego. Tak, jeden z
wniosków z tego posiedzenia to było wystąpienie do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w
Hajnówce  o  zajęcie  stanowiska  co  do  zagrożenia  i  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego
Hajnówki i okolic w związku z ilością suchego drewna w Puszczy Białowieskiej. Rzeczywiście,
bodajże  przedwczoraj  taka  odpowiedź  od  Pana  Komendanta  do  nas  wpłynęła,  została  też
przekazana  do  Biura  Rady,  także  wydaje  mi  się,  że  Biuro  Rady  przekaże  tą  informację  dla
wszystkich  radnych.  Także  ja  nie  będę  więcej  mówił.  Państwo się  z  tą  informacją  zapoznacie.
Nabycie  nieruchomości  inwestycyjnych.  Ja  mówiłem  o  tym.  Chodzi  o  ten  duży  program
inwestycyjny,  który  robimy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  szpitala.  Realizacja  tego  programu
związana jest z nakładami inwestycyjnymi doprowadzenia tam wodociągów, kanalizacji, ciepła i
również budowa drogi. I robiliśmy ten program głównie też po to, żeby wykorzystując również
środki  pomocowe,  zakupić  dodatkowe  grunty  na  potrzeby  utworzenia  jednej  dużej  działki
inwestycyjnej  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Puszczy  Białowieskiej  o  powierzchni  około  7  ha,
działki,  która  będzie  działką  uzbrojoną  z  takim  założeniem,  że  poszukujemy  i  będziemy
poszukiwać,  mam  nadzieję,  że  skutecznie,  inwestora,  który  w  przyszłości  zająłby  się  szeroko
rozumianą,  mógłby  się  zająć  działalnością  zdrowotno-rehabilitacyjną  czy  też  w  zakresie
specjalistycznej  pomocy  społecznej.  Jestem  przekonany,  że  przygotowanie  takiego  terenu
inwestycyjnego  w  tym  miejscu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Puszczy  Białowieskiej  przy
właściwych  zapisach  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  daje  szansę,  oczywiście  w
dłuższym okresie czasu, na pozyskanie takiego inwestora. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, która
została  zapłacona  za  te  działki,  podstawą  tej  ceny  jest  wycena  rzeczoznawcy,  która  była
załącznikiem do wniosku o uzyskanie finansowania z Regionalnego Projektu Operacyjnego. Stara
Judzianka  to  jest  oczywiście  ta  działka,  o  której  mówiłem wcześniej.  Mamy takie  założenie  i
oczywiście jest  to potwierdzone w akcie notarialnym, że w przyszłości  cała  ta nieruchomość o
powierzchni  ponad 3 ha zostanie  zagospodarowana na takie  cele,  że  tak  powiem,  rekreacyjno-
wypoczynkowe. Stosowne zapisy są w akcie, bo to jest warunek nieodpłatnego przekazania przez



Agencję tych nieruchomości dla miasta i oczywiście teraz jesteśmy już właścicielem. W tej chwili
robimy pewną analizę melioracyjną i  zakładam, że w miesiącu lipcu i  sierpniu wtedy,  kiedy z
założenia powinno być najmniej opadów i najlepsze powinny być tam warunki do tego, żeby zrobić
pewne  prace  melioracyjne,  aby rozwiązać  ten  problem,  który  w  tej  części  miasta  jest,  można
powiedzieć,  od  zawsze.  Mam  nadzieję,  że  w  tym  roku  się  z  tym  uporamy.  Pan  Androsiuk,
rozumiem, jeżeli chodzi, ja nie będę wnikał tutaj, ja wiem, że do aktu notarialnego wszystko zostało
sprawdzone,  na  pewno  tam  nie  ma  żadnej  pomyłki.  Jeżeli  chodzi  o  ulicę  nieruchomość  przy
Parkowej,  jest  to  nieruchomość  w  sąsiedztwie  placu  zabaw,  gdzie  jak  wiemy,  jest  już  stary
zdewastowany taki placyk, na którym dzieci mogą się uczyć jeździć, ale ja nie będę o tym mówił.
Będzie czas w dalszej części,  kiedy mówimy o koncepcji zagospodarowania parku. Również ta
część jest w tej koncepcji uwzględniona. Jeżeli natomiast jeżeli chodzi o plac zabaw, to w tej chwili
Pan Dyrektor Łapiński tutaj obecny, wspólnie z Panem Prezesem Żukowskim przygotowują już się
do tego, żeby ten plac zabaw po prostu ogrodzić i zabezpieczyć. Myślę, że no niestety konieczne
będzie chyba raczej zlikwidowanie żywopłotu w tym miejscu. Ale to czas pokaże jeszcze. Jeżeli
chodzi  o  zaległości  z  odpady,  ja  nie  odpowiem  Panu  w  tej  chwili.  My  to  sprawdzimy  i
poinformujemy Pana radnego. Natomiast temat poruszany przez Pana radnego Bołtromiuka. Pan
Starosta myślę też powie, co tam ma do powiedzenia. Ja też na tym spotkaniu byłem. W każdym
bądź  razie  będziemy  wspólnie  w  skali  całego  powiatu  pracowali  nad  programem rozwoju,  w
związku z tym ja mam prośbę do wysokiej Rady. Proszę sobie zapisać termin, moja taka prośba i
propozycja,  żebyśmy się  wspólnie  wszyscy spotkali,  kto  oczywiście  nie  będzie  mógł,  to  ja  to
zrozumiem, żebyśmy wspólnie popracowali nad naszymi miejskimi oczekiwaniami i propozycjami
co do tego projektu. No oczywiście tu z Panem Sekretarzem i z zespołem pracowników cały czas
nad tym pracujemy, ale bardzo chciałbym, żebyśmy wszyscy się nad tym problemem pochylili i
wspólnie  popracowali.  Myślę,  że  wtedy te  propozycje  do  takiego  naszego  spójnego  programu
rozwoju, że tak powiem  regionu Puszczy Białowieskiej, będą optymalne. Ja proponuję spotkanie
21  maja  na  tej  sali  o  godzinie  15:00.  Bardzo,  bardzo  proszę  o  aktywne  uczestnictwo  w tym
spotkaniu.  Jeżeli  chodzi  o  inne  sprawy,  które  w międzyczasie  były realizowane,  to  pamiętacie
Państwo,  zmienialiśmy  trochę  granice  obwodów,  okręgów  do  głosowania,  w  związku  z  tym
zaistniała potrzeba szerokiego poinformowania mieszkańców o tych zmianach, żeby 25 maja w
dniu wyborów nie było problemów i  wątpliwości,  gdzie mamy iść,  dlatego też oprócz kilkuset
obwieszczeń,  które  zostały  na  tablicach  i  słupach  ogłoszeń  w  naszym  mieście  umieszczone,
dostarczyliśmy bezpośrednio 5 000 informacji do gospodarstw domowych. Mam nadzieję, że w
związku z tym nikt nie będzie, nie powinien przynajmniej z obywateli, z mieszkańców  miasta mieś
wątpliwości, gdzie powinien iść głosować 25 maja. Wspólnie z Panią Dyrektor Wasiluk i z Panem
Kicelem – Kierownikiem Referatu Inwestycji niejako przyjęliśmy wstępną koncepcję ośrodka, tak
szeroko mówiąc, pomocy społecznej, który planujemy w przyszłości wybudować przy ulicy Żabia
Górka. W przyszłym tygodniu ogłaszamy już przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.
Mam  nadzieję,  że  gdzieś  w  granicach  do  końca  października,  najpóźniej  do  końca  listopada
będziemy już mieli pozwolenie na budowę tak, żeby spokojnie w terminie do końca grudnia tego
roku złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o uzyskanie finansowania.
Tak jak już wcześniej  wspominałem, planujemy  że będzie to  budynek z założenia spełniający
normy gospodarki  niskoemisyjnej,  w  związku  z  tym jest  szansa  uzyskania  dofinansowania  na
poziomie 70 % wartości. Również Państwo dostaliście tutaj informacje dotyczące podejmowanych
przez  nas  działań  w  zakresie  przygotowania  wniosku  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska o realizację tak zwanego projektu Prosument. Ja, korzystając z tego, że są media, jest
telewizja,  bardzo  serdecznie  zapraszam  wszystkich  mieszkańców  naszego  miasta,  oczywiście
wszystkich tutaj radnych i obecnych, kto jest tym zainteresowany, na takie spotkanie informacyjne,
które odbędzie się  23 maja o godzinie  18:00 w Hajnowskim Domu Kultury.  W tym spotkaniu
będzie uczestniczył ekspert branży elektrycznej – przedstawiciel Politechniki Białostockiej, który
merytorycznie  przedstawi  tam stronę  techniczną  tego  przedsięwzięcia  i  przedstawiciele,  którzy
mają pewne doświadczenie jeżeli chodzi o sprzęt i możliwości instalacji. Zechcemy przedstawić
trochę szczegółów i więcej informacji, zachęcić mieszkańców miasta zainteresowanych montażem



instalacji  fotowoltaicznych.  Generalnie  jest  to  bardzo  dobra  propozycja  do  wszystkich
zainteresowanych,  szczególnie  tych,  którzy  mają  dosyć  duże  połacie  dachowe  od  strony
południowej. Ja ogólnie powiem tylko, że tak, 26  maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
uruchamia taki nowy program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Ja oczywiście
pierwotnie myślałem o takim projekcie pod kątem instalacji małych elektrowni fotowoltaicznych w
naszych szkołach i przedszkolach, ale niestety ten projekt jest skierowany głównie do gospodarstw
indywidualnych,  natomiast  rola  samorządu  terytorialnego  w  tym  projekcie  polega  przede
wszystkim na  tym,  że  ma  niejako  zachęcić  i  przygotować  listę  potencjalnych  beneficjentów.  I
oczywiście w finale to samorząd będzie partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Jakie będą zasady finansowania? 40 % kosztów takiej instalacji będzie można sfinansować z dotacji
z tego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast pozostałe 60 % kosztów to będzie
bardzo  korzystnie  oprocentowana  pożyczka  preferencyjna  oprocentowana  w  wysokości  1  % z
możliwością  kredytowania  przez  okres  15  lat.  I  oczywiście  Narodowy  Fundusz  Ochrony
Środowiska dopłaci do tej instalacji, biorąc pod uwagę wartość projektu, przy założeniu, że jeden
kilowat  zamontowany nie  będzie kosztował  więcej  niż  8 000 złotych.  I  z  naszego rozpoznania
wynika tutaj, że jest to realna cena, która pozwoli na zainstalowanie sprzętu dobrej jakości. Także
myślę  więcej  informacji  szczegółowych  i  technicznych  na  ten  temat  przekażemy  wspólnie  z
zaproszonymi  ekspertami  23,  także  ja  serdecznie  Państwa  zapraszam,  serdecznie  zapraszam
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Hajnówki na to spotkanie. Myślę, że jest to temat, nad
którym warto się zastanowić, warto postarać się o te dodatkowe środki, ponieważ w przyszłości,
możemy powiedzieć,  że  te  pieniądze,  które  mieszkańcy zaoszczędzą  na  swoich  rachunkach  za
energię elektryczną, tak naprawdę będą mogli przeznaczyć na inne ważne rzeczy. W tej chwili też
wspólnie z urzędnikami przygotowujemy dokumenty do formalnego złożenia do Suwalskiej Strefy
Ekonomicznej naszego wniosku jeżeli chodzi o utworzenie Podstrefy w Hajnówce i do 30 maja już
przekażemy te  dokumenty  do  Suwałk.  Wcześniej  złożony  wniosek  do  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska na sfinansowanie modernizacji, termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2
i  w budynku  przy  Hamechu,  tak  jak  mówiłem,  został  złożony.  Wczoraj  złożyliśmy konieczne
uzupełnienia i poprawki, i teraz będziemy czekali na decyzje NFOŚ-u. Mam nadzieję, że będzie to
decyzja pozytywna. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. I w tym punkcie, czy Pan Starosta jeszcze by na pytanie
radnego Bołtromiuka by słowo powiedział, czy to wystarczająco Pan powiedział?

Włodzimierz Pietroczuk – Mogę do tego dodać, że spotkanie to było kontynuacją programu, który
był przygotowany w 2011 roku i który został zrealizowany tylko w części. W tej chwili wchodzimy
w nową perspektywę finansową. Są niejako nowe możliwości, ale są też nowe możliwości Pani
Premier  Bieńkowskiej,  która  wtedy  była  tylko  Ministrem  Rozwoju  Regionalnego,  teraz  jest
Wicepremierem i Ministrem Resortu o nazwie Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. Rozpoczęliśmy
już, tak jak Pan Burmistrz mówił, pracę nad tym projektem. Chodzi o to,  żeby w ramach tego
projektu walczyć o środki, które będą dedykowane specjalnie dla Rejonu Puszczy Białowieskiej a
praktycznie rzecz biorąc dla całego Powiatu Hajnowskiego. Chcemy, żeby ten projekt był wpisany
do  nowego  instrumentu,  który  będzie  realizowany  w  nowej  perspektywie  finansowej  do  tak
zwanego  kontraktu  terytorialnego,  który  będzie  zawierany  między  Zarządem  Województwa  a
Rządem Rzeczypospolitej i chcę, żeby on był tam wpisany jako obszar strategicznej interwencji,
obszar  szczególnej  troski  Zarządu  Województwa  i  Rządu  Rzeczypospolitej.  O  tym  będziemy
rozmawiać  już  jutro  też  z  Dyrektorem  Departamentu  Rozwoju  Regionalnego  Urzędu
Marszałkowskiego. Ja jestem przekonany, że ten program, którego zręby ustalimy, a musimy to
robić powiedzmy w miarę szybko, bo termin, który został niejako narzucony, to jest koniec lipca, że
ten program zostanie przedstawiony nie tylko na posiedzeniu Rady Powiatu, ale na posiedzeniach
Rad wszystkich samorządów powiatu hajnowskiego. Będziemy zbierać uwagi i chcemy, żeby to był
no  nasz  wspólny  program.  W  pewnym  sensie,  bo  spotkałem  się  z  takimi  no  powiedzmy
informacjami, że to jest no powiedzmy, kolejna obietnica. Spotkanie odbywało się w okresie przed



wyborami  do  Parlamentu  Europejskiego.  Myślę,  że  jeśli  nawe  termin  tego  spotkania  był
podyktowany kampanią  wyborczą,  to  ta  oferta,  która  została  nam przedstawiona,  jest  tą  ofertą
poważną i powinniśmy postarać się z niej skorzystać. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I też zawsze w tym punkcie było, że Pan radny wojewódzki – Pan
Janowski zabierał głos. Czy tym razem też? Proszę od Pana Starosty mikrofon.

Mikołaj  Janowski  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  i  Panowie  radni,  Panie  Burmistrzu,  Panie
Starosto, szanowni Państwo, mieszkańcy Hajnówki za pośrednictwem Telewizji Kablowej. Otóż,
jako  kierownik  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  chciałem  zaprosić  21  na
godzinę 10:00 do Domu Kultury w Hajnówce na szkolenie – szkolenie informacyjne takie na temat
nowych środków na rolnictwo na lata 2014-20. Ja wiem, że mówię to w mieście Hajnówka, ale
część mieszkańców Hajnówki ma gospodarstwa i jest naszymi beneficjentami i warto skorzystać. I
od 15 maja robimy nabór na młodego rolnika. Tutaj wchodzi w grę 100 000 złotych i warto, może
któryś mieszkaniec by Hajnówki wrócił na wieś i zainwestował w gospodarstwo, stał się młodym
rolnikiem.  To  też  jest  jakby  wspólna  symbioza  miasta  i  całego  powiatu,  terenów  wiejskich.
Szanowni  Państwo,  tutaj  bardzo dobrze,  że  temat  został  poruszony,  spotkanie z  Panią Minister
Bieńkowską podczas Pana radnego Bołtromiuka, dobrze, że doszło do takiego spotkania i ja bym
prosił, bo pewne ustalenie, Panie Starosto i Panie Burmistrzu, żeśmy poczynili w poniedziałek w
sprawie takich zadań strategicznych. Dzisiaj będzie Pan Burmistrz rekomendował dla was uchwałę
w sprawie środków na projekt na drogę Zwodzieckie – Juszkowy Gród i szanowni Państwo, jest
tak,  że jest  prawomocny przetarg na projekt,  na drogę wojewódzką Nowosady – Zabłudów, na
projekt.  Koszt  tego projektu wynosi  około 1 200 000 złotych z  koncepcją obwodnicy Narwi i
Trześcianki.  Mówię  z  koncepcją,  bo  będą  2-3  koncepcje.  Może  będzie  taka  sytuacja,  że  ktoś
zaprotestuje, nie pozwoli i pójdzie droga, budowa drogi starym odcinkiem, ale miejmy nadzieję, że
to będzie, powstanie obwodnica Narwi i Trześcianki. Skróci to o około 5 kilometrów połączenie z
Białymstokiem z Hajnówki. To jest bardzo ważne. Ale dlaczego o tym mówię? Koszt tej budowy tej
drogi będzie wynosił około 120-130 000 000 złotych. I jak dobrze pójdzie – z obwodnicami. Jak
dobrze pójdzie i  to nasze ustalenia tutaj,  które poczyniliśmy w poniedziałek na spotkaniu Pana
Burmistrza, zostaną wcielone w życie i te obietnice, które padły, Zarząd Województwa przyjmie i
Sejmik 26 maja przyjmie, to będzie realizowany projekt na drogę Zwodzieckie – Juszkowy Gród.
Projekt, nie budowa. I szanowni Państwo projekt na, koszt budowy tej drogi wynosi też około 130
000 000 złotych. I dlatego ja się zwracam z prośbą, bo dla mnie jako dla osoby, która konkurowała,
a także przyjęła z uznaniem wyniki Pana Senatora Cimoszewicza, zwracam się z prośbą tutaj za
pośrednictwem  Pana  Starosty  jako  Przewodniczego  Komitetu  Wyborczego  Pana  Senatora
Cimoszewicza o wsparcie w pozyskaniu środków na drogę Zwodzieckie – Juszkowy Gród. Jak
wiadomo, Pan Premier Senator Cimoszewicz jest w bardzo dobrych stosunkach, ma, nie wejście
no . Myślę, że prośba Pana Senatora Cimoszewicza u Pani Wicepremier Bieńkowskiej będzie dla
niej rozkazem i, no bo tak jest. Bo Premier prosi Panią Wicepremier no, jakby nie było. I te dwie
drogi Zwodzieckie – Juszkowy Gród – 130 000 000 i Nowosady – Zabłudów nie będą konkurować
o środki Urzędu Marszałkowskiego. Bo jeżeli te dwie drogi zaczną konkurować o środki z Urzędu
Marszałkowskiego, gdzie na drogi wojewódzkie na budowę jest  około 500 000 000 złotych, to
mimo zrobionych projektów może być tak, że nie dojdzie do budowy ani jednej, ani drugiej drogi. I
tak jest ważne wspólne starania nas wszystkich, wszystkich naszych przedstawicieli tutaj o środki w
Ministerstwie.  I  tutaj  się  zwracam do radnych,  którzy są w opozycji  z  PSL-u i  z  Platformy w
opozycji w mieście Hajnówka a są w koalicji w Urzędzie Marszałkowskim i rządzących, który tutaj
do Pana Przewodniczego Giermanowicza i Przewodniczego Rakowicza o wsparcie. Wiem, że on
był inicjatorem po części tego spotkania z Panią Minister Bieńkowską. I powiem tak, mamy okres
wyborczy przed Euro. Padają obietnice. Ważne, żeby tych obietnic było jak najwięcej i te obietnice
były dotrzymywane. I będzie okres wyborczy znowu samorządowy, i warto w tym okresie obietnic
wyrwać coś konkretnego dla naszego terenu. I jeszcze tak informacyjnie, został wyremontowany
odcinek drogi z Hajnówki do Bielska w Hołodach. Będzie remontowany odcinek drogi z Kleszczel



do Siemiatycz w okolicach Dasz. Miejmy nadzieję, że w następnych rozdaniach będziemy się z
remontem do Hajnówki przybliżać, tak jak z Bielska tutaj może na gminie Czyże, a może na gminie
Kleszczele  te  drogi  wojewódzkie  byłyby remontowane  Także  taka  moja  prośba  tutaj  dla  Pana
Przewodniczego, bo nie mogę spotkać Pana Senatora Cimoszewicza.  Może będzie w sobotę na
koncercie  galowym  muzyki  cerkiewnej  i  do  niego  się  zwrócę,  ale  myślę  są  bardziej  osoby
zaszczytne żeby u niego po prostu się zwracać o pomoc, ale także się domagać złożonych obietnic
także wyborczych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za obszerne informacje. Informacja. A jeszcze proszę. Jedno zdanie.

Włodzimierz Pietroczuk – Ja chciałbym uspokoić tutaj Pana radnego Janowskiego i poinformować
wszystkich  Państwa,  że  w  tym programie,  który  budujemy już,  bo  tak  można  o  tym  mówić,
myślimy nie tylko o naszych lokalnych inwestycjach powiatowych, gminnych czy miejskich, ale
myślimy  również  o  inwestycjach,  które  rozwiążą  problem  tej  bariery  komunikacyjnej,  czy  o
inwestycjach drogi wojewódzkie, o inwestycjach w kolej i taki program chcemy budować. To nie
ma być program rozwiązania naszych tutaj lokalnych, doraźnych problemów, ale program, który
tchnie jakiś impuls rozwojowy w nasz region, w nasz powiat. A jeśli chodzi o kontakt z Panem
Senatorem Cimoszewiczem, to ja służę telefonem i bardzo proszę, a możemy pojechać razem i na
ten temat rozmawiać. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze jedno zdanie na już tak dyskutujemy, jeszcze proszę Pana
radnego Janowskiego. Z Hajnówki do Warszawy jest bliżej o 20 kilometrów przez Brok. Żebyście
trochę tą drogę, bo to jest coś strasznego, zrobili. Byśmy bliżej byli Warszawy 20 kilometrów. Tak
jak będziemy bliżej...

Mikołaj Janowski – To Ciechanowiec, tak?

Jakub Ostapczuk – Tak.

Mikołaj Janowski – Szanowni Państwo, otóż jak to powiedzieć? A, powiem szczerze. Kiedy okręg
wyborczy miał  być  trochę,  był  stary,  kiedy okręg  wyborczy do  Sejmiku  miał  być  stary,  czyli
Białystok, Mońki, Sokółka i Hajnówka, to ja swoje działania jako radnego skoncentrowałem tylko
na powiecie hajnowskim. Natomiast jak okres wyborczy ma być rozszerzony o powiat bielski i
powiat siemiatycki, to poczyniłem starania w sprawie remontu drogi z Siemiatycz przez Słochy
Annopolskie  na Sokołów Podlaski  i  tam będzie w 2015 wyremontowane około 18 kilometrów
drogi, bo jedziemy w tym kierunku. Także na Brok. Ja tą drogę niegrzecznie tak nazwałem drogę
senatorską dla mego dyrektora z Ciechanowca, który dyrektorem agencji jest i mówię, jak zostanę
senatorem, dyrektorze, to ja tą drogę wam wyremontuję aż do samego Broku i nazwałem drogę
senatorską, bo bym ja dojeżdżał do pracy do Senatu tam. No nie zostałem wybrany, ale trudno. Ale
część odcinka drogi z Brańska do Ciechanowca będzie remontowane, bo to jest najkrótszy odcinek i
Pan Przewodniczący ma  rację,  i  tutaj  zastępca  Dyrektora,  który odpowiedzialny Pan Mirosław
Kanczaruk wie o tym i myślę, że te części drogi będą remontowane, ale no chciałoby się, żeby to
było w powiecie hajnowskim no. Jeżeli mam wybrać remont z Kleszczel do Siemiatycz czy remont
z Hajnówki do Bielska, czy z Białowieży do Hajnówki, no to wpierw zróbmy tutaj a później już
tam róbmy na do Ciechanowca i to okręg Marszałka Koryckiego, który odpowiada za drogi. Myślę
tą informację za pośrednictwem Kablówki usłyszy w Bielsku, bo to prawdopodobnie idzie na żywo
na  Bielsk  Podlaski  i  Pana  wniosek  jest  automatycznie  wnioskując  do  mnie  wnioskuje  Pan do
Marszałka Koryckiego i wspólnie może coś z tym zaradzimy.

Jakub Ostapczuk – Dobra. Dziękuję serdecznie. Informacja Burmistrza wymaga przegłosowania. 

Wiesłąw Rakowicz – Pan Wiatrowski jeszcze.



Jakub Ostapczuk – A jeszcze, przepraszam, Pan radny.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jeżeli mogę, dobrze?

Jakub Ostapczuk – Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja, korzystając z okazji, że jest u nas Pan radny Janowski, mam
takie  pytanie.  Gospodarkę  drogową  już  przed  chwilą  Pan  załatwił  w  całym  województwie,
natomiast mieszkańcy i użytkownicy drogi w ulicy Wydmuchowo w Hajnówce mają taki dylemat,
bo zjazd przygotowany z ulicy Warszawskiej, można było przypuszczać, że na ich jezdnię, na ich
drogę no, delikatnie mówiąc, rozminął się z rzeczywistością i w tej chwili krawężnik odciął ulicę
Wydmuchowo od ulicy Warszawskiej.  Ja  bym prosił  Pana  radnego,  żeby może  jeszcze  dzisiaj
przejechać się zobaczyć, jak to wygląda. Powiem szczerze, gdyby ta ulica Wydmuchowo była nową
ulicą,  powstała  rok  temu,  czy  w  trakcie  projektowania  przebudowy,  to  rozumiem,  że  wtedy
mogłoby do tego dojść, ale no tutaj po prostu ułożono krawężnik w zupełnie abstrakcyjny dla mnie
sposób i tutaj potrzebna jest interwencja po prostu, nie chodzi o gadanie tam jakieś.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Pan interpelację złożył sam do siebie,
bo to jest droga miejska i to wyście radni robili projekt na tą drogę, czyli interpelację Pan, ja nie
mogłem jako radny wojewódzki wchodzić w drogę gminy Hajnówka i miasta Hajnówki. I Pan,
składając  interpelację,  sam dla  siebie  zadał  pytanie.  Proszę  samemu odpowiedzieć  albo  spytać
Burmistrza. 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.
 
Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, więc kieruję pytanie. Czy inwestycja robiona w
pasie drogi, w pasie ulicy Warszawskiej jest inwestycja miejską czy wojewódzką? Proszę mi tylko
odpowiedzieć na pytanie, czyja jest to inwestycja?

Jerzy Sirak  –  Nie,  Panie  radny,  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  Panie  radny,  proszę  nie
podchodzić do tego w taki sposób, bo Pan jest po prostu złośliwy i w stosunku do Pana Mikołaja, i
w stosunku do mnie. Ja przypomnę, że pamiętamy, że część dokumentacji. a więc od ronda przy
ulicy Warszawskiej do ulicy Sosnowej, robiliśmy my jako miasto i przekazaliśmy tą dokumentację
do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tak, rzeczywiście. W związku z tym, że ta droga jest
finansowana  ze  środków  unijnych,  nie  możemy  mówić  o  jakimkolwiek  odstępstwie.  Problem
polega,  że  tak  powiem,  na  tym,  że  tam w grę  wchodziła,  że  tak  powiem,  gruntów miejskich,
gruntów  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  i  gruntów  leśnych.  Ja  nie  muszę  mówić,  jakim
problemem są tereny graniczne z lasami. Na dzień dzisiejszy, według mnie, musimy sobie z tym
poradzić  w taki  sposób,  żeby absolutnie  nie  ryzykować  jakiejkolwiek utraty środków unijnych
przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Proszę mi wierzyć, że to, co było możliwe, to zostało
zrobione.  Bo  jeżeli  nawet  będzie  taka  potrzeba  za  jakiś  okres  to  zweryfikować,  spokojnie  to
zweryfikujemy,  ale  dzisiaj  ani  ja,  ani  Pan  radny  Mikołaj  Janowski  nie  będzie  się  domagał
jakichkolwiek zmian, żeby ryzykować całą inwestycję dla, bądź co bądź, tej drobnej, incydentalnej
sprawy w całej inwestycji.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówki jest
wymagana przegłosowania. Kto jest za przyjęciem informacji? Dziękuję. Kto jet przeciwny? Nie
widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Informacja  Burmistrza  została  przyjęta  jednogłośnie.  W
związku z tym, że punkt 9 jest prezentacja rewitalizacji Parku Miejskiego i jeszcze Pan, który ma



przedstawiać, nie dojechał, jest możliwość takiej...

Dojechał.

Jakub Ostapczuk – Ale jeszcze, ale zanim on tutaj technicznie, przesuniemy w następnej części
zrobimy. I teraz przechodzimy do punktu. Zrobimy.. .Proszę? Nie, ale to jest możliwość prawna, że
można przesunąć, jeżeli coś tam nie wyjdzie.

Ale przyjechali.

Jakub Ostapczuk – No ale przyjechali, są gotowi? Nie ma. Po prostu.

Proszę 5 minut przerwy.

Jakub  Ostapczuk  –  Nie,  nie.  Słuchajcie,  i  tak  będzie  wtedy  przerwa.  Jak  oni  przyjdą,  muszą
przedstawić swoje te.  Ja  myślę,  że  te  dwa punkty – punkt  10,  11 teraz  zrealizujemy i  później
będzie...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Po co głosowanie o przyjęcie porządku obrad, skoro potem Pan
Przewodniczący dobrowolnie...

Jakub Ostapczuk – Ale nie, Panie radny, to jest prawnie możliwość, że można przesunąć. To nie jest
zmiana porządku, tylko jest kolejności. Zmiana kolejności.

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  I  przechodzimy  do  punktu  10.  Informacja  sprawozdawcza  z  działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za rok 2013. Ta informacja została bardzo
obszernie  radnym  dostarczona,  przedstawiona  na  komisjach.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały
informację sprawozdawczą pozytywnie. Czy są uwagi jeszcze do tej informacji? Jest Pani Dyrektor
dzisiaj na sesji. Jeśli nie ma uwag, bo nie widzę, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
informacji sprawozdawczej z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za
rok 2013? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

Do punktu 11 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt następny. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy
Hajnówka. Też ta ocena, materiały zostały dostarczone radnym, bardzo obszerne. Na komisjach
Pani Dyrektor zgłosiła swoją autopoprawkę. Wszystkie komisje tą autopoprawkę mają. Czy jeszcze
są uwagi, pytania do tego punktu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Uchwała została przyjęta. No
i chyba będziemy dalej kontynuowali, bo nie ma tego Pana. Punkt... 

Marta Wilson-Trochimczyk – Przepraszam, Panie Przewodniczący, firma przyjechała, czeka...

Jakub Ostapczuk – Ale Pani Marto, byliśmy umówieni, że Pani powie mi o tym.

Powiedziała.

Jakub Ostapczuk – Ale ja nie słyszałem. Dobra, ogłaszam przerwę 5-minutową. 

Po przerwie
Do punktu 12 porządku obrad



a/ Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie i tutaj mam taką małą prośbę do radnych.
Przed tą prezentacją przyjmiemy jeszcze 2 uchwały, ponieważ są bardzo pilne i bardzo o to prosi
Burmistrz.  Nic  się  nie  stanie.  Porządek  jet  zachowany,  tylko  kolejność  się  zmieni.  I  tak
przechodzimy  do  punktu  12  podpunkt  a/  udzielenia  pomocy  finansowej.  Ta  uchwała  została
przedstawiona na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze uwagi
do uchwały udzielenia pomocy finansowej? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za
przyjęciem uchwały udzielenia pomocy finansowej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za uchwałą głosowało 20 radnych. Uchwała została przyjęta.

b/ Jakub Ostapczuk – I następna uchwała. Podpunkt b/ zmiany w budżecie miasta na rok 2014 r.
Uchwała też była  przedstawiona na komisjach,  była  dokładnie analizowana.  Wszystkie  komisje
zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze dodatkowe uwagi do tej uchwały? Pan radny Rakowicz,
proszę.

Wiesław Rakowicz – Panie Przewodniczący, to taka dygresja mała. A cóż to będzie za różnica, czy
my podejmiemy tą uchwałę za 5 minut, czy za godzinę? Nie bardzo rozumiem. 

Jakub Ostapczuk – Czasami są..

Wiesław Rakowicz – Czegoś takiego nie rozumiem. Jeżeli  taka uchwała musi być w tej  chwili
podjęta, bo trzeba nadać jakąś...

Jakub Ostapczuk – Bieg.

Wiesław Rakowicz – Jakiś bieg, to znaczy, że jest ostatni termin.

Jakub Ostapczuk – Nie, nie. A jeżeli jest ostatni termin, to dla nas przedstawiana. Panie Burmistrzu,
ja nie oczekuję od Pana żadnej odpowiedzi tutaj. Inny temat. Mamy tutaj w zmianach w budżecie
kwotę 52 371, która została udzielona jako dotacja, prawda? A tymczasem firma wygrała za 47 167
złotych, czyli 5 104 złote różnicy. Co z tymi pieniędzmi?

Jerzy Sirak – Ja proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie.

Jakub Ostapczuk – Pani Skarbnik, może Pani udzielić?

Halina Nowik – Ta, mogę udzielić.

Jakub Ostapczuk – Mikrofon jeszcze.

Halina  Nowik  –  Panie  Przewodniczący,  szanowni  radni,  w  zmianie  po  stronie  dochodów  i
wydatków  zwiększa  się  kwotę  52  371  złotych  na  podstawie  pisma  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Takowe otrzymaliśmy w związku ze
złożonymi wnioskami o uzyskanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Jeżeli  firma  wygrała  mniejszą  kwotę  to  my  nie  oznacza  to,  że  dostaniemy  te  52  000  tylko
dostaniemy tyle, na ile zostaniemy zafakturowani.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobrze,  dziękuję.  Czy  są  jeszcze  pytania?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy  do
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie miasta na rok 2014? Kto jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za uchwałą
głosowało 20 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została przyjęta

Do punktu 9 porządku obrad



Jakub  Ostapczuk  –  I  teraz  poprosimy  przejdziemy  do  punktu  prezentacja  rewitalizacji  Parku
Miejskiego.  Proszę  tutaj  nie  wiem,  kto  będzie  tu  prowadził.  Pan  czy?  Pan.  Dobra.  Pan  się
przedstawi. Proszę mikrofon

Marcin  Dobek  –  Dzień  dobry.  Nazywam się  Marcin  Dobek.  Reprezentuję  firmę  Lispus,  która
zajmuje się przygotowaniem rewitalizacji Parku Miejskiego w Hajnówce. Zadanie wykonujemy i
zakres tej  prezentacji,  którą dzisiaj  chcielibyśmy przedstawić Państwu związaną z  wykonaniem
całego  tego  zadania,  będzie  dotyczyło  lokalizacja  samej  inwestycji,  opisu  stanu  istniejącego,
takiego bardzo krótkiego wskazania rodzaju infrastruktury, która jest w stanie istniejącym w parku,
która będzie podlegać przebudowie, opisanie i pokazanie małej architektury, informacje krótkie na
temat  fontanny,  która  jest  zlokalizowana  w  parku,  siłownia  napowietrzna,  która  będzie
zaprojektowana  też  w  parku,  plac  zabaw  oraz  kącik  sportowy  i  zieleń.  To  są  punkty,  które
chcielibyśmy  dzisiaj  przedstawić  Państwu  pokrótce.  Są  to  wszystkie  elementy  związane  z
dokumentacją, którą na dzień dzisiejszy przygotowujemy. Jest w trakcie finalizacji. Dodatkowo na
samym końcu  chwiałbym przedstawić  zestawienie  kosztów,  które  są  planowane  do wykonania
całego tego kompleksowo zakresu inwestycji. Cała lokalizacja parku wskazana została na planszy.
Ograniczona jest ona ulicą Armii Krajowej, od strony zachodniej ulicą Parkową oraz obszarem
osiedla.  I  w  tej  części  zajmujemy  się  ten  cały  obszar,  który  jest  tutaj  zaznaczony,  podlegał
rewitalizacji w pełnym tego słowa znaczeniu. W stanie istniejącym mamy duży obiekt fontanny,
który ze względu na stan techniczny wygląda właśnie już tak. Widok 4 zdjęć fontanny. Fontanna
kamienna i tutaj widoczne od razu są także elementy małej architektury typu ławki, kosze, które w
różnych miejscach parku są różnego rodzaju są te elementy. Tutaj widzimy na zdjęciu widoczne
mamy główne aleje, które mają różny stan techniczny, są z różnych materiałów wykonane. Tutaj
widzimy alejki główne wykonane z nawierzchni asfaltowej, istniejące murki, które są przy tych
alejkach. W parku także znajdują się boczne mniejszej szerokości alejki asfaltowe oraz widoczne w
wielu  miejscach  przedepty,  gdzie  ludzie  chodzą  sobie  przez  park  skrótami  oraz  inne  rodzaje
nawierzchni,  nawierzchnia  z  płytek  chodnikowych  lub  nawierzchnie  gruntowe.  W  parku
zlokalizowane są  obiekty małej  architektury typu ławki  –  ławki  bez  oparć,  ławki  z  oparciami,
różnego  tego rodzaju  są  oraz  tutaj  widoczny jest  między innymi  też  kosz  na  śmieci.  Park  też
posiada rzeźby, które są wskazane i do tych rzeźb dostosowaliśmy całe zagospodarowanie terenu,
wkomponowując zieleń projektowaną w stosunku do tych wszystkich rzeźb. Dodatkowo w parku
mamy  zlokalizowane  2  pomniki,  które  też  będą  podlegały  rewitalizacji  w  zakresie
zagospodarowania tego terenu wokół tych pomników. Istniejące latarnie, które w parku są też w
formie tej widocznej tutaj, będą podlegały przebudowie i będą dostosowane do nowych wymogów,
i  będą  nowoczesne  latarnie,  które  będą  w  całości  przebudowane.  Cały  projekt  obejmuje
rewitalizację  wszystkich  alejek  i  w  uzgodnieniu  tutaj  z  zamawiającym  przedstawiliśmy  kilka
rodzajów nawierzchni,  które chcielibyśmy zastosować na alejkach parkowych w parku. Jedną z
tych  alejek  była  nawierzchnia  gliniasta  stosowana  w  trenach  właśnie  parkowych,  jednakże  po
konsultacjach stwierdziliśmy i  doszli  wszyscy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie
nawierzchnia z kostki brukowej. Zaproponowaliśmy taką formę kostki brukowej, jak tutaj widać.
Wszystkie alejki będą oddzielone obrzeżem – dwoma rzędami kostki ciemnej grafitowej, będzie
jeden  kolor  kostki  czerwonej  oraz  cała  powierzchnia  będzie  kostki  szarej.  Tutaj  jest  pokazane
zdjęcie ze stanu istniejącego z innej inwestycji, którą wykonywaliśmy, gdzie tutaj jest obrzeże, zaś
w parku tutaj ta część będzie symetryczna, czyli po tej stronie będzie zlokalizowany też jeszcze
czerwona kostka, dwa rzędy kostki grafitowej i kostka, i obrzeże betonowe. Będzie tak wyglądać
alejka i wszystkie alejki w parku według tej nowej naszej koncepcji będą w ten sposób wyglądały.
Sama konstrukcja tej alejki będzie wykorzystywała konstrukcję istniejących alejek asfaltowych, zaś
chodniki,  na  których  jest  nawierzchnia  inna  niż  asfaltowa  typu  kostka  brukowa,  będzie  ona
przełożona  i  możliwa  do  wykorzystania  na  innych  inwestycjach.  W części  parku  znajduje  się
amfiteatr  i  w  trakcie  uzgodnień  należał  zaprojektować  jezdnię  dla  pojazdów,  które  będą
obsługiwały amfiteatr, scenę i ta nawierzchnia będzie wyglądała tak samo jak nawierzchnia ciągów
pieszych,  jednakże  ta  konstrukcja  będzie  trochę  grubsza,  dostosowana  do  tych  samochodów



cięższych, aby mogła ona przenieść większe obciążenia i tutaj będzie to kostka 6 centymetrów,
gdyż ta kostka ma wysokość 6 centymetrów, układana jest ona na posypce cementowo-piaskowej.
Niższą  warstwę podbudowy jezdni  dla  tych  autobusów stanowić będzie warstwa podbudowy z
betonu cementowego oraz na samym dole warstwa stabilizacji  gruntu cementem ze względu na
istniejące  różnorakie  warunki  gruntowe  w  parku  panujące  na  dzień  dzisiejszy.  Dodatkowo  w
ramach tej inwestycji przewidzieliśmy miejsce parkowania autobusów czy pojazdów obsługujących
samą  scenę  przy  amfiteatrze.  Zaprojektowaliśmy,  zaproponowaliśmy  ograniczenie  w  znacznej
mierze  tych  powierzchni  pełnych  betonowych  na  rzecz  nawierzchni  ekologicznych.
Zaproponowaliśmy  wykonanie  nawierzchni  parkingów.  Ja  w  dalszej  części  później  pokażę
dokładnie,  gdzie  zlokalizowane  będą  te  miejsca  parkingów zielonych,  gdzie  będzie  to  właśnie
wyglądało w ten sposób, tak jak tutaj widać na zdjęciu, jest to przykładowe zdjęcie, gdzie jest część
parkingów wykonana w nawierzchni w technologii tak zwanego tego parkingu zielonego, gdzie
będzie widoczna trawa i ta trawa będzie mogła rosnąć właśnie w tych elementach, które są takie
kraty ogrodowe zastosowane, a w dalszej części będzie widoczna właśnie nawierzchnia z kostki
brukowej, którą wcześniej przedstawiałem Państwu. Sama ta konstrukcja parkingu zielonego dla
autobusów czy dla samochodów cięższych, które będą obsługiwały wszystkie imprezy masowe w
strefie amfiteatru, konstrukcja będzie się przedstawiać tutaj następująco – 5 centymetrów grubości
tej  płyty ogrodowej  ułożonej  na  podsypce  i  wypełnieniem humusem, 25 centymetrów warstwy
betonu cementowego i  15 centymetrów warstwy stabilizacji  gruntu istniejącego.  Te dwie dolne
warstwy są tożsame z warstwami konstrukcyjnymi jezdni, która była przedstawiona na poprzednim
slajdzie.  W  ramach  całej  inwestycji  także  planujemy  wykonanie  terenów  dla  dzieci,  czyli
rozszerzenie placu zabaw o dodatkowe elementy oraz w miejscach, gdzie będziemy mieli kącik
sportowy,  będą  wykonane  nawierzchnie  bezpieczne.  Przykład  tej  nawierzchni  bezpiecznej  tutaj
pokazano  na  zdjęciu.  Nawierzchnia  bezpieczna  poliuretanowa  gumowa  wykonywana  z  takich
elementów  kwadratowych  50  centymetrów  na  50  centymetrów.  Sama  nawierzchnia  ta
poliuretanowa będzie wykonana na podbudowie z betonu cementowego grubości 10 centymetrów i
na  jako  warstwa  wzmacniająca  podłoże  stabilizacja  gruntu  cementem.  Tak  będą  wyglądały
wszystkie nawierzchnie wokół placu, gdzie będą mogły się bawić dzieci przy placach zabaw i przy
kąciku  sportowym.  Inwestycja,  którą  teraz  przedstawię,  to  będzie  dotyczyć  obiektów  małej
architektury i  ze  względu na to,  że planujemy ujednolicenie wszystkich elementów, które są w
parku od małej architektury typu ławki w dostosowaniu przede wszystkim docelowo do obiektu,
który  już  wcześniej  otrzymaliśmy  dokumentację  projektową  związaną  z  budową  fontanny,
dostosowaliśmy wszystkie elementy do materiału, z którego będzie wykonana fontanna. Materiały
te  zostały  zaakceptowane  już  na  wcześniejszych  tych  spotkaniach  z  zamawiającym  i  tu  jest
przykład wizualizacji jednej z ławek oparciem, gdzie będzie ona wykonana w formie takich bloków
betonowych.  Stopy będą w formie  bloków granitowych i  będą  elementy drewniane siedzisko i
oparcie. Innym rodzajem ławki, którą będziemy też stosowali w parku, będą ławki bez oparć, które
będą właśnie w ten sposób wyglądały. Dodatkowo w celu umożliwienia obsługi imprez masowych i
podłączenia się straganiarzy lub innych obiektów, które będą wymagać zasilania, uwzględniliśmy w
ławkach w stopach tych  ławek elementy związane  z  obsługą  inwestycji  i  tu  będą  kontakty do
możliwości  podpięcia  prądu,  i  część ławek będzie,  jeśli  można by tak to określić,  podpięta  do
prądu, czyli  będą one powiązane siecią elektryczną.  Dodatkowo ujednoliciliśmy także kosze na
śmieci, które też będą wykonywane na podeście z granitu oraz dodatkowo kosze na nieczystości
tutaj na psie odchody, gdzie będą też zainstalowane kosze specjalnie przygotowane pod te elementy.
W stanie istniejącym mamy zlokalizowany zdrój, który jest czynny w formie samego tylko takiej
rury w formie studni i on będzie przebudowany jako materiał granitowy podstawowy, w którym na
samej górze będzie ta woda sobie tryskała, będzie tutaj z boku przycisk, który będzie umożliwiał
odprowadzenie tej wody i będzie można się tej wody z tej wody skorzystać. Lokalizacja tego puntu
zdroju zlokalizowana jest na mapce, wskazaliśmy ją strzałką. W bardzo w pobliżu fontanny jest
zlokalizowany ten  zdrój.  Ze  względu na to,  że  w parku są  zlokalizowane latarnie  i  cały teren
wymaga doświetlenia ze względu na zmniejszoną liczbę tych latarni i postanowiono wszystkie te
latarnie przebudować, i dostosować do nowych wymagań. Zaproponowaliśmy latarnie LED-owe,



które kształtem będą właśnie przypominały taki element. Tak będzie wyglądać sama obudowa jak
gdyby ta część świecąca samej latarni. Całość tych latarni będzie wykonana z materiałów, które
będą odporne na wandalizm, tak jak w tym terenie parkowym, gdzie niektóre latarnie widzieliśmy,
że były uszkodzone właśnie przez wandali. Ostatnim elementem małej architektury, który chciałem
dokładnie omówić, jest fontanna. Jest to element, który został już wstępnie wcześniej na zlecenie
PWiK  w  Hajnówce  zaprojektowany  i  na  podstawie  tego  projektu  dostosowaliśmy
zagospodarowanie całego terenu w parku. Fontanna zlokalizowana jest w stanie istniejącym w tej
części parku i tutaj pokazałem widok z góry samej tej fontanny. W stanie istniejącym ta fontanna
składa się tutaj z takich trzech pierścieni i w miejscu tej istniejącej fontanny będzie zaprojektowana
nowa  fontanna.  Istniejące  elementy  związane  z  obsługą  techniczną  starej  fontanny  też  będą
rozburzone, wyburzone i w ich miejsce w tej części będzie wykonane nowe miejsce do obsługi
technicznej samej fontanny. Tutaj na dole będzie widać ten zdrój właśnie, który pokazywałem kilka
minut temu, który będzie przebudowany i tutaj będzie zlokalizowane pomieszczenie techniczne do
obsługi fontanny. Sama ta fontanna będzie wyglądać w formie kwadratu o boku 11,5 metra. Każdy
ten element będzie wykonany z takich dużo mniejszych elementów sześciennych kwadratowych i
sam  kształt  tej  fontanny  będzie  przypominał  element,  który  ten  i  wokół  tej  fontanny  będą
zlokalizowane, jak Państwo tutaj widzą, w losowych miejscach wyrzucone kwadraty. To jest jak
gdyby taka  alegoria  do  wyrzucenia,  do  przebicia  wody tego elementu  płaskiego i  te  kamienie
znajdujące  się  tutaj  stanowią  uzupełnienie  tej  części,  z  której  będzie  wypływać  ta  fontanna.
Dodatkowo Państwo mogą zobaczyć  tutaj,  jak  będzie  wyglądało  tutaj  zagospodarowanie,  czyli
mamy tutaj  istniejącą ławkę z koszem na śmieci,  mamy tutaj  istniejący zdrój,  mamy widoczne
latarnie.  Wizualizacja  ta  przedstawia  tylko  i  wyłącznie  teren  związany  z  fontanną.  Nie
pokazywaliśmy  tutaj  celowo  zieleni,  żeby  uwydatnić  te  elementy,  które  są  tutaj  nowo
zaprojektowane,  czyli  obiekty  tej  małej  architektury.  Tak  będzie  widać  z  innego  widoku
perspektywa samej tej fontanny lekko wyniesiona, tutaj będą te kamienie ponad istniejący teren,
który teren w całej tej części i związanej tutaj zamkniętej ten trójkąt z fontanną, jak i cały teren
wokół fontanny, cały park będzie wyrównany, zrekultywowany, będą wyrównane nierówności na
tym całym terenie.  Dodatkowo tutaj  już  widać  nowe nasadzenia,  które  będą  też  w ramach  tej
inwestycji wykonane, nowe drzewa w różnych miejscach, które dokładniej będę w dalszej części
jeszcze omawiał. Tu mamy widok następny na zdrój, który będzie właśnie wyglądał w ten sposób,
ławka, latarnia i tutaj widać także tą nawierzchnię z tej kostki brukowej, jak ona będzie wyglądała.
Kilka zdjęć, jak będzie wyglądała ta fontanna. Są to materiały zaczerpnięte z dokumentacji, którą
uzyskaliśmy od PWiK, tak ona będzie wyglądała i tak będą wglądały gabaryty człowieka a tak będą
wyglądały gabaryt samego tej fontanny. Fontanna będzie wyrzucała wodę na wysokość około nawet
do 6  metrów.  Dlatego teren  wokół  całej  tej  fontanny nie  będzie  niczym zagospodarowany,  by
ewentualnie jakieś tam powiewy, podmuchy wiatru nie zalewały osób czy czegokolwiek, co będzie
wokół  tej  fontanny.  Następnym elementem, który mielimy do zaprojektowania,  będzie siłownia
napowietrzna.  Siłownię  napowietrzną  zlokalizowaliśmy  w  górnej  części  parku  w  miejscu
istniejącego miasteczka rowerowego i wykorzystaliśmy w maksymalny sposób istniejący ten teren i
zaprojektowaliśmy na niebiesko zaznaczony, przepraszam, na zielono zaznaczone są miejsca, gdzie
zamontowaliśmy  wszystkie  urządzenia,  które  pokrótce  dokładnie  będę  omawiał.  Oczywiście,
oprócz  samych  tych  urządzeń  związanych  z  siłownią,  dodatkowo  zaprojektowano  dodatkowe
miejsca związane z, zaprojektowano ławki parkowe oraz dodatkowe oświetlenie, gdyż w tej części
tego parku tego oświetlenia nie było Tak wygląda pokrótce wizualizacja z wyłączoną częścią zieleni
jak to będzie wyglądało. Cała nawierzchnia, która w stanie istniejącym jest nawierzchnią jezdni z
asfaltu i te chodniki zostaną one przebudowane. Chodniki będą wykonywane z kostki brukowej,
która była wcześniej wskazana w prezentacji, zaś jezdnia będzie cała oddzielona też wykonana z
kostki, jednakże kolor tej nawierzchni będzie kolorem grafitowym ciemnym, żeby odróżniać część
jezdną od części pieszej w tej strefie tego miasteczka rowerowego. Tutaj widoczne są także latarnie,
które będą w sposób taki dodatkowy doświetlały cały ten teren i miejsce z siłownią związane. Tak
będzie wyglądało przykładowe, wizualizacja jest tego terenu. Mamy tutaj widok od strony bloków.
Tutaj mamy bloki. To jest przykład jednego z urządzeń, który przyjęliśmy do tego rozwiązania.



Nawierzchnia  tutaj  widoczna  poliuretanowa,  która  nawierzchnia  bezpieczna  jest,  odnowione
chodniki  i  odnowiona  nawierzchnia,  która  będzie  w  kolorze  grafitowym,  tak  jak  wcześniej
wspomniałem. Ze względu na ograniczenie kosztów zaproponowaliśmy wykorzystanie istniejących
nawierzchni  tych asfaltowych i  na tych nawierzchniach asfaltowych będzie układana kostka na
wyrównanych, wyrównana oczywiście wcześniej, na kruszywie ona będzie. Tu jest zdjęcie z innego
punktu  wizualizacji  siłowni,  widoczne  te  właśnie  elementy  nowo  zaprojektowane  siłowni.  Na
siłowni zaprojektowaliśmy takie urządzenia Tai Chi, takie koło duże. Ono będzie zlokalizowane w
tym miejscu. Taki biegacz będzie zlokalizowany w tym miejscu. Będziemy mieli orbitrek, drabina
do wchodzenia zlokalizowana w tej  części parku, podciąg,  lokalizacja jego tutaj  będzie,  ławka,
którą widzieli Państwo także na wizualizacji właśnie w tym miejscu. Widok ten byłby właśnie z tej
części od bloku pokazany tej  ławki,  twister obrotowy, które będzie w tej  części zlokalizowany,
wahadło,  narciarz,  jeździec  zlokalizowany w tej  części  miasteczka,  motyl  na  północnej  stronie
miasteczka i chyba ostatnie urządzenie twister zlokalizowany tutaj. Następnym elementem, który
był brany pod uwagę przy rewitalizacji całego terenu, był plac zabaw, istniejący plac zabaw, który
zlokalizowany jest  w tej  części  północnej  parku  i  ze  względu  na  to,  że  stan  istniejących  tych
urządzeń  jest  zadowalający,  zaproponowaliśmy  wykonanie  dodatkowych  trzech  elementów.
Pierwszy element, drugi element i trzeci element. Element ten okrągły jest to małpi gaj, który zaraz
dokładnie  pokażę.  Jednym  z  elementów  będzie  taka  forteca,  która  będzie  w  tej  części
zaprojektowana. Taki jest wygląd tego obiektu zabawowego dla dzieci. Jest to obiekt typu forteca.
Drugi element związany ze wspinaczką, z próbami wejścia – element sokolik. Obok tego jest on
wskazany.  I  ostatni  element  –  małpi  gaj.  Tak  będzie  to  wglądało,  ten  element  zabawowy.
Oczywiście, wielkość tego każdego elementu dla dzieci, wszystkie te elementy będą wykonane na
nawierzchniach  bezpiecznych,  poliuretanowych  miękkich  i  same  te  elementy  są  gabarytowo
mniejsze  od  powierzchni,  które  są  tutaj  pokazane.  Wiąże  się  to  z  tym,  żeby  była  tak  zwana
zapewniona strefa bezpieczna, żeby jedno dziecko bawiące się na tej zabawce i w jakiś sposób nie
zderzyło się  z innym dzieckiem bawiącym się na drugiej  zabawce.  Ostatnim elementem, który
braliśmy pod uwagę, było zagospodarowanie terenów blisko Policji. Zaproponowaliśmy tam kącik
sportowy,  który  będzie  w  tej  części.  Zaprojektowaliśmy  także  część  nowych  alejek,  które  są
zlokalizowane po istniejących przedeptach w parku. Tak będzie wyglądać zagospodarowanie tego
terenu. W tej części to mamy główną aleję parkową i tutaj mamy zlokalizowane przedepty, które
zostały  wykorzystane  i  w  tych  częściach  na  zielono,  które  są  tutaj  zaznaczone  te  elementy
zaproponowaliśmy wykonanie  tak  zwanego  kącika  sportowego,  gdzie  będzie  możliwość  gry w
szachy, którą dokładnie później pokażę tutaj szachy, warcaby. Tutaj będziemy mieli stoły do ping-
ponga, będziemy mieli piłkarzyki. Dodatkowo, aby w jakiś sposób wyciszyć tą część tego terenu,
zaproponowano  dodatkowe  nasadzenia  i  rabaty,  które  dokładniej  pokażę  w  dalszej  części
prezentacji.  Pod  urządzeniami  kącika  tego  sportowego  też  będzie  wykonana  nawierzchnia
bezpieczna,  to  co wcześniej  pokazywałem na wcześniejszym też slajdzie.  Tak będzie wyglądać
wizualizacja tego terenu z wyłączoną częścią zieloną. Mamy tutaj elementy. Tak jak widać sama ta
nawierzchnia poliuretanowa jest znacznie większa od samych tych obiektów. Są to właśnie strefy
tak zwane te bezpieczne. Mamy tutaj właśnie piłkarzyki, stół do ping-ponga, drugi stół do ping-
ponga, piłkarzyki i tutaj mamy 4 punkty do gry w szachy. Wszystkie te obiekty dokładnie później
pokażę, jak one będą wykonane i z jakich materiałów jak one będą wyglądały. Dodatkowo w tych
częściach zaprojektowano 4 rabaty, które kształtem dopełniają całą tą część tego koła i istniejące te
przedepty.  I  celowo wykonano  istniejące  te  przedepty,  które  w ten  sposób wyglądają  w stanie
istniejącym. Celowo oddzielono te części sportowe szachy, warcaby od tego ruchu podstawowego
pieszego  tych  mieszkańców,  ażeby  te  osoby  tutaj  mogły  w  jakiejś  tam  ciszy  mniejszej,  przy
mniejszym ruchu grać. Pierwszym elementem, który chciałbym przedstawić Państwu, to jest stół do
szach i warcab, który będzie wykonany także z materiału granitowego. Wszystkie te elementy, które
będą w tej części, będą wykonane z takich samych materiałów, jak fontanna. Będą nawiązywać
kompleksowo do całego tego terenu. Oczywiście, do tego stołu szach i warcab będą wykonane
także krzesełka, które w dalszej części też pokażę.



Jakub Ostapczuk – I figurki żeby to były jeszcze.

Marcin Dobek – A figurki to każdy będzie musiał już sam przynosić, gdyż tutaj one chyba by się
nie utrzymały długo. Tak będą wyglądały ławki przy stołach do szach i warcab – ławki bez oparć i
drugie  ławki  z  oparciami.  I  jest  to  też  nawiązanie  do  ławek,  które  wcześniej  pokazywałem w
pierwszej  części tej  prezentacji.  Także stół do piłkarzyków będzie wykonany z tych elementów
granitowych. W w tej formie on będzie wyglądał – na dwóch nogach masywny stół, którego będzie
bezpośrednio przymocowany do fundamentu,  który będzie  pod ziemią  i  cała  ta  część będzie  z
nawierzchni  bezpiecznej.  Stół  do  piłkarzyków  zlokalizowany  będzie  w  tej  części.  Tutaj
zaznaczyliśmy kropką  te  dwa  miejsca  stoły do  piłkarzyków.  Dodatkowo będzie  stół  do  tenisa
stołowego. W dwóch miejscach tutaj będzie zlokalizowany. Ostatnim elementem, który chciałbym
przedstawić, będzie zieleń. Jest to element najbardziej rozbudowany w całym tym parku ze względu
na to, że sam park i rewitalizacja parku to nie tylko rewitalizacja samych tych urządzeń obiektów
małej  architektury,  ale  przed wszystkim zagospodarowanie istniejącej  zieleni parkowej,  która w
mniejszy lub większy sposób uległa rozłożeniu i wymaga jakiegoś uporządkowania. Tak wygląda
całe zagospodarowanie tego parku w którym zaproponowaliśmy wiele dosadzeń, zwłaszcza w tej
części  zachodnio-,  południowo-zachodniej.  Wokół  amfiteatru  dodatkowo  zaproponowaliśmy
nasadzenia, zaproponowaliśmy dodatkowe nasadzenia, jak kontynuację szpalerów istniejących tych
drzew oraz w ciągu głównej alei wykonaliśmy także dodatkowe nasadzenia. Ponadto w ramach
całej  tej  inwestycji  planujmy  wykonanie  wycinki  drzew,  części  drzew,  aby  wyeksponować  te
drzewa, które rzeczywiście są drzewami, na które warto zwrócić uwagę a na dzień dzisiejszy one są
zasłonięte  przez  mniej  wartościowe  drzewa,  dlatego  planujemy  wykonanie  tej  wycinki  drzew,
oczywiście  nie  planujemy,  w dokumentacji  będziemy przedstawiać  wielosezonową w dłuższym
okresie  tą  wycinkę  nie  w  jednym  momencie  wszystkich  drzew,  jednakże  w  okresie  3-5  lat
planujemy wycinkę tych drzew, ażeby na w miejsce tych starych na bieżąco dosadzać nowe według
tej  dokumentacji  projektowej.  I  postanowiliśmy  także  zlokalizować  ławki  i  obiekty  tej  małej
architektury w miejscach,  gdzie  rzeczywiście  będziemy chcieli  wyeksponować  te  tereny,  przed
wszystkim  tereny  związane  z  tymi  drzewami  tutaj,  z  tym  dębem   tereny  związane  z
wyeksponowaniem tych  pomników,  które  są  w  parku  –  4  pomników,  żeby  one  bardziej  były
widoczne. Przede wszystkim żeby lokalizacja małych obiektów architektury ławki, miejsca, gdzie
ktoś będzie mógł zatrzymać się, siąść, żeby mógł podziwiać cały ten park w pełnej tej okazałości, a
nie tylko oglądać mniejsze lub większe drzewa, które mogą nie przedstawiać teraz dużej wartości.
W części tej zielonej postanowiłem pokazać, jak będzie wyglądało to otoczenie tego amfiteatru.
Tutaj mamy tylną część amfiteatru i tutaj Państwo mogą zobaczyć tą drogę dojazdową, która będzie
wykonana przez cały park i będzie do Armii Krajowej ona podłączona. Tutaj widoczne są miejsca
tych zielonych parkingów, aby jak najmniej  było tej  powierzchni  pełnej  betonowej i  tutaj  będą
właśnie widoczne te miejsca postoju tych dla autobusów czy dla obsługi amfiteatru. Sama część
tego amfiteatru  też  będzie  podlegała  przebudowie ze  względu na też ujednolicenie całego tego
terenu. Istniejące skarpy będą, tak jak tutaj widać, te schody, będą dostosowane do odpowiednich
spadków i cała ta skarpa tego amfiteatru będzie wykonana w nawierzchni z grysu, to znaczy ta
nawierzchnia tutaj będzie wykonana tak zwana geokrata komórkowa, to będą plastry miodu, które
będą wypełnione na przemian białym i takie romby będą wykonane, i ciemnym grysem. Umożliwi
to  przede  wszystkim  bardziej  zastabilizuje  samą  ta  skarpę.  Nie  będzie  dochodziło  do  takich
spływów tak  jak teraz  widać,  że  ta  skarpa  nie  ma  jednolitego kształtu  i  tak  będzie  wyglądało
docelowo cała  skarpa tylnej  części  amfiteatru.  Tutaj  widok z dalszej  części  na alejki  parkowe,
zagospodarowanie ławek i widok właśnie na tą część skarpy z tymi rombami jako element, który
będzie  wpasowywał  się  do  fontanny,  do  wszystkich  elementów  sześciennych,  które  będą,
kwadratowych w całym tym parku. W strefie parku mamy też te dwa pomniki, o których wcześniej
wspomniałem i planujemy też teren wokół tych pomników zrewitalizować, planujemy wykonać
obramówki z kostki brukowej, też kształt dwa rzędy kostki grafitowej, rząd kostki czerwonej i cała
ta powierzchnia tego placu w nawierzchni szarej z kostki. Dodatkowo będą wykonane, tak jak tutaj
Państwo widzą, takie dwie rabaty umieszczone w dwóch poziomach. W dwóch kolorach tutaj będą



nasadzone  kwiaty,  byliny  w  kolorze  białym  i  kolorze  czerwonym.  Chciałbym  teraz  tutaj
przedstawić kilka rabat, które chcieliśmy tutaj wstawić do tego parku, ażeby też pokazać, że tylko
drzewa, ale także i małe krzewy, bliny, które w jakiś sposób podniosą rangę tego samego parku.
Tutaj  widać  zaprojektowana jest  cała  część  związana  z  krzewami  niskimi  płożącymi  średnimi,
wysokimi oraz zaproponowaliśmy na samym środku nasadzenie dębu, który będzie eksponował
całą  tą  część  i  będzie  podnosił  jak  gdyby rangę  tej  części  wolnej  przestrzeni  parku.  Do  tych
wszystkich  bylin  i  krzewów,  do  tych  rabat  zastosowaliśmy wiele  różnorakich  typów krzewów.
Zaproponowaliśmy  wielokolorowe  krzewy,  które  będą  przez  cały  okres  w  różnych  porach
kwitniały.  Nie będzie to jeden moment wysyp wszystkich kwiatów, tylko będą one w pewnych
okresach, w przedziałach będą kwitły i tutaj  widać właśnie różnego rodzaju krzewy, które będą
połączone ze sobą i one będą tworzyły całą kompozycję różnokolorową tych rabat. Tutaj widać
jasnozielone, czerwone, różnego rodzaju niskie krzewy, które będą ze sobą współgrały od takich
bardzo niskich krzewów, po krzewy średnie i po krzewy wyższe, ale żeby one były widoczne z
każdej części parku, żeby można było zawsze podejść do tego, do tych rabat i można było zobaczyć
każdy kształt  i  każdy krzew z tym związany.  Tutaj  widać następne ekspozycje krzewów, które
będziemy tutaj uwzględniali przy nasadzeniach. Tak wspomniałem wcześniej, bardzo małe krzewy,
malutkie kwiatki, które też będą wypełniać całą tą przestrzeń. Na początku tutaj mamy tutaj główny
ciąg, zaproponowaliśmy w miejscu rozdziału tych alejek dwie rabaty, które też będą rozdzielały
całą  tą  przestrzeń.  Zaproponowaliśmy dwie  rabaty,  na  których  będą  nasadzone  wielokolorowe
rośliny i na samej górze będą tutaj bukszpany okrągłe, które będą tak wyglądała wizualizacja będzie
docelowa tego terenu, który tutaj mamy. Tu jest dojście od ulicy Armii Krajowej, tutaj mamy ulicę
Armii Krajowej i przejście w stronę południowo-zachodnią. Na tych rabatach będą takie krzewy
pokazane. Tutaj mamy zbliżenia tych kwiatów, jakie to będą kolory. To będą niskie płożące byliny.
W strefie tego kącika sportowego, o którym wcześniej wspomniałem, także będziemy mieli cztery
takie miejsca, gdzie chceilibyśmy w jakiś sposób inny troszkę pokazać i wyeksponować cały ten
teren, i planujemy tutaj wokół tych terenów, tutaj mamy tutaj widoczne stoły do szach, warcab, te
tereny zielone, które planujmy w ten sposób właśnie zagospodarować na środku tych rond, jeśli tak
można by to określić,  będą tutaj  drzewa wyniosłe,  zaś ta część biała to będą grys wysypany o
szerokości około 1 metra, ażeby właśnie taki kształt temu nadać i będą tutaj cztery rodzaje różnych
bylin  niskich  krzewów  płożących  w  tej  części.  Tak  będą  wyglądały  te  krzewy,  które  tam  są
pokazane na środku będzie właśnie taki wyniosły krzew i trzy rodzaje tych kwiatów w tej części i
czwarty, który tutaj ostatni jest w tej rabacie. Druga rabata z drugiej strony, też będzie on wyglądać
podobnie. Tutaj mamy widok na rabatę, mamy z tyłu tutaj budynki i tutaj zaproponowaliśmy, ażeby
odgrodzić tą część tego ogrodzenia betonowego od tej części cichej do gry w szachy czy w gry
sportowe, zaproponowaliśmy dodatkowe nasadzenia, które będą w docelowym tym kształcie tak
wyglądać,  będą  bardzo  niskie  krzewy  tutaj  z  przodu  i  drzewa  troszkę  wyższe,  które  będą
ograniczały widoczność i nie będzie tej przestrzeni, która teraz jest w tej części parku związanej z
tej,  nie  będą  widoczne  budynki  w  dalszej  części  za  parkiem.  Krzewy,  które  tutaj  planujemy
uwzględnić, też będą to krzewami z przodu. Będą krzewy niskie i takie byliny małe, które będą
dopełniały  całość  tej  przestrzeni  zieleni.  Dodatkowo  planujemy  wykonanie  nasad  rabat  przy
skarpie,  która jest zlokalizowana przy terenie Policji i  one będą wykonane to w formie małych
płożących  krzewów takich  jak  tutaj  właśnie  pokazałem.  Kolory poszczególnych  tych  krzewów
odpowiadać  będą  lokalizacji  tej  właśnie  części  rabaty  na  skarpach,  żeby  ona  była  całkowicie
zagospodarowanie, żeby nie było możliwości w jakiś sposób przechodzenia kogoś tutaj, kto chodzi
wokół parku przez skarpy. Tutaj są inne rodzaje właśnie krzewów, które też będą zaprojektowane i
wstawione na te skarpy. Ostatnim elementem będzie rabata zlokalizowana blisko tutaj istniejącej
tej fontanny, która też będzie wykonana z takich małych płożących krzewów i bylin od małych po
takie bardziej rozłożyste, ale bardziej niskie krzewy, które będą w różnych okresach, w różnych
porach  roku kwitły,  także  one  będą  cały  czas  jakieś  krzewy miały kolorowe,  ładnie  one  będą
wyglądać w całej tej części. I ze względu na to, że będzie wykonana przecinka tych części drzew,
część drzew oczywiście będzie wycięta, więc te rabaty dostaną troszkę więcej światła, teren będzie
całego parku bardziej czytelniejszy, przejrzystszy. Ujednolicone będą całe przebiegi tych alejek i te



rabaty  dodatkowe  nadadzą  kształtu  całemu  temu  parku.  Rabata  jeszcze  jedna,  którą  mamy
zlokalizowaną  przy  części  zachodniej,  tutaj  mamy ulicę  Parkową  Tu  mamy pokazany właśnie
odcinek tej drogi dojazdowej do amfiteatru, który jest tutaj zlokalizowany i kilka drzewek zdjęć,
które będą tutaj zaprojektowane i wykonane. Drzewa są tutaj te krzewy są to niskie krzewy, metr,
półtora tam maksymalnie, może dwa metry wysokości w zależności, jaki będzie rodzaj tego krzewu
i  od  pielęgnacji.  Najważniejszym chyba  elementem tutaj  jest  koszt  samej  tej  inwestycji,  którą
podzieliliśmy te koszty na wszystkie te elementy. Pierwszym tym elementem, który wzięliśmy pod
uwagę, jest fontanna i w ramach tej fontanny koszty przewidywane to jest 480 000 brutto. Są to
ceny według kosztorysów inwestorskich,  ceny na poziomie drugiego kwartału 2014, więc to są
ceny, można by powiedzieć, bardzo wysokie w stosunku do cen, które Państwo widzą i wszyscy są
zaznajomieni z cenami przetargowymi. W skład tej ceny będzie wchodziło to rozbiórka istniejącej
fontanny, czyli całe te urządzenia, cała fontanna, cała misa fontanny będzie rozebrana. Elementy
techniczne istniejącej tej fontanny będą też rozebrane. W cenie tej będzie budowa nowej fontanny,
w skład której  będą  wchodziły wszystkie  te  kamienie  betonowe,  które Państwu przedstawiłem,
granitowe, wykonanie nowej misy, wykonanie nowych przyłączy wodociągowych. Nowa fontanna
będzie miała wykonane przyłącze wodociągowe, gdzie będzie można bezpośrednio wodę do tej
fontanny doprowadzić z sieci wodociągowej, która jest w alejce w parku. Dodatkowo będziemy
mieli nowe przyłącze sanitarne, gdzie w stanie istniejącym istniejąca ta fontanna tego nie miała i tę
wodę należało wypompować wozem asenizacyjnym, zaś tutaj będziemy mieli już pełną obsługę,
znaczy można  by powiedzieć bezobsługowość tej fontanny, że będzie można bezpośrednio ją tą
wodę odprowadzić do kanalizacji sanitarnej i dodatkowo musimy ze względu na moc tych urządzeń
i  będzie  należało  wykonać  nowe  przyłącze  energetyczne  lub  przebudować  istniejącą  szafę
elektryczną, która jest w parku zlokalizowana. I łączny koszt tego, o czym wspomniałem, to jest
480 000. Jest to kwota brutto z podatkiem VAT. Następnym elementem, który podlega przebudowie,
jest oświetlenie. Jest to koszt rzędu 110 000 brutto. Na ten koszt składać się będzie przebudowa
przełącza elektroenergetycznego, gdyż to będzie rozdzielenie części elektrycznej dla oświetlenia i
części  dla  fontanny,  gdyż  jak  wiemy,  oświetlenie  będzie  funkcjonowało  w  okresach  zmroku,
wieczornych, zaś fontanna może pracować przez cały okres doby lub w dzień, gdzie to oświetlenie
nie  będzie  potrzebne Demontaż  wszystkich  istniejących  latarni,  montaż  nowych  latarni  wraz  z
budową kabli, które będą zasilały wszystkie te urządzenia. Następnie będziemy mieli obiekty małej
architektury to  jest  to  koszt  rzędu 250 000.  W tej  cenie  będziemy mieli  demontaż  wszystkich
istniejących ławek, koszy na śmieci, montaż nowych ławek, montaż nowych koszy, koszy na psie
odpady.  Dodatkowo  w tej  części  mamy uwzględnione  stoły  do  piłkarzyków,  stoły  do  szach  i
warcab, stoły do ping-ponga. Wszystkie elementy siłowni, jest tych 12 elementów, będą kosztowały
według kosztorysu inwestorskiego 63 000. Plac zabaw, te 3 elementy, które wskazałem – forteca,
małpi gaj, będą kosztowały 50 000 brutto. Najdroższą częścią są alejki parkowe i wyceniliśmy te
alejki, przeanalizowaliśmy po wykonaniu tego kosztorysu, kwota zamknęła się w kwocie 6 155
000.  Zakres  tego  przewidywał  rozbiórkę  istniejących  nawierzchni  z  kostki  brukowej.  To,  co
wspomniałem, wykorzystujemy wszystkie alejki asfaltowe jako element podbudowy.  Gdybyśmy
chcieli wszystkie alejki rozebrać, ten koszt znacznie wzrósłby. To byłby wzrost o około 35 do 40 %.
Więc we wstępnej  części  zaproponowaliśmy to wykorzystanie.  Mamy do rozbiórki  także w tej
cenie tą rozbiórki istniejących ogrodzeń w części północnej. Tam gdzie mamy zlokalizowany park
miejsce miasteczko rowerowe. Mamy tutaj w tej cenie uwzględnione budowę zielonych parkingów,
budowę dróg dojazdowych i  budowę nawierzchni  bezpiecznych przy placu zabaw, przy kąciku
sportowym. Cena ta jest też bardzo duża z tego względu, że powierzchnia tych alejek parkowych
jest dość znaczna. Tak jak Państwo wiedzą, cały park ma te alejki bardzo przestrzenne. One są
szerokie, one mają rzędu niektóre te główne aleje mają szerokość 5 metrów, więc ta powierzchnia
bardzo wzrasta. Te boczne alejki one mają dużo mniejszą powierzchnię, szerokość mają około 1,5-2
metry, więc koszt ten jest bardzo duży ze względu na szerokość tych istniejących alejek, którą my
nie ograniczamy i nie staramy się zawęzić w ogóle tutaj.  Cała rekultywacja tego terenu będzie
kosztować około 775 000. Jest to wyrównanie tych terenów zielonych przede wszystkim. Cały ten
park, jak Państwo wiedzą, zlokalizowany jest na terenach byłej  fabryki terpentyny i wymaga w



mniejszy lub większy sposób uregulowania, czyli musimy wyregulować, wyrównać cały ten teren,
ab doprowadzić do jednolitej tej powierzchni całego terenu zielonego. Musimy także wyprofilować
skarpy amfiteatru i w tej cenie ujęte są umocnienie skarp amfiteatru, czyli to są te tak zwane plastry
miodu geokrata komórkowa wypełniona kruszywem białym i grafitowym ciemnym. Zieleń, którą
planujemy nasadzenia  wykonać jest  tutaj  w tej  cenie  700 000 zawiera  się  cena  humusowania,
wycinki drzew, nasadzenia drzew, nasadzenia krzewów oraz pielęgnacji drzew i krzewów. To, co
wcześniej wspomniałem, wszystkie te drzewa i krzewy będą wymagały pielęgnacji, jednakże nie
będzie to możliwe ta pielęgnacja tylko i wyłącznie w okresie trwania tej budowy, tej inwestycji. Jest
to  pielęgnacja  drzew  i  krzewów,  jest  to  okres  3  do  5  lat,  gdyż  te  drzewa  należało  będzie
odpowiednio przycinać i nie w jednym czasie te wszystkie drzewa należało będzie wyciąć, więc ta
cena zawiera jak gdyby usługę pielęgnacji tych drzew w okresie do 5 lat. Jeśli ta pielęgnacja tych
drzew  i  krzewów,  która  byłaby  jednorazowo  nasadzona,  byłaby  wykonywana  przez
wykwalifikowane osoby tutaj przydzielone z Urzędu Gminy, to na pewno ten koszt byłby mniejszy
odpadłby ten koszt zewnętrzny firmy, która mogłaby wykonywać te pielęgnacje wszystkich tych
drzew i krzewów no i przede wszystkim utrzymywać cały ten teren zielony przez ten okres. Łącznie
koszt całej inwestycji zagospodarowania tego parku to jest koszt 8 500 000 złotych brutto. To, co
wcześniej wspomniałem, w koszty będą wchodziły wykonanie fontanny, oświetlenia, obiekty małej
architektury, siłownia, plac zabaw, nawierzchnie parkowe, rekultywacja terenu i teren związany z
zielenią. Na tym chciałbym zakończyć moją prezentację. Dziękuję Państwu za uwagę i jeśli będą
pytania, jak najbardziej będę odpowiadał na Państwa pytania.  

Jakub Ostapczuk –  Tu uż możemy zajmować miejsca. Tak, tak, tak, już będziemy. Proszę radny
Rakowicz. 

Wiesław Rakowicz – Niewiele czasu poświęci Pan górce.

Marcin Dobek – Górce saneczkowej, tak?

Wiesław Rakowicz – Czy jej nie będzie?

Marcin Dobek – Ona zostaje. Będzie ona tylko wyprofilowana. Kształt jej pozostaje tak, jak jest.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Łabędzki, proszę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Do Pana jako do projektanta generalnie no miałem pytanie o górkę
no to tak, sentymenty odgrywają jakąś rolę i górka jest przynajmniej dla jakiegoś pokolenia ważna.
Nie zauważyłem wziętego pod uwagę dachu nad amfiteatrem. No ciągle chcemy go wykonać. Tutaj
chcę spytać po prostu, czy był brany pod uwagę, czy zadaszenie amfiteatru było brane pod uwagę? 

Marcin Dobek – Zamówienie nasze nie obejmowało wykonania przykrycia amfiteatru. Nie było to
w naszym założeniu. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale czy były, czy biuro projektowe miało informację o tym, że taki
dach ma powstać?

Marcin Dobek – Tak, mieliśmy informację tam uzyskiwaliśmy, chcieliśmy też w strefie samego
tego amfiteatru dokonać zmianę latarni, które są przy samym bezpośrednio, jednak ze względu na te
informacje to, co Pan wspomniał, że ten amfiteatr będzie zadaszony, tego nie podejmowaliśmy, nie
zmieniliśmy tego i tego nie uwzględnialiśmy w ogóle w tym.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Rozumiem.  Natomiast  jeszcze  do  Pana  Burmistrza  takie  dwa
pytania.  Ja  wcześniej  już  wnioskowałem  o  połączenie  rewitalizacji  także  tego  skweru  przed



Urzędem  Miasta.  Wydaje  mi  się,  że  taki  plan  znalazł  przychylność.  Czy  będziemy  te  dwie
inwestycje łączyli, żeby nadać temu chociażby i charakter zbliżony? I drugie pytanie. Ja pamiętam,
bo sam zadawałem je, kiedy nie tak dawno zmienialiśmy latarnie w parku miejskim, nie tak dawno
wykładaliśmy pieniądze z budżetu i wtedy były takie zapewnienia, że ten wydatek nie pójdzie na
marne, że przy planowanej już przecież od jakiegoś czasu rewitalizacji będą one brane pod uwagę
jako element.  Ja  rozumiem,  że  to  była  poprzednia  kadencja,  no  ale  to,  że  tak  powiem,  takich
wydatków w budżecie nie planujemy na kadencję, tylko w dłuższej perspektywie czasowej. I teraz
się okazuje, że przy ewentualnej rewitalizacji będzie to 110 000 złotych, taki dodatkowy koszt.
Chciałbym, żeby Pan Burmistrz do tych dwóch pytań się ustosunkował. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – A no dobra, to Pan radny i  później Pan Zdzisław. I Janowski.

Leonard Kulwanowski – Obecnie w parku są rzeźby wysokie duże drewniane na podwyższonej
skarpie.  Te rzeźby mają już tak mniej  więcej  co najmniej  30 lat.  Są to  rzeźby drewniane.  Czy
mignęły mi, że te rzeźby tam są w tym naszym projekcie. Czy państwo bierzecie pod uwagę ten ich
stan techniczny? Bo to jest drewno. One w tej wizualizacji w ogóle nie zostały zmienione. One tam
są tak, jak były i to jest właśnie pytanie, taka zwykła wątpliwość, czy stan techniczny tych rzeźb nie
budzi Państwa wątpliwości? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Marcin  Dobek  –  Same rzeźby nie  podlegały w jakikolwiek  sposób  przebudowie,  rewitalizacji,
remontowi.  Pozostawialiśmy je w tej  formie,  co były.  Nie były one zakresem tego zamówienia
podstawowego naszego dokumentacji ujęte, więc nie braliśmy w ogóle jakiejkolwiek rewitalizacji,
remontu tych pomników w parku pod uwagę. Nie zostały one nigdzie uwzględniane w żadnych
opracowaniach i w kosztorysach. 

Jakub Ostapczuk – Janusz Puch.

Janusz Puch – Ja mam pytanie odnośnie starych architektury placu zabaw. Czy przy projektowaniu
nowych uwzględniono czy one zostaną, czy po prostu zostanie ta architektura wyburzona placu
zabaw? 

Marcin Dobek – Cały plac zabaw pozostaje w niezmienionej formie tak jak jest teraz. Dochodzą
tylko trzy elementy, które pokazaliśmy Państwu na prezentacji. 

Janusz Puch – Rozumiem, dobrze. I jeszcze mam następne pytanie. Tutaj było pokazane piękny
projekt. Czy właśnie uwzględniono miejsca, że tak powiem, dla potrzeb natury ludzkiej, a więc
ustawienia tojek na placu zabaw? Znaczy w parku. Przepraszam.

Marcin Dobek. Nie. Projekt nie obejmował tego i wygląda na to, że te urządzenia są urządzeniami
przenośnymi, można je w dowolnym miejscu zlokalizować i ustawić, więc nie były one brane pod
uwagę i nie była brana pod uwagę ich lokalizacja i miejsca. 

Janusz Puch – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Tomasz Olejnicki – Jestem zainteresowany, czy ta roślinność, o której Pan mówił, czy to są już
dobrane gatunki tej roślinności? I czy to było robione z jakimś wywiadem botanicznym odnośnie
tego, czy one będą się po prostu w naszym położeniu dobrze czuły? Czy nie będą na przykład
narażone na jakieś przymrozki, zmrozowiska?



Marcin Dobek – Tak, wszystkie te krzewy, drzewa, które tu zostały zaprojektowane, uwzględniają
specyfikę terenu, którym jest tutaj Hajnówka i były brane pod uwagę przede wszystkim pod kątem
lokalizacji  wszystkie  krzewy  czy  to  będą  tereny  nasłonecznione,  czy  to  będą  półcieniste  czy
cieniste, więc wszystkie te rośliny były dobierane pod kątem miejsca, w którym będą bezpośrednio
nasadzone.

Jakub Ostapczuk – Pan Zdzisław Stankowski, proszę. 

Zdzisław  Stankowski  –  Nie  wiem,  czy  Pan  wie,  gdzie  te  wierzby  stoją,  to  tam była  fabryka
chemiczna w tym miejscu. I starsi ludzie chodzą, i mówią: To jest nasz zabytek w Hajnówce i to ma
zostać, i te wierzby na tym niech stoją. Tak proszę mi tu nie traktować tych starszych Hajnowian,
którzy tutaj żyją, bo to jest nas 60 % w Hajnówce emerytów i tych starszych ludzi, gdzie oni chcą
mieć ten park taki, jak jest.  A druga sprawa – ile będzie kosztował koszt tego projektu, bo już
Hajnówce był robiony projekt zalewu i już 10 lat czy 9 nic się nie robi. Tak się w Hajnówce robi. 

Marcin Dobek – Ja bym chciał  dokładnie jeszcze odnieść się do tej  kwestii  wycinki.  Tutaj  nie
będziemy wycinali całego parku w żadnym wypadku. Będą wycięte jednostkowe drzewa i to będą
bardziej  wycinane przykładowo przy alei  głównej  kilka tuj,  które już na tyle  są one drzewami
wiekowymi i nie mają one wielkiej wartości, zaś żadne nie będą wycinane drzewa długoletnie i
ograniczamy wycinkę do naprawdę minimum a nie wycinamy żadnych drzew cennych. Tutaj trzeba
jeszcze  raz  podkreślam,  że  wycinamy  tylko  drzewa  jakieś,  które  są  zniszczone,  a  także
dokumentacja,  tutaj  nie  wspomniałem,  rzeczywiście  zapomniałem,  teraz  chciałbym  jeszcze
nadmienić,  że  cały  ten  teren  tego  parku  będzie  wykonany i  będą  wykonane  tak  zwane  cięcia
pielęgnacyjne lub jakieś roboty związane z uleczeniem wszystkich tych drzew, które są chore, czyli
jakiekolwiek  mają  tutaj  jakieś  choroby  te  drzewa,  też  będą  uwzględnione  i  w  tej  części
kosztorysowej zieleń i są uwzględnione właśnie koszty związane z naprawą wszystkich tych drzew
z leczeniem wszystkich tych drzew, które są chore i jeszcze raz podkreślam, wycinkę robimy do
naprawdę  niezbędnego  minimum  i  nie  wycinamy  drzew  żadnych  cennych  wiekowych  drzew.
Wszystko staramy się pozostawić w maksymalnej, naturalnej tej formie. 

Jakub Ostapczuk – Pan radny Janowski. Koszt.

Mikołaj Janowski – Po obejrzeniu tego...

Marcin Dobek – Koszt dokumentacji to jest, o ile pamiętam dobrze, to jest około 20 000.

Mikołaj Janowski – Po obejrzeniu tego projektu to powiem tak, że dech to zapiera. I powiem, że
chciałbym zadać pytanie. Czy Pan był w Nadleśnictwie Krynki w Poczopkach?

Marcin Dobek – Nie byłem. 

Mikołaj Janowski – Bo dlaczego o tym mówię? Bo, jak to powiedzieć? Park, koncepcja parku jest
przepiękna, jest elegancka, ale ona wywróci całą Hajnówkę i Puszczę Białowieską do góry nogami.
Bo, po pierwsze, nie zauważyłem żadnej rośliny, żadnej rośliny tutaj z Puszczy Białowieskiej. I
dlaczego mówię o Poczopku? Bo te nasadzenia, te przepiękne krzewy warto byłoby zapożyczyć,
wziąć z Puszczy Białowieskiej  i  zrobić jako park także dydaktyczny. To, co zostało zrobione z
Poczopku. Natomiast następna sprawa – architektura. W żadnym tutaj projekcie nie ma nawiązań
do tej architektury pięknej w całej Polsce, którzy wszyscy jadą, do Krainy Otwartych Okiennic, do
kościołów, do cerkwi, nie ma tutaj. Ja, ten park jest bardzo dobry, projekt jest bardzo dobry, ale na
miasto, na stolicę. Tak to oceniam. To naprawdę jest tak. I czy warto nie byłoby podejść trochę
inaczej do tego? Utrzymać, nawiązać do naszej architektury, nawiązać do naszej roślinności. Tutaj
Pan bardzo pięknie uwypukla ten dąb i mówi jeden dąb nasadzić, no ale co z pozostałymi? Przecież



to byłoby dla dzieci, dla młodzieży z całej Polski, którzy jadą do Warszawy, byłaby ta roślinność
pokazana w miniaturze. Czy Pan taką koncepcję rozważał?

Marcin  Dobek  –  Rozważaliśmy  tutaj  wiele  koncepcji  i  tutaj  wiele  różnych  rozwiązań  tutaj
wskazywaliśmy.  Jednakże  jest  to  element  opracowywany z  udziałem tutaj  zamawiającego  i  to
zostało  przedstawione  w tej  formie,  co  tutaj  jest.  Te  nasadzenia,  o  których  Pan mówi,  one  są
naprawdę w minimalnym jakimś tym stopniu, tak samo jak i wycinka tych istniejących tych drzew.
Staraliśmy się w maksymalny sposób wyeksponować przede wszystkim ten teren, który jest i to, co
wcześniej  wspomniałem,  że  wycince  będą  podlegać  tylko  te  drzewa mniej  cenne,  zaś  chcemy
wyeksponować właśnie to, co Pan właśnie tutaj mówił. Te drzewa, które są w stanie istniejącym,
one  są  wieloletnie,  bardzo  rozłożyste,wielkie,  duże,  które  rzeczywiście  one  teraz  one  są
niewidoczne, dlatego że ograniczają je właśnie niskie krzewy, tuje, które nie mają takiej wartości,
jak  to  drzewo  właśnie,  o  którym  wspomniałem,  ten  dąb  i  te  wszystkie  pomniki,  które  są,  to
chcieliśmy właśnie wyeksponować w tej dokumentacji, nie robić takich nasadzeń wielkich to co
Pan wspomniał, żeby to nie była Warszawa, nie były jakieś inne miasta, ani też tego betonu, tej
kostki betonowej jak najwięcej, żeby to całkowicie zamknąć, ograniczyć do minimum, chcieliśmy
właśnie zrobić w maksymalnym stopniu, w maksymalnym wykorzystaniu tego stanu istniejącego.
To tak w ten sposób zrobiliśmy i te rozwiązania no w jakiś sposób zostały wypracowane wspólnie z
zamawiającym.

Jakub Ostapczuk – Karol Nieciecki, proszę.

Karol  Nieciecki  –  Szanowna Rado,  Panie Burmistrzu,  ja  teraz  bym chciał  do Pana Burmistrza
pytanie zadać. Ja oczywiście optymistycznie zakładam, że ta inwestycja nam się uda, prawda, i że
na  pewno  bynajmniej  w  70   %  dostaniemy  na  to  fundusze,  bo  inaczej  to  nie  widzę  takiej
możliwości, żebyśmy sobie dali radę. Ale co później? Jakie będą późniejsze koszty funkcjonowania
tego obiektu, bo czy ktoś, nie wiem, ja może nie usłyszałem, czy ktoś to po prostu przewidział,
bynajmniej przypuszczalnie, bo to obciąży nasze miasto wszystkie, prawda, czy damy sobie radę?
Czy nie będzie tak na przykład jak z obiektem naszym pływackim, że musimy dużo dokładać w tej
chwili i pewnych kosztów nie przewidzieliśmy. Jeszcze dorzucimy tu jakieś koszta i jeszcze jakieś
koszta, w pewnym momencie miasto nie poradzi sobie, prawda? Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę bardzo.

Leonard Kulwanowski – Zabieram głos jeszcze raz, dlatego że chcę się zorientować, jaki jest termin
rozpoczęcia tych prac i kiedy dożyjemy tej szczęśliwej chwili, kiedy będziemy to wszystko oglądali
będziemy mogli spacerować po naszym parku? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o terminy? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk –  I jeszcze prosi Pani Marta, tak?

Marta Wilson-Trochimczyk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, jeżeli Pan Burmistrz pozwoli,
ja na część pytań odpowiem, ponieważ bezpośrednio pracowałam z tą firmą między innymi nad
doborem roślin i chcę wszystkich uspokoić, że charakter parku pozostanie zachowany. Ta część,
która jest naturalna, takim zagajnikiem brzozowym od wieków, od początku utworzenia parku, ona
nadal  pozostanie  w takim charakterze  niezmienionym.  Będą  dosadzone  inne  gatunki  brzóz.  Te
nasza Betula verrucosa będzie uzupełniona, ale będzie też papierowa, będzie czerwonolistna, żeby
można było właśnie to, o czym tutaj było wspomniane, pokazać mieszkańcom, że oprócz tej naszej
najbardziej popularnej brzozy są również inne bardzo piękne odmiany brzóz. Na byliniakach będą
dobierane  rośliny,  które  jak  najbardziej  są  zbliżone  do  tych,  które  na  co  dzień  w  Hajnówce
spotykamy.  Tam widać  było  na  slajdach,  że  są  przylaszczki,  niezapominajki,  jest  miodunka  w
różnych  odmianach.  No  nie  pamiętam,  jeszcze  jakiś  tam.  Ale  te,  które  są  u  nas  na  co  dzień
spotykane. Również hosta nie jest żadną jakąś już na dzisiaj rośliną nam nie znaną. Pęcherznice o



różnych kolorach liści czy berberysy tez już są na tyle u nas zadomowione a będą rozmieszczone
tylko i wyłącznie w tej części, która ma taką formę od lat ukształtowaną, bo na pewno Państwo
zauważyliście,  że  przebieg  alei  parkowych  nie  został  zmieniony,  Zrobiliśmy  ukłon  w  stronę
mieszkańców i wszystkie przedepty,  które  sposób naturalny powstały,  zostały zalegalizowane i
powstały  ścieżki.  Proszę  Państwa,  nasz  park  ma  ponad  8  hektarów.  Od  kwiaciarni  do  ulicy
Piłsudskiego ten przedept ma ponad kilometr. Także stąd te olbrzymie koszty, którymi no jesteśmy
trochę i może zaskoczeni, że to aż tyle, ale to są wszystko kilometry naszych alejek, a wszyscy
chcemy chodzić po wygodnych, szerokich alejach a nie mijając osoby z naprzeciwka, przepraszać
się i ustępować z drogi. Rzeźby drewniane nie były brane pod uwagę, ale nie dlatego, że nikt o tym
nie pomyślał. Rzeźby są własnością i prawa autorskie należą nadal do jego autora, Jeżeli byśmy
chcieli  cokolwiek  zrobić,  odnowić,  zabezpieczyć  przed  dalszym niszczeniem,  należy  odszukać
autora i skontaktować się, czy wyrazi na to zgodę. Rozmawialiśmy z osobą, która organizowała w
tamtych latach plener rzeźbiarski i uzyskaliśmy odpowiedź, że raczej zgody takiej nie uzyskamy,
dlatego chciałam wyjaśnić, że rzeźby te będą miały wygląd naturalny. Tak samo jak powstałe nowe
obiekty małej architektury te rzeźby, które no nazywamy popularnie kokonem, parawanem, prawda,
ale mają pozostać nadal w takiej formie, w jakiej się znajdują. Jeżeli chodzi o latarnie, chciałam
wyjaśnić, że my opracowujemy projekt rewitalizacji parku. Nie jest to jednoznaczne, że wszystkie
elementy  będą  wymienione  jednorazowo  i  w  pierwszym  roku.  Chcieliśmy  przewidzieć  w
przyszłości i mieć jedną spójną koncepcję, jeden spójny projekt. Proszę Państwa, wcześniej została
przez  wysoką  Radę  zaakceptowany  został  projekt  fontanny.  Żeby  ten  jeden  element  nie  był
odosobniony i  nie  był  takim no obcym elementem,  stąd  wzięło  się  dalej  dostosowanie  innych
elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci. Na pewno Państwo zwróciliście uwagę, że
wszystkie te elementy mają też formę prostopadłościanu tak jak te elementy fontanny, która została
już wcześniej zaakceptowana. Nie będziemy na pewno w pierwszej kolejności, jeżeli pozyskamy
środki na realizację tego projektu, na pewno nikt nie będzie zaczynał od wymiany oświetlenia w
parku miejskim. To, co zostanie dokonane, to będzie rozprowadzona sieć do ławek tutaj, jak Pan
pokazywał nam, że te szafki dojścia do prądu będą rozmieszczone w podstawach ławek a kolejnym
etapem w przyszłości, no nikt nie umie z nas powiedzieć, jak dalekiej czy bliskiej, być może nastąpi
wymiana latarni, ale nie jest to pierwszym i takim docelowym elementem. Panie Burmistrzu, jeżeli
jeszcze na coś mam odpowiedzieć to.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Marta Wilson-Trochimczyk – A, przepraszam.

Jakub Ostapczuk – Koszty utrzymania.

Marta  Wilson-Trochomczyk  –  Koszty  utrzymania  dopowiedziano,  że  nie  omówiłam.  Koszty
utrzymania  będą  na  dotychczasowym  poziomie  koszty  utrzymania  parku,  ponieważ  koszt
utrzymania fontanny będzie równy lub nawet mniejszy kosztom, tym kosztom, jakie ponosimy przy
utrzymaniu starej fontanny. Zieleń pozostanie w takiej samej ilości, nasadzenia bylin również w
takiej samej ilości. Niewiele może zmienić się koszt. Będą to minimalne kwoty przy nasadzeniach
sezonowych na rabatach umieszczonych przy miejscach pamięci narodowej. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Karol Nieciecki –  Czy działa coś takiego jak monitoring? Nie będzie dodatkowym kosztem?

Jakub Ostapczuk – A teraz to wszędzie będzie monitoring.

Marta Wilson-Trochimczyk – Monitoring obiektów w parku na pewno będzie ujęty w monitoringu
miasta. Dziękuję.



Jakub Ostapczuk – Radny Rakowicz jeszcze. Mikrofon proszę. O, od razu Wiesiek tutaj od Pana
pożyczy.

Wiesław Rakowicz – Proszę mi powiedzieć, mówimy tu o bardzo fajnej porze roku – wiosna, lato,
jesień,  zima.  Czy  te  elementy  w  tych  bocznych  alejkach,  które  są  planowane  jako  trochę
powiedzmy  mniej  odporne  na  nacisk  cięższych  pojazdów,  wytrzymają  na  przykład  ciągnik?
Wytrzymają. 

Marcin  Dobek  –  Tak,  braliśmy  pod  uwagę.  Konstrukcja  istniejących  tych  alejek  uwzględnia
możliwość  przejazdu  ciągników i  braliśmy pod uwagę  właśnie  te  pojazdy związane  z  obsługą
techniczną całego parku i ta konstrukcja jest tak jak tutaj właśnie Pan pyta, uwzględnia przejazd
takich pojazdów. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny, przepraszam, Burmistrz.

Jakub Ostapczuk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, myślę, że na najważniejsze pytania tutaj
merytoryczne odpowiedziała Pani Kierownik Trochimczyk. Jeżeli chodzi natomiast o pytanie, czy
koncepcja obejmuje park ten przed Urzędem, to oczywiście nie, bo ja przypomnę, że ta koncepcja,
ten projekt jest realizowany w ramach środków, które mamy na realizację projektu transgranicznego
– park w Hajnówce i park w Kamieńcu po stronie Litewskim, w którym jednym z elementów jest
budowa zadaszenia a drugim elementem jest koncepcja zagospodarowania parku, dlatego też jest
oczywiste, że w ramach tej koncepcji nie mogła się znaleźć koncepcja tego parku przed Urzędem,
ponieważ  są  to  2  różne  tematy.  Ale  jestem przekonany,  że  w  przyszłości,  kiedy uda  nam się
zrealizować tą koncepcję, przyjdzie czas na to, żeby zająć się koncepcją zagospodarowania tego
parku, to w sposób naturalny ta koncepcja powinna nawiązywać do koncepcji tego parku. Dlaczego
robimy  to  teraz?  Robimy  dlatego  że,  mówię,  są  środki  z  tego  projektu,  który  powinniśmy
zakończyć do końca tego roku Jesteśmy już po przetargu na budowę zadaszenia. Mam nadzieję, że
jeżeli nie w piątek, to niezwłocznie po niedzieli już podpiszemy umowę z wykonawcą i zgodnie z
założeniami w okresie od 1 sierpnia do końca tego roku zadaszenie powinno zostać zrealizowane.
Ale  mając  tą  koncepcję,  projekty,  kosztorysy  i  tak  dalej,  jesteśmy  niejako  przygotowani  do
realizacji  drugiego  etapu  projektu,  który  skończymy  w  tym  roku.  Rozmawiamy  z  naszymi
partnerami ze strony białoruskiej, także tutaj czy będą to Próżany, czy będzie to Świsłocz, dla nas to
nie  ma  znaczenia,  ale  po  prostu  w  następnej  perspektywie  budżetowej  z  lat  2014-20  z  tymi
partnerami białoruskimi zamierzamy właśnie ubiegać się właśnie o środki finansowe na realizację
tego projektu. Ja go traktuję jako drugi etap realizacji rewitalizacji naszego parku w Hajnówce i
przy założeniu, że uzyskamy to finansowanie, oczywiście, to nie będzie ani w tym roku, ani w
przyszłym roku, musimy zdawać sobie z tego sprawę. Te warunki finansowe, mam nadzieję, że one
się nie zmienią. Są bardzo korzystne i wtedy zaangażowanie finansowe ze strony Urzędu nawet
przy takim koszcie, jaki tu został przedstawiony, nie będzie zbyt wysokie. Ponieważ zasady są tam
takie, że jest 90 % dotacji, 10 % środków własnych a jest bardzo ważny element w realizacji tego
typu  projektów,  jest  też  zaliczkowanie.  Mam nadzieję,  że  te  kryteria  się  nie  zmienią  i  zasady
finansowania też. I po prostu pewne rzeczy musimy po prostu wyprzedzać po to, żeby w momencie,
kiedy będą ogłoszone konkursy, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby skutecznie składać wnioski.
Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi za wyjaśnienia, Myślę też wszystkie nasze wątpliwości
zostały wyjaśnione i chcę serdecznie Panu podziękować za prezentację. Dziękuję bardzo. 

Marcin Dobek – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Nad tą prezentacją nie będziemy głosowali. To jest prezentacja. Przyjmujemy



tak do siebie. 

Do punktu 12 porządku obrad
c/ Jakub  Ostapczuk  –  I  od  razu  przechodzimy  do  punktu  12  podpunkt  c/  ustalania  opłat  za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Hajnówka. Też ta
uchwała była analizowana na wszystkich komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie.
Czy są uwagi jeszcze do tej uchwały? Jeśli nie, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie

d/ Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  podpunktu  d/  wyrażenie  zgody  na  udzielenie  dotacji
Przedszkolu  Niepublicznemu  „Leśna  Kraina”  w  Hajnówce.  Tutaj  poproszę  Przewodniczących
Komisji,  bo  tutaj  były  różne  opinie,  o  przedstawienie  opinii  na  komisjach.  Proszę,  Panie
Przewodniczący Komisji infrastruktury gospodarczej.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Także,  Panie  Przewodniczący,  jeżeli  chodzi  o  naszą  Komisję  Polityki
Gospodarczej,  Komisja  wnioskuje  o  przyjęcie  projektu  uchwały.  Za  projektem  głosowało  4
radnych, przeciw 2 radnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Przewodniczący Charytoniuk.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych pozostawiła decyzję radnym na sesji, więc u nas
decyzję radni podejmą dzisiaj na sesji.

Jakub Ostapczuk – I Pan radny Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu również pozostawiła decyzję do
podjęcia radnych na sesji. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy Państwo macie uwagi do tej uchwały?

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ja żadnych uwag tutaj nie mam. Potwierdzam to
swoim uzasadnieniem. Bardzo proszę o poparcie tego projektu uchwały, Chciałbym tylko wyjaśnić,
że na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu jeszcze nie mamy zagwarantowanych tych środków,
które są potrzebne na ten rok, ale w stosownym na pewno przed tym 1 września wspólnie z Panią
Skarbnik przedstawimy wysokiej Radzie propozycję zmian w budżecie, żeby te środki finansowe
dodatkowe, które będą potrzebne jeszcze w tym roku, od września do końca roku w budżecie się
znalazły. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Burmistrzowi. Proszę radny Rakowicz. 

Wiesław Rakowicz – Szanowni Państwo, głównie apeluję, mówię do koleżanek i kolegów radnych
bo wiem, że opinie na temat tej uchwały, którą za chwilę będziemy głosować, były różne. Nasza
Komisja była za przyjęciem takiego rozwiązania a to między innymi dlatego, że nie różnicujmy
tych przedszkoli.  Nie są to jakieś wybitne straszne kwoty,  że już się nam raptem świat zawali.
Stwórzmy możliwości, pamiętajmy nie o, pamiętajmy o dzieciach. Jeżeli jakieś przedszkola mają
jakieś  tam potrzeby,  to  dlaczego  dzieci  tam też  są  nasze?  Dlaczego  tam mamy dać  mniejsze
pieniądze, gdzie indziej większe? To i tak, i tak nas czeka. To i tak, i tak nas czeka, bo już od kiedy,
to Pan Burmistrz pewnie powie. 

Jakub Ostapczuk – Od przyszłego roku.



Wiesław Rakowicz – Od przyszłego roku, Przewodniczący podpowiada, i tak będziemy musieli
dawać.  A wygospodarować te  pieniądze sądzę,  że w naszym budżecie  Pani Skarbnik potrafi  to
zrobić. Apeluję do Państwa o głosowanie za przyjęciem dofinansowania. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Burmistrz apeluje, i radny, i teraz jeszcze radny Tomaszuk. 

Wiesław Rakowicz – A ty byłeś przeciw.

Jakub Ostapczuk – Nie, ale ja nawet byłem a nawet za.

Grzegorz Tomaszuk – Działa,  tak? Jeżeli  wszyscy tutaj  apelują o,  prawda, o przyjęcie projektu
uchwały,  nie  ma  żadnego  zagrożenia,  ja  również,  prawda,  nie  mam  obiekcji,  jeżeli  chodzi  o
przyjęcie tego projektu. Nie wiem jeszcze, z czego wynikają, prawda, te zastrzeżenia i obawy Pana
radnego, że uchwała nie zostanie przyjęta. Ja w ogóle przyjmuję taką zasadę, jeżeli w trakcie roku
budżetowego podejmuje się jakąś uchwałę i z tej uchwały wynikają dodatkowe koszty, no to pewno
powstają  problemy,  ale  w związku  z  tym,  że  Pan Burmistrz  tutaj  wyjaśnił,  że  poradzi  z  tymi
pieniążkami, prawda, to w związku z tym nie ma obawy, ta uchwała, ten projekt uchwały będzie
przyjęty.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I tutaj myślę, że już wszystko jasne. Przystąpimy do głosowania. Kto
jest za wyrażeniem zgody na wyrażenie dotacji Przedszkolu Niepublicznemu „Leśna Kraina” w
Hajnówce? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się
wstrzymał.  Za  uchwałą  głosowało  20  radnych,  przeciwnych  nie  było,  1  radny  się  wstrzymał.
Uchwała została przyjęta.

e/ Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do podpunktu e/ nadanie nazwy rondu. Pierwsza uchwała
dotyczy ronda, które będzie nazwane, jest propozycja nazwania Strażników Puszczy Białowieskiej.
To rondo położone przy Piłsudskiego, Warszawskiej. I prosi o zabranie głosu Pani radna Chaniło.

Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ponieważ to rondo leży przy
kilku ulicach i ja składam formalny wniosek o zmianę nazwy tego ronda na nazwę TON-u – Tajnej
Organizacji  Nauczycielskiej,  ponieważ  tu  w  Hajnówce,  w  czasie,  kiedy  wiadomo,  jaka  była
sytuacja w Polsce, mamy nauczycieli, którzy pracowali pod bardzo wielką presją i są to osoby takie,
jak znane w całej Hajnówce na pewno: Pani Pelagia Poniecka, Pani Zenobia Andrzejewska, Pani
Antonina  Kozak.  I  ja  składałam w poprzedniej  kadencji  interpelację  pierwszą  moją  właśnie  o
nazwanie imieniem TON-u. Także bardzo bym prosiła wszystkich radnych o zmianę nazwy tego
ronda. Nie Strażników, a imieniem TON-u. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi do uchwały? Zanim przystąpimy do głosowania,
proszę jeszcze Pan Burmistrz wyjaśni.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  ja  w  pełni  podzielam pogląd  Pani  radnej
Chaniło. My musimy, powinniśmy pamiętać o takich nauczycielach, jak świętej pamięci Pelagia
Poniecka.  Ja  Panią  zapewniam,  że  ja  o  tym  pamiętam  i  w  najbliższym  możliwym  czasie
przedstawię projekt uhonorowania Pani Pelagii Ponieckiej nazwaniem konkretnej ulicy. Dlaczego
proponujemy tutaj, żeby to rondo nazwać imieniem Strażników Puszczy Białowieskiej? Mam taką
propozycję i  prośbę do wysokiej Rady, żeby ten projekt zaakceptować i na tym rondzie byśmy
postawili  drewnianą  rzeźbę  symbolicznego  strażnika  Puszczy Białowieskiej.  Chodzi  o  to,  żeby
mieszkańcy jadący do Hajnówki od strony Warszawy, bo tam to rondo w tej chwili powstanie, żeby
ich  po  prostu  w  Hajnówce  witał  taki  symbol  Hajnówki,  symbol  typowo  puszczański.  I  jeżeli
mógłbym Panią radną przekonywać, to barzdo, bardzo proszę. Jeżeli nie przekonam, no to trudno.
Ja wiedzę takie rozwiązanie. A ja obiecuję, że na następną sesję projekt w sprawie uhonorowania



Pani Pelagii Ponieckiej przedstawię. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi.

Alicja Chaniło – Ja przepraszam jeszcze na moment. Panie Burmistrzu, tu nie chodzi tylko o te 3
osoby. Ja może przeczytam wszystkich nauczycieli, którzy w czasie, w okresie wojny nauczali: Ewa
Grodzka,  Jadwiga  Forkasiewicz,  Stanisława  Kozłowska,  Maria  Kulczyńska,  Stefania  Wińska,
Barbara Tokarska-Małecka, Zygmunt Kozera, ksiądz Władysław Chłodowski, Albina i Aleksander
Koziccy, Felicja i Józef Kruszelniccy, Maria, Stanisława i Jadwiga Wojno, Stanisława i Mieczysław
Ziarkowie. Wiem, że te groby tych 3 pierwszych wymienionych nauczycielek zostały uhonorowane
tablicą pamiątkową. Ona znajduje się na cmentarzu. To jest bardzo piękny gest ze strony Urzędu
Miasta. To było w poprzedniej kadencji.  Także ja rozumiem, Panie Burmistrzu, obiekcje Pana i
tutaj,  gdybyśmy  nazwali  to  rondo  imieniem  TON-u,  to  byśmy  uhonorowali  wszystkich  tych
nauczycieli, nie tylko Panią Poniecką, bo wszyscy ci nauczyciele naprawdę są zasłużeni dla miasta
Hajnówki, ale byśmy uhonorowali wszystkich nauczycieli, którzy w tym czasie uczyli. Dziękuję
bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I radny jeszcze Pan Bogdan Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Znaczy mogę, kolega starszy.

Jakub Ostapczuk –  Aha, dobra.

Wiesław Rakowicz – Kolega starszy, tak? Dziękuję. Panie Burmistrzu, ja czytam uzasadnienie do
uchwały, która, proszę nie brać Pani Ewo, proszę nie brać tego do siebie, broń Boże. „W związku z
interpelacją radnej Rady Miasta Hajnówka Ewy Rygorowicz proponuję nadanie nazwy rondu...”

Ale to nie to rondo.

Wiesław Rakowicz – Kochani, sekundkę. Pozwólcie skończyć, dobrze? I to jest: „W związku z
interpelacją  radnej  Rady  Miasta  Hajnówka”.  Była  interpelacja  może  zapomniana  i  na  dolnej
szufladzie.  Czyli  tamto  wszystko  to  już  się  nie  liczy?  Uważam,  że  jeżeli  podajemy  takie
uzasadnienie a tutaj nie zaglądamy, czy była jakaś interpelacja, to jest troszkę nie fair. Ja oczywiście
tu przy Cyrylu i Metodym będę głosował jak najbardziej za. Tutaj będę głosował za wnioskiem
Pani Ali.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Bogdan Łabędzki. Młodszy. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pani Ala zabiła nam ćwieka teraz, prawdę mówiąc, proszę Państwa
i tak spójrzmy prawdzie w oczy, ja parę lat temu składałem taką listę osób, które uznałem za istotne
dla rozwoju miasta Hajnówki, które nadal nie są uhonorowane i tam na tej  liście gro z nich to
właściwie strażnicy Puszczy Białowieskiej. Tam była i rodzina Szretterów, i nadleśniczy Renke,
pochodzący zresztą, nie Polak z pochodzenia, ale stawający potem ze swoimi leśniczymi w obronie
Rzeczypospolitej w powstaniu listopadowym. Miałem tam też na myśli grono strażników z okresu
powstania styczniowego potem zesłanych na wschód. Miałem też na myśli tych strażników Puszczy
Białowieskiej, którzy razem z Adamem Loretem, dalej nieuhonorowanym w Hajnówce, a postacią
kluczową dla Hajnówki, zaraz odniosę się do projektów architektonicznych radnego Janowskiego
może pokrótce. To są dalej postaci nieuhonorowane. Adam Loret to, jak mówię, człowiek, który
przysłużył się naszemu miastu no w taki sposób, że ono w ogóle istnieje teraz, to że nadano kiedy w
Hajnówce, Panie Mikołaju, taki charakter architektonicznie sanacyjny. Tutaj mamy taki budynek,
no szkoda, że taki troszkę zapuszczony, stare kino Leśnik to następny przykład. To wskazuje na to,
że Hajnówka miasta wytyczony taki kierunek rozwoju. On przerwany w 39 roku. Proponowałem



także uczczenie tych strażników, którzy po 44 roku chronili Puszczę Białowieską przed rabunkiem
miejscowych.  Tutaj  między  innymi  Korpus  Ochrony  Lasów  dowodzony  przez  Porucznika
Romualda Rajsa, tak. To są strażnicy Puszczy Białowieskiej. Teraz jeżeli Pan Burmistrz mówi, że
jakąś symboliczną, totemiczną rzeźbą z drewna, to ja sobie nie wyobrażam, prawdę mówiąc, bo to
jest taki jakiś przekrój paru wieków i trudno przy pomocy jednej rzeźby, to jakąś alegorię trzeba by
było stworzyć, żeby tą przestrzeń czasową oddać. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wtedy
też  wnioskowałem  o  to,  żeby  założyć  jakiś  plan  działania  takiego  strategicznego,  tak?  Że
stworzymy jakąś ulicę, stworzymy jakieś rondo i żeby były te gotowe nazwy, lista tak, z której
możemy sobie wybierać.  Powiem, że Tajna Organizacja Nauczycielska tam nazwiska naprawdę
znamienite. Ja dzisiaj w związku z tym naprawdę będę miał dylemat. Ja myślałem, że spokojnie
przyjmiemy tą nazwę, ale to radna tutaj zwraca bardzo istotną uwagę nam na to, tak? Te rondo
będziemy odsłaniali kiedy, Panie Burmistrzu? Może, nie wiem, ale to już w tej chwili mam taką
pokusę, żeby wnioskować o odłożenie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz jeszcze radny Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk – No rzeczywiście  powstał  problem,  Pani  radna,  dlatego że  jakby no Pan
Burmistrz nie ukrywał swojej  inicjatywy. Jak dobrze pamiętam, kilka miesięcy mówił wysokiej
Radzie i proponował konkretną nazwę. I w tym momencie no nie było jakby żadnych zastrzeżeń
odnośnie tej propozycji. Nie było żadnych również zastrzeżeń na komisji. No przynajmniej moja
Komisja  głosowała  jednogłośnie.  Jednogłośnie.  Ale  no  słuchajcie,  no  nie  można  tak  robić  na
przykład, że jesteśmy, idziemy przygotowani po komisjach, komisje, prawda opiniują i tu raptem
jest wniosek, który sprawia nam duży kłopot, bo ja chciałbym też uhonorować tych nauczycieli. No
chciałbym  to  uhonorować.  Natomiast  no  skoro  Pan  Burmistrz  zadeklarował  taką  chęć,  że  w
przyszłości coś takiego zrobi, no to dlaczego mamy robić to inaczej? Także proponuję to poprzeć to,
że tak powiem, projekt uchwały jednogłośnie no dając satysfakcję również Burmistrzowi, który
jakby już od jakiegoś czasu o tym sygnalizował. Dziękuję bardzo.

Alicja Chaniło – Ja przepraszam.

Jakub Ostapczuk – Mogę jeszcze ripostę?

Jakub Ostapczuk – Jeszcze no odnośnie, tak, proszę.

Alicja Chaniło – Ja przepraszam bardzo, że jeszcze raz zabieram głos, ale postawiłam wniosek.
Wiem, że on nie przejdzie, jak zwyczajowo nie przechodzą wnioski, więc pomimo tego proszę o
przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Jest  wymóg.  Wniosek  musi  być  niezwłocznie  przegłosowany.  Kto  jest  za
wnioskiem  Pani  radnej  Chaniło,  żeby  nazwa  ronda  była  imieniem  TON-u?  Kto  jest  za  tym
wnioskiem? 1, 2. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Trzymaj, trzymaj.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13,14. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. 4 radnych się wstrzymało. Za wnioskiem głosowało 2 radnych,
przeciwnych  było  14,  4  radnych  się  wstrzymało.  Teraz  przystąpimy  do  przegłosowania  całej
uchwały. Kto jest za nadaniem nazwy rondu Strażników Puszczy Białowieskiej? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? 2 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za wnioskiem głosowało
19 radnych, przeciwnych było 2, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Jeszcze Pan
Burmistrz chciał.

Jerzy Sirak – Ja bardzo dziękuję za te przyjęcie tej uchwały. Chciałby tylko tutaj potwierdzić swój
wniosek, Pani radna, że na następną sesję przygotuję wniosek uchwały o uhonorowaniu pamięci
nauczyciela tajnego nauczania – Pani Pelagii Ponieckiej. Rodzina Pani Pelagii Ponieckiej wyraża na
to zgodę i stosowny projekt uchwały przedstawimy na najbliższej sesji.



f/ Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Przechodzimy  do  następnej  uchwały  –  nadanie  nazwy rondu
świętych Cyryla i Metodego. Uchwała była dyskutowana na komisjach. Czy są uwag do powyższej
uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za nadaniem nazwy rondu świętych
Cyryla  i  Metodego? Dziękuję.  Kto jest  przeciwny?  Nie widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie widzę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

g/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt g/ zmiana uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia
20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy rondu. Chodzi tutaj o rondo to największe nasze
rondo. Do tej pory było nazwane Błogosławionego Jana Pawła II. Ja planowałem, żeby tą uchwałę
podjąć przez aklamację bez żadnych tutaj  dyskusji,  ale jest wymóg, że musimy przegłosować i
będzie ono nazywane rondo Świętego Jana Pawła II. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Kto jest za tą uchwałą? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

h/ Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do podpunktu h/ zmiana uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady
Miasta Hajnówka. W związku z tym, że została zaprzysiężona Pani radna i trzeba zmienić skład
komisji, Pani radna zadeklarowała do pracy w Komisji Spraw Społecznych. I to jest w zasadzie taka
formalność. Czy są uwagi? Jeśli nie ma, kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 13 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski, zapytania. Rozpoczynamy po
kolei od radnego Rakowicza, w tamtą stronę. 

Wiesław Rakowicz – Panie Przewodniczący, mam tu pewną wątpliwość, którą niewątpliwie trzeba
wyjaśnić odnośnie tak zwanego wakatu, o którym Pan wspomniał. Jeżeli chodzi o Statut Miasta,
tam jest jednoznaczny zapis o dwóch wiceprzewodniczących. Jeżeli więc teoretycznie to nie nam
tutaj  Pan  Przewodniczący  będzie  mówił,  czy  to  jest  wakat,  czy  to  nie  jest  wakat,  tylko  albo
zmienimy statut, albo wybierzemy drugiego wiceprzewodniczącego. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma, a nie, jeszcze radny Tomaszuk. 

Grzegorz  Tomaszuk  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  szanowni  Państwo,  odnośnie
wakatu to ja wspominałem, to znaczy to moja jakby propozycja.  Propozycja,  która szła w tym
kierunku. Mam nadzieję, że to jest zgodnie z przepisami prawa, szła w kierunku, żeby to też są
oszczędności pewne, prawda, do końca kadencji. Natomiast jeżeli wysoka Rada uzna, jeżeli wysoka
Rada uzna, że trzeba obsadzić ten wakat brakujący, no to oczywiście również swojego kandydata
wystawimy,  także  kwestia  jakby tutaj  dalsza.  Natomiast  ja  mam wniosek do Pana Burmistrza.
Chodzi o skrzyżowanie ulic wojewódzkiej, tu jest akurat radni z województwa, to też może pomogą
nam w tej sprawie, a mianowicie ulica 3 Maja i Armii Krajowej. Koniecznie tam jest potrzebne
oświetlenie sygnalizacja świetlna. Kilka kadencji, kilka kadencji o tym się mówiło. Wówczas były
po prostu pomiary natężenia ruchu i według tych pomiarów wychodziło, że za niskie natężenie,
żeby  instalować  sygnalizację  świetlną.  Możliwe,  że  ktoś  liczy  średnią,  prawda,  ilość
przejeżdżających samochodów na godzinę czy na dobę, ta średnia jest niska. Natomiast są momenty
takie jak godzina 8.00, 15.00, że są po prostu kolizje. Ta droga grozi wręcz wypadkami.  Kilka
tygodni  temu  była  dosyć  niebezpieczna  kolizja  i  jeszcze  raz  no  chociażby  sytuacja  z  dnia
dzisiejszego, gdzie stał sznur samochodów o godzinie 8.00 rano 200 metrów od strony szpitala. Nie
mogli  po  prostu  kierujący  pojazdami  przejechać  przez  to  rondo.  W tym momencie  chyba  jest
większy ruch i do Białowieży, i z Białowieży, i w związku z tym są takie sytuacje,  że bardzo,
bardzo, bardzo niebezpieczne i w związku z tym ponawiam tą prośbę do Pana Burmistrza.



Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Pan Bogdan Łabędzki, proszę, radny.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Ja  podzielę  się,  że  również  mam  wątpliwości  co  do  statutu.
Przepraszam, jeszcze chwilkę, co do zapisu w statucie. Jeżeli jest tam mowa o tym, że w skład
Zarządu Rady Miasta wchodzi jeden przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, no to jest jak
gdyby to norma prawna i...

Jakub Ostapczuk – Powołać łatwiej niż odwołać tutaj po prostu.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No tak. To znaczy ja inaczej powiem. Ja oczekuję po prostu opinii
prawnej na ten temat, Panie Przewodniczący. Wnioskuję o przedstawienie opinii prawnej na ten
temat,  na temat  zaistniałej  sytuacji.  Po prostu.  Podtrzymam wątek świateł  na wzmiankowanym
skrzyżowaniu. Ja, tak się składa, że byłem świadkiem jednego dnia wakacyjnego w czasie, kiedy
prowadzono  ten  pomiar.  Faktycznie,  no  w  ciągu  dnia,  szczególnie  na  wakacjach,  ruch  na
skrzyżowaniu  jest  troszeczkę  mniejszy,  natomiast  to,  co  mówił  Pan  Tomaszuk,  w  godzinach
porannych przejazd przy Szkole Nr 1 faktycznie jest  bardzo utrudniony.  To chociażby i  z tego
względu należałoby tą kwestię uregulować. Natomiast w nawiązaniu do poprzedniej sesji, Panie
Burmistrzu,  otóż nie otrzymałem czy Komisja Spraw Społecznych nie otrzymała wnioskowanej
przeze  mnie  dokumentacji  dotyczącej  powołania  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  w
której to dokumentacji miał się znaleźć także wniosek złożony do Ministra Kultury w tej sprawie.
Nie  otrzymałem też  zapowiadanego  czy sugerowanego,  sugerowanej  kopii  porozumienia,  które
zostało  zawarte  między  Panem  Burmistrzem  a  Bractwem  Prawosławnym.  Chciałbym  jednak
zobaczyć, czego faktycznie ono dotyczy to porozumienie. Wnioskowałem o przedstawienie Komisji
Spraw Społecznych informacji dotyczącej sytuacji osób i rodzin,  które zamieszkują w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej jako lokatorzy socjalni. Sugerowałem, bo zostało wystosowane pismo
do  Prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  celu  ustalenia  ilości  tych  osób  oraz  ponoszonych
ewentualnych kosztów przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Chciałbym zapytać, czy korespondencja
została nawiązana i jakie są jej efekty. Na poprzedniej sesji wnosiłem również o przygotowanie w
sprawozdaniu półrocznym Hajnowskiego Domu Kultury informacji o wynajęciach sali oraz sprzętu
i  usług  pracowników świadczonych  w tym półroczu.  Otrzymałem wykaz  za  rok  poprzedni.  Ja
wskazywałem konkretnie. Chodziło mi o półrocze tego roku 2014 i nadal na te informacje oczekuję
z wyszczególnieniem, jakie podmioty korzystały, jakiego dnia, jaką sumę opłaty musiały wnieść z
podaniem także nie wiem, czy Dom Kultury się posługuje przy tym rachunkiem uproszczonym, czy
fakturą VAT, z podaniem sygnatury tego dokumentu. Panie Burmistrzu, dalej to już nie będą moje
pytania.  To będą  pytania  mieszkańców konkretnie  ułożone na potrzeby sesji.  Pierwsze dotyczy
Zarządzenia Nr 49/14 z 8 maja 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za
2013  rok  punkt  9,  to  jest  wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym  w  zakresie  podatków  i  opłat  udzielono  ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Na początku można było przypuszczać, że to ta
kwota 7 milionów, ale nie. I jeden z mieszkańców zadaje pytanie, Pani Burmistrzu. Co oznacza w
tym zestawieniu tabelarycznym określenie „ważny interes podatnika”? Czy to, że ktoś ma trudności
finansowe dzisiaj w danym momencie, jest wystarczającym powodem do tego umorzenia? Na jakiej
zasadzie mieszkańcy Hajnówki o te umorzenia mogą się starać? Jaka jest procedura starania się o te
umorzenia? Może inni mieszkańcy też są zainteresowani umorzeniem podatku od nieruchomości.
To są konkretne pytania mieszkańców. To mówię, to nie Łabędzki pyta, tylko mieszkańcy i proszę
im odpowiedzieć.  Jeden  z  mieszkańców,  po  przeczytaniu  odpowiedzi  dotyczącej  sumy 26 558
złotych pisze  tak:  „Zgodnie  z  odpowiedzią  Pana Burmistrza  zaległość  podmiotu  prowadzącego
działalność gospodarczą z tytułu braku opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości” - to takie
podkreślenie  jak  gdyby  i  tutaj  informacja:  „Komornik  jak  gdyby  decyzję  o  bezskutecznej
ściągalności  na  dany moment.  Za  kilka  lat  sytuacja  może się  zmienić  i  będzie  można już  coś
ściągnąć.  Na działania  komornika  wpłaca  się  przecież  zaliczkę,  czyli  dalej  wydatkuje  się  kasę
miasta a dług się umarza”. Nie będzie pół godziny. Tak, bardzo proszę. Nie będzie pół godziny. Jadę



potem do Narewki, to mogę odwieźć do domu. Dalej tak,  Panie Burmistrzu, wpłynęło do Pana
pismo, wpłynęło właściwie do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ale do Pana wpłynęła kopia
pisma, którego autorem jest  Henryk Łukaszewicz,  w sprawie gospodarki mieniem mieszkalnym
przez ZGM. Panie Burmistrzu,  będę  prosił,  żebym otrzymał  kopię  odpowiedzi  w sprawie tego
pisma, dobrze, kiedy już będzie przygotowane. Tutaj chodzi o nieprawidłowości stwierdzone przy
rozliczaniu  ciepła  także  w  zasobach  ZGM-u.  Ale  nie  tylko.  Chciałbym  zapytać  Pana
Przewodniczącego, co z wnioskowaną przeze mnie potrzebą zorganizowania sesji wyjazdowej na
terenie  chociażby  Nadleśnictwa  Browsk?  To  w  związku  nawet  i  z  niedawnym  protestem
mieszkańców na trasie z Hajnówki do Białowieży jak gdyby taka potrzeba wynikła, żeby zapoznać
się ze stanem obecnym, tak chociażby żeby porównać sobie stan sprzed 4 lat i dzisiaj. Następne
konkretne pytanie. Ja przeczytam je w takiej oryginalnej wersji,  Pan Burmistrz pozwoli. „Może
zarzuci  mi  Pan  zbytnie  podążanie  za  medialnymi  sensacjami,  ale  zadziwia  mnie  wśród
współczesnych  młodych  rodziców  popularność  i  fakt  nieszczepienia  noworodków  z  powodów
pseudonaukowych.  Czy  istnieje...”  –  i  tutaj  pytanie,  Panie  Burmistrzu  –  „Czy  istnieje  jakieś
zestawienie, ile dzieci jest nieszczepionych? Oczywiście no na terenie miasta lub jak to wygląda w
przedszkolach  i  szkołach?  Czy  Sanepid  takimi  danymi  dysponuje?  Czy  my  jako  samorząd
zwracamy uwagę też na takie zjawisko?” I na wniosek jeszcze mieszkańców niepełnosprawnych,
ale poruszających się własnymi samochodami, jest taka prośba, by w porozumieniu z Zarządem
Dróg Wojewódzkich, tutaj szczególnie w drodze 3 Maja, przyjrzeć się miejscom postojowym na
nowo  i  sprawdzić,  czy  ta  ilość  miejsc  postojowych  przeznaczonych  dla  inwalidów  jest
wystarczająca a takim konkretnym wskazaniem jest brak takich miejsc parkingowych na wysokości
aptek w ulicy 3 Maja. Tutaj jak gdyby ze względu, myślę że też można by było to rozszerzyć na
ulicę Piłsudskiego też, żeby jak gdyby temu się przyjrzeć. Panie Burmistrzu, natomiast na koniec
króciutko  odniosę  się  do  tego,  co  nazwał  Pan  incydentem przy  ulicy  Wydmuchowo.  Ja  Panu
powiem  tak  no.  Incydent  ten  polega  na  tym,  że  z  dnia  na  dzień  przegrodzono  tą  drogę
krawężnikiem, który utrudnia tam przejazd. Do tego jeszcze z boku tego krawężnika  wysypano tak
zwaną kupę ziemi, tak? Mieszkańcy oczywiście jakoś tam z jednej strony krawężnika próbują to
zniwelować, ale z drugiej strony jest wysoki krawężnik i ja myślę, no jest to takie no to to jest jak
gdyby złośliwość, tak, zrobić komuś taką niedogodność. I ja tego nie zgłaszam po to, żeby, bo ja już
jak gdyby humorystycznie się do tego odniosłem, tak, już kilka dni temu. Mi nie chodzi o to. Mi
chodzi, żeby po prostu ci mieszkańcy mieli taki normalny zjazd jak wszyscy inni no i tylko o taką
zwykłą  prostą  kwestię  mi  chodzi.  Natomiast  jeszcze  chciałbym,  żeby  uzasadnił  mi  Pan  taką
decyzję,  która  związana  jest  z  pasami  przejścia  dla  pieszych  na  ulicy  Żabia  Górka.  Ja
wnioskowałem o to rok temu. Rok temu pracownik Urzędu Miasta przeprowadził wizję lokalną,
przeprowadził analizę z Policją, zebraliśmy informacje także od ubezpieczycieli, którzy też swoją
opinię na ten temat  wyrazili.  I  tam się okazuje, że jest  po prostu zrobiony projektowy błąd,  w
którym  z  jednej  strony  ulokowano  ścieżkę  rowerową  i  miejsca  postojowe  a  z  drugiej  strony
chodnik.  Z tego chodnika  przeprowadzenie przejścia  dla  pieszych na drugą stronę  koliduje jak
gdyby z prawem o ruchu drogowym. Po prostu nie przemyślano tego w fazie projektowej. Tam jest
oczywiście taka mała wysepka, do której można dojść, ale z tej wysepki, w myśl przepisów o ruchu
drogowym, nie można przejść. Ja oczywiście nie zakładam, że tam będzie stał policjant i będzie
kontrolował i nakładał mandaty,  bo nie chodzi o to, ale istnieje taki no istotny element,  jak na
przykład ubezpieczenie w wyniku wypadku drogowego, tak, w którym bierze się różne niuanse pod
uwagę. Ja w tamtym roku przyjąłem tą wersję, także nie można, przepisy mówią, że nie można,
przekazałem  to  mieszkańcom.  W  tym  roku  dowiaduję  się  z  pisma,  które  Pan  skierował  do
działkowców, że jednak to przejście tam będzie. Chciałbym znaleźć uzasadnienie, tak, dlaczego w
tamtym roku nie było można, w tym roku można i jak, nie wiem, zmieniły się podstawy prawne,
zmienił się charakter tej ścieżki rowerowej. Znaczy mówię, uzasadnienie tej decyzji.

Jakub Ostapczuk – Bo już zaraz Janowski pojedzie zaraz, dobra.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pan Janowski, tak?



Jakub Ostapczuk – Proszę.

Mikołaj Janowski – Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że z dzisiejszej
sesji jest najważniejsza jedna sprawa i dziękuję dla Pana Burmistrza, dla was i dla pracowników
Urząd  Miasta,  że  uchwała  podjęta  tutaj  odnośnie  dofinansowania  do  projektu  do  drogi
wojewódzkiej  już  została  zawieziona  do  Urzędu  Marszałkowskiego.  Podjęliście,  papiery
zawiezione, tak powinniśmy pracować. A Panie radny Łabędzki, na ostatniej sesji mówiłem, że nie
będzie ad vocem, ale teraz powiem, dzisiaj złożę to ad vocem do Pana wystąpienie. Po pierwsze, ja
nie wierzę, że system socjalistyczny był tak silny, że wybudował wszystkie te wsie, te okiennice, te
nasze domy. I kiedyś Hajnówka była wsią, i jeszcze, jak niektórzy mówią, komuny tutaj nie było.
Jeżeli chodzi o te rośliny, które mówiłem, z Puszczy Białowieskiej, no to komuna tych roślinek nie
sadziła 400-letniego dębu, świerka,  sosny, bo Pan podważył  moje wystąpienie odnośnie...  Nie i
architektury. No to pytam się, czy te okiennice kiedyś tutaj w dawnej Hajnówce, kiedy była Lipowa
kiedyś,  czy  na  Dolnym,  na  Górnym  tak  Panu  przeszkadzają?  Toż  komuna  tych  okiennic  nie
budowała.

Jakub Ostapczuk – Dobra, nie dyskutujmy.

Mikołaj Janowski – I Panie radny, jeszcze odnośnie tej drogi, tego krawężnika. Tam będzie droga
jeszcze nie została skończona. Będzie zalany asfalt, będzie wyrównany, będzie zjazd. Ja wiem, że
jest  jakiś  problem.  Ale  szanowni  Państwo,  jak  my czepiamy się  do pewnych szczegółów i  do
szczegółów pewnych potknięć czy projektowych,  czy innych,  wszędzie się  to zdarza.  Ale chcę
dodatkowo, Panie radny, powiedzieć,  że ta droga, ten parking, ten teren jest własnością miasta.
Dziękuję dla miasta i dla was, że podjęliście dofinansowanie do projektu, ale za ten teren, za ten
parking  Urząd  Miasta  dostał  wyrównanie  parę  groszy  otrzymał.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich
wybudował  parking,  położył  ten  nieszczęsny  krawężnik  i  dodatkowe  środki  dostał  z  tego  co
pamiętam chyba 250 000,  Panie  Burmistrzu,  za  będzie  zapłaconych za  wybudowanie  drogi  do
Urzędu Miasta. I takie drobnostkowe się czepianie czy tam wyszło, czy nie wyszło, pewne rzeczy
nie wychodzą.  I  Pan radny też powinien wiedzieć,  że pewne rzeczy nie wychodzą.  Pana,  moje
wystąpienia.  Pan planował  inaczej  powiedzieć,  wyszło  inaczej.  Ja  planowałem tak  planowałem
zrobić, wyjdzie dzisiaj za 5 minut inaczej. Takie jest życie. I ten, co nie robi, bo nie było problemu,
żeby tej drogi w ogóle nie było, żeby tego parkingu nie było, żeby zjazdu do Zajazdu Żubr do
Jańczuka nie było, nie byłoby problemu, bo nie byłoby krawężnika. A jeżeli coś się robi, to czasami
popełni  błąd.  To  jest  mały,  mały,  drobny  błąd,  który  zostanie  naprawiony,  bo  asfalt  zostanie
wyrównawczy wylany. Będzie... Tak, tak, Panie radny, bo będzie jeszcze warstwa wyrównawcza i
będzie zrównane z krawężnikiem i będzie to utwardzenie asfaltu, przytrzymanie trzymanie asfaltu.
Dalej Panie radny, jeżeli Pan wywalczy i dobrze by było znaleźć środki, wyremontować tą dróżkę
pomiędzy miastem a lasami, byłoby bardzo dobrze, to jest wskazane. Czy na rower, czy na inne
rzeczy, to trzeba to zrobić. I ma Pan tutaj rację, trzeba wyremontować dróżkę. To dalsze działanie. I
myślę, że to zostanie zrobione dzięki wam tutaj wszystkim siedzącym. Dziękuje.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Teraz Pan. Aha, to później, bo radny najpierw.

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ja w sprawie zapewnienia
bezpieczeństwa dla dzieci rodziców i również kierowców korzystających z ulicy Reja a dotyczy to
tutaj na wysokości przedszkola. Rodzice, którzy przyjeżdżają, dowożą swoje dzieci do przedszkola,
stawiają, parkują samochody na pasie drogowym ulicy i wychodząc z dziećmi, otwierają drzwi,
mają po lewej stronie i wychodzą bezpośrednio pod nadjeżdżające samochody, które jadą tą ulicą. I
tutaj  właśnie  widziałem  takie  stwarza  niebezpieczeństwo  wypadku,  dlatego  też  wnioskuję  o
wykonanie zatoki przy tym przedszkolu, a jest taka możliwość, bo tam przy jedni jest pas zieleni do
chodnika.  I  to  by  zapewniło  bezpieczeństwo  i  dzieciom,  i  kierowcom,  ja  również  rodzicom.



Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Teraz Pan Zdzisiek.

Zdzisław  Stankowski  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  dlaczego  tak  jesteśmy  źle
traktowani przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich? Dostaliśmy odpowiedź, że świateł na ulicy
3 Maja i na Armii Krajowej nie można założyć. To jest taki skandal. Dlaczego tak traktują źle naszą
Hajnówkę?  Bo jak  już  wam raz  mówiłem,  w Bielsku  ulica  główna  z  podporządkowaną  i  jest
obwodnica dalej i tam są założone światła, i bez problemu. A czemu u nas? Tu jest napisane, że
takiego ruchu nie ma.  Jak tam nie ma ruchu? Tam nie ma jak przejechać.  Już niejeden kolega
mówił, że jedzie obwodnicą sobie, żeby przejechać. Dlaczego oni nas tak traktują? I jeszcze jest
taki skandal w tym Urzędzie, że wpłynęło, że wpłynęło 15.04.2014 r. A już przysłali dla mnie to.
Jak  tak  się  odbiera?  Tak się  nie  powinno odbierać  i  rejestrować.  I  jeszcze  też.  Musimy 50 %
dołożyć, do remontu tego wniosku, co ja złożyłem drogi wojewódzkiej przy tym. Nie możecie tego
zrobić? Już jest maj,  tyle ludzi chodzi,  zaraz przyjadą wnuki,  dzieci do rodziców i będą tam z
wózeczkami jeżdżą. Dlaczego nie ma takiej reakcji? W lutym złożyłem ten wniosek. Mnie nie było
tutaj półtora miesiąca i dlatego tak to jest. A teraz jeszcze przeczytam Państwu, dlaczego tak, kolega
mi to dał, dlaczego tak Urząd Miasta traktuje młodych ludzi mieszkających na ulicy Wierobieja?
Jako  właściciel  nieruchomości  położonej  przy  Wierobieja  13  w  Hajnówce,  oznaczone  numer
geodezyjny, to numer nie będę czytał,  i  chce kupić 88 metrów kwadratowych stojącego na nim
starego  budynku  gospodarczego.  I  wy,  teraz  dam odpowiedź,  jaką  daliście  mu  odpowiedź.  Tu
jeszcze  on  pisze,  że  tam  jest  jego  budynek  obrzucany,  niszczony  przez  innych.  I  teraz  wam
przeczytam  odpowiedź  Burmistrza.  „W odpowiedzi  na  wniosek  z  dnia  30.08.2012  w  sprawie
nabycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym takim
i takim, niniejszym informuję,  że w chwili  obecnej nie jest planowana sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości. W przyszłości nieruchomość będzie przeznaczona do sprzedaży”.” To czemu tak
nie  można takim młodym ludziom mieszkającym w Hajnówce tego sprzedać?  I  tam jest  takie
niebezpieczeństwo, bo oni z małym dzieckiem są tam. A tam tak to rzucają w ten dom. Sprzedajcie,
on se odgrodzi elegancko i będzie dobrze A teraz jeszcze, Panie Burmistrzu, składałem wniosek i
dlaczego wy nie reagujecie? Było złożone, żebyście zlikwidowali znak skręcania tylko w prawą
stroną z ulicy Wierobieja na Batorego. Tam można skręcać i w lewo, i w prawo, bo przyjeżdżają tak
ciężkie samochody z towarami czy to do przedszkola, czy do tego sklepu mlecznego i potem jadą
przez osiedle Millenium przy blokach. I ludzie Panie mówią: Wnuczki do nas przyjeżdżają, wnuki i
wybiegają z klatki na plac zabaw, i tam takie ciężkie samochody jeżdżą, i oni nawet nie reagują,
szybko jadą i  już się  robią dziury tam. Dlaczego nie  ma na to  reakcji?  I  też,  już też w lutym
składałem wniosek i teraz mieszkańcy też do mnie zadzwonili: Dlaczego jeszcze nie jest robiony
remont Zaułku Targowego? To raptem 800 czy 900 metrów długości i po tych deszczach, jakie tu
teraz padały duże, są takie duże dziury i mówi: My już nie możemy chodzić tam. Czemu wy tego
nie robicie? Przecież to jest centrum Hajnówki. I też – Poddolna. Mamy już połowę maja i dlaczego
tam nie układacie chodnika do końca Dolnej? Tm mieszkają młodzi ludzie, którzy mają 3, 2 dzieci,
dziecko i jak oni mają chodzić z wózeczkiem? Po ulicy? Przecież tam raptem zostało, nie wiem, czy
tam 300 metrów czy ile. Przecież to trzeba zrobić jak najszybciej. I tam starsi ludzie chodzą z takim
wózeczkiem, że się boją już chodzić po tej ulicy, bo już tak dużo samochodów mamy. Oglądałem
telewizję i powiedzieli jak były święta, to w Polsce jest 25 000 000 samochodów. O, i temu takie
duże ruchy są. I dlatego tak jest. I jeszcze jest taka sprawa, Panie Burmistrzu, dlaczego to Pani
nasza z Zarządu Osiedla Centrum powiedziała mi: Dlaczego nie zostały ścięte drzewa przy skwerku
przy sklepie spożywczym? On tak się rozbudowuje i tam mówi: Ja przez okno gotowałam sobie
obiad w kuchni i patrzę, jak na ławeczce siedzi starszy Pan. I mówi: Miał takie szczęście, że wstał i
odszedł i zaraz za 2 minuty – mówi – raptem spadło takie duże drzewo. I mówi: Dlaczego oni w
ogóle do końca nie ścinają? I są takie dwie wierzby też duże z suchymi gałęziami na górze. I tam
ludzie idą robią zakupy, i siadają z dziećmi, tak, a wy nawet stoicie, składacie kwiaty przy tym
pomniku i mówią: Dlaczego tych wierzb się nie ścina? My się już boimy. Traktujcie dobrze tych



ludzi. A jeszcze zostaliśmy okłamani, tu z kolegą szliśmy i też było obiecane, że te wierzby stare
zostaną wycięte. To byłem w tym dziale komunalnym, komunikacyjnym i: Na pewno one zostaną
wycięte. I potem też szliśmy i też gałęzie popadały i połamane zostały. To dlaczego tak się robi? I
jeszcze też z kolegą stałem, rozmawiałem i podjeżdża taki Pan przy rondzie i mówią, i podjeżdża do
mnie i mówi: Wie Pan, niech Pan poruszy na sesji też. Dlaczego już te 5 czy 6 lat ciastkarnia nie
jest rozebrana, bo tam jak ją nie będą rozbudowywać, to niech rozbiorą i zrobią parkingi, bo tu też
dzieci  przyjeżdżają  do szkoły samochodami i  nie  mają  gdzie zaparkować.  A mówi:  Niech Pan
jeszcze im powie, że już tam na górze chyba niektóre brzozy, które rosną, mają metr, półtora i
dlaczego nie ma reakcji Urzędu Miasta? Jeżeli wy liczycie na sprawę sądową, że to jest sprawa
cywilna, to już tego nie trzeba brać pod uwagę. Bo sprawa cywilna może trwać i 10, i 15 lat. Bo ja
jestem świadkiem w sprawie cywilnej i już 3 lata się nie odbyła. I też dla tego kolegi, co zakładał,
mówiłem: Dwóch nie wkładaj w to, bo to będzie trwało 10 lat. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Janina Szymańska – Ja jeszcze chciałam.

Jakub Ostapczuk – Proszę Panią też. Szymańska.

Janina Szymańska – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, wysoka Rado, pierwsze pytanie to
mam do Pana Dyrektora gospodarki komunalnej, bo mnie prosili mieszkańcy.

Jakub Ostapczuk – Mieszkaniowej.

Janina  Szymańska  –  Tak,  do  gospodarki..  Miesiąc  październik  był  bardzo  ciepłym miesiącem.
Natomiast koniec kwietnia, miesiąc maj jest chłodny. Bardzo. 5 stopni, 4 stopnie w nocy ciepła, w
dzień nie ma 15, 14. W mieszkaniach na parterach zimno i na drugim piętrze. I dodatkowe pytanie.
kazali Pana zapytać. Jak będzie gospodarka komunalna rozliczała 2014 rok, ile mamy szykować
dopłaty do centralnego ogrzewania? Czy po 700, czy po 500, czy po 1000 Bo jakoś dwa bloki 1-2
są bez przerwy karani, są wysokie dopłaty. Czy w takim zimnie siedzimy my starsi sobie poradzimy
ale dzieci, czy będziemy mieli takie wysokie dopłaty? To są pytania mieszkańców. A teraz do was,
moi drodzy. Tyle głów, tyle mają wykształcenia te osoby wszystkie. Ja już czwarty raz się zwracam
na temat MPK-ów do szpitala. Nikt na to nie reaguje. I powiem wam, dlaczego teraz zwracam
uwagę. Na Święta Bożego Narodzenia upadłam bardzo w domu. Na początku stycznia poszłam do
lekarza. Oczywiście dostałam odpowiedź: Proszę Panią, wiek, zwyrodnienia i tak się dzieje. Maść
przeciwbólowa i przeciwzapalna. Może moje takie szczęście. W marcu rehabilitantka zajęta gazetą,
byłam na rehabilitacji, odmroziła mi nogę, bo dała mi samej, żebym ja to robiła, ja nie widziałam
jak, bo pierwszy raz aparat miała w ręku. Nie zainteresowała się. Pytałam się, czemu boli, czemu
piecze, czemu bieleje. 3 minuty za dużo. Półtorej minuty Pani dam, to będzie dobrze. Na trzeci
dzień  pobiegłam,  byłam w poniedziałek,  w środę  już  poszłam do  lekarza  do  chirurga,  bo  nie
mogłam stanąć na nogę lewą. Teraz pod koniec kwietnia chciałam uklęknąć na kolano na wersalkę.
Jak uklękłam, tak szybciej się zerwałam, bo mnie kolano piekielnie zabolało. Poszłam do lekarza,
który mnie przepisywał maści i wszystko, i mówię, że proszę o prześwietlenie. Zapłacę, prywatnie.
co jest z kolanem, bo nie dam rady. Nie dam rady chodzić, nie dam rady uklęknąć, nie dam rady
przykucnąć.  Oczywiście,  dostałam  normalne  skierowanie,  prześwietlono  –  pęknięta  rzepka.
Dostałam zastrzyki – 210 złotych i 3 zastrzyki. Jutro jadę na drugi zastrzyk. Może Pani to zaleje, a
jeżeli nie zaleje pęknięcie – operacja. A jak prosiłam wcześniej – proszę Panią, starość. Tak było
odpowiedziane.  W sobotę  jadę  do  kardiologa.  Może  któryś  z  Pan  radnych  dacie  mnie  numer
telefonu, bo jak się nie wyrobię do godziny 15.00, zadzwonię po was, żebyście mnie przywieźli do
domu, bo ja pieszo nie dojdę z tym kolanem. A MPK-ów już nie ma. Czy tak trudno? Inne miasta
robią  damo  MPK-i.  A  u  nas  co?  Naprawdę  tak  trudno  pomyśleć.  Lekarze,  nauczycielowe,
dyrektorzy wszyscy? Nie macie tej głowy, żeby pomyśleć? Toż to nie dzieci. I jeszcze jedno. Może



głupio powiem, ale to naprawdę mnie się wydaje, że to was się dotyczy. Nie składajcie przysięgi:
Pomożemy, pomożemy, pomagamy, będziemy dbać o was, będziemy to. Lepiej złóżcie przysięgę:
Nie zainteresujemy się wami, nic nie pomożemy, będziem gnać do ziemi, bo nam starych ludzi nie
potrzeba.  Tak  nam  dopomóż  Bóg.  Ale  tych  starych  ludzi  się  robi  coraz  więcej.  To  chciałam
powiedzieć.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Janina Szymańska – I zastanówcie się, niech ten MPK chodzi.

Jakub Ostapczuk – Dobrze.

Janina Szymańska – Ja mówiłam, że my zapłacim starzy ludzie,  jak wy młodzi nie dacie rady
ruszyć MPK-ów. My zapłacim za te soboty i niedziele. Albo przywóźcie nas ze szpitala, skoro
lekarze są pozaterenowi.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, tu zostaliśmy zachęceni do współpracy
Radą  i  tylko  jedną  mam  prośbę,  żeby  wysoka  Rada  i  odpowiadające  nam  na  nasze  pisma
respektowali  przynajmniej  te  swoje  przynajmniej  odpowiedzi.  W związku  z  czym  przeczytam
pismo, które dostałam w odpowiedzi. Proszę zwrócić na datę. Hajnówka, 26.02.14 Przewodniczący
Rady Osiedla Lipowa i  tu  jest  taki  punkt  w sprawie...  „Do dnia 31 marca 2014 roku zostanie
przedstawiona analiza systemu gospodarki odpadami za okres od 1 lipca 13 roku do 31 grudnia 13
roku.”. I dzisiaj mamy datę już maj. W związku z powyższym pytam się, jak to mamy traktować?
A, w odpowiedzi podpisany Pan Burmistrz Jerzy Sirak. W związku z tym pytam się, czy to jest
poważnie  traktowana Rada Osiedla,  czy też  zgłaszane  nasze  postulaty,  czy tylko  aby to  zbyć?
Ponadto, już w naszej rozmowie Pan Burmistrz obiecał, że teren przy OSiR-ze zostanie wyrównany,
zasiany, no przynajmniej uporządkowany. Jedno drzewo się zwaliło, prawda, zostało wykopane,
uporządkowane, ale ten teren od ulicy od chodnika jest  w dalszym ciągu. Pada deszcz,  bajora.
Teraz, no nie wiem, są Dni Muzyki Cerkiewnej, samochodów jest pełno. Stoją w błocie i tego po
prostu nie zrobiono. Ja rozumiem, trudności, czas, ale to proszę traktować, Panie Burmistrzu, te
Rady Osiedla,  te  nasze  zgłaszane  projekty  poważnie,  bo  co  pomyślimy o  tych  podpisujących.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Karol Nieciecki jeszcze.

Karol Nieciecki – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja chcę poruszyć dwie kwestie i na pierwszą
kwestię prosiłbym, żeby już mi nie odpowiadano, ponieważ dostałem odpowiedź, no po której mi
się trochę smutno zrobiło, bo ja przepraszam, że tak powiem, ale ktoś nas tu, nie tylko mnie,  nas się
traktuje jak debili. Zadałem pytanie, jakie będą koszty utrzymania, prawda, obecnej na przykład
fontanny w porównaniu ze starą. Pracownik Urzędu Miasta powiedział, że takie same. I o ile, ja
mieszkam 12 lat w Hajnówce, o ile ja pamiętam, może wcześniej tam nie byłem, ale poprzednia
fontanna  nie  działa  w  tej  chwili  tak,  od  kilkunastu  lat.  Więc  jak  może  być  koszt  utrzymania
fontanny niedziałającej  z  działającą taki  sam? Ja nie chcę dyskusji  i  na tym jest  koniec.  Panie
Burmistrzu,  druga rzecz.  Nie wiem, czy Pan pamięta.  Obiecał  Pan coś  na poprzedniej  Radzie.
Powiedziałem o bezpieczeństwie, powiedziałem o tym, że zbliża się sezon pijacki, alkoholowy i tak
dalej, i tak dalej. I coś Panu powiem, po tej mojej wypowiedzi następnego dnia była bardzo fajna
ostra reakcja Policji, bo obserwowałem to. A następnego dnia dostałem 2 telefony. Grożono mi. I
chcę  powiedzieć,  Panie  Burmistrzu,  że  grożono  mi  osobiście,  grożono  mojej  rodzinie.  I  jeżeli
cokolwiek się stanie, do Pana Burmistrza się zwrócę, dlatego że ten problem nie został rozwiązany.
Ta kwestia nie została nawet ruszona w najmniejszym stopniu. Proszę Państwa, ja teraz powiem



trochę szerzej. Dzisiaj porozmawiałem z Panią szefową MOPS-u, ponieważ większość klientów,
którzy tam piją przy przedszkolu, prawda, to są jej klienci, tak. Ci, którzy dostaną renty czy, renty,
tak, renty socjalne z tego tytułu, że piją. Mam kilku kolegów, którym odebrano rentę dla tego tytułu,
że byli chorzy po 10 latach. Można im podpowiedzieć, żeby zaczęli pić, prawda? Ale to taka mała
dygresja. Pani szefowa MOPS-u powiedziała mi tak: Panie Karolu, wie Pan co, ja mam problem, bo
ja od lipca muszę im wyrównać i to dużą podwyżkę. Więc Panowie, jeżeli oglądacie, to już wiecie,
że od lipca macie podwyżkę, prawda, że nie ma na to rady, prawda, trzeba im płacić a to, że dostają,
prawda,  zamiast  chleba  czy  masła,  czegoś  tam jeszcze,  alkohol  i  potem idą  się,  przepraszam,
załatwiają, tak jak to miało miejsce ostatnio, prawda, pod moim blokiem, prawda, przy samej mojej
klatce, to już nie ma znaczenia. Proszę Państwa, ja obiecałem coś mieszkańcom, obiecałem z mego
osiedla, obiecałem coś sobie a przede wszystkim mojej żonie, która jest bardzo wrażliwa na temat
właśnie tego alkoholizmu i  tego, co się tam dzieje. Nie damy się sterroryzować. Nie damy się
sterroryzować  alkoholikom.  To,  że  właśnie  zlikwidowano  tam  przy  bloku  Pana  radnego
Łabędzkiego tam to miasteczko takie alkoholików, towarzystwo się przeniosło pod sklep, który od
niedawna  funkcjonuje,  prawda,  pod  jakby  to  powiedzieć,  pod  nowym  zarządem,  nowym
właścicielem, bo poprzednia właścicielka dawała sobie radę. Owszem, sprzedawała piwo, ale tam
nikt lub prawie nikt nie pił na miejscu. Natomiast teraz się pije i dzieje, co się dzieje. Żeby nie być
gołosłownym, troszeczkę zrobiłem no jakąś małą konsultację, czy innym to nie przeszkadza, bo
powiedzą że tak tylko Nieciecki. Więc tak, spotkałem się z Panem przedsiębiorca Podlaszyńskim.
Pan Podlaszyński mówi: Proszę Pana, teraz jak się idzie do mego kiosku, który stoi z chlebem, to
już nie pachnie chlebem. Tam stoi taki bardzo fajny kiosk, gdzie naprawdę się bardzo smaczny
chleb sprzedaje, natomiast czym tam pachnie teraz,  to tylko możecie sobie Państwo wyobrazić,
prawda. Rozmawiałem z mieszkańcami bloku 56 tam między innymi, gdzie mieszka Pani Wójt,
prawda, Rygorowicz. Ci ludzie też są, proszę Państwa, zażenowani, bo jeżeli mówi jakakolwiek
kontrola czy Policja przyjeżdża, oni uciekają do nich na klatkę. A policjanci mówią w ten sposób,
ale nie wiem, akurat w tym temacie prawa karnego nie znam, że jeżeli są w budynku zamkniętym,
nie mają prawa, musimy wygnać ich z klatki,  żeby oni mogli  interweniować, prawda, w takiej
sytuacji. Więc w tym momencie też Policji to jakoś zamyka drzwi. Ja na koniec jeszcze złożę taką
małą  dygresję.  Dziwne,  że  nie  przeszkadza  to  Panu  radnemu  Kulwanowskiemu,  Pani  radnej
Ostaszewskiej. Dziękuję, bo Pan radny Łabędzki robi, co może, pomaga mi. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Leonard Kulwanowski – Przepraszam, ja tylko...

Jakub Ostapczuk – Jedno ad vocem.

Leonard Kulwanowski – Ja nie mogę pozostawić Pańskiego stwierdzenia bez uwagi. Niech Pan
uważnie posłucha.

Karol Nieciecki – Dobrze.

Leonard Kulwanowski – Nie mogę tak sobie darować tego stwierdzenia. Pan już raz kierował w
moją stronę pewne zastrzeżenia. Ale proszę Pana, skąd Pan wie, że mnie to nie razi?

Jakub Ostapczuk – Proszę słuchać.

Leonard Kulwanowski – Pytanie tylko jedno. Skąd Pan wie, że mnie to nie razi? No skąd? Przecież
Pan nie wie, ile razy rozmawiałem z tymi ludźmi. Pan o tym nie wie a Pan publicznie w tej chwili
zgłasza mnie i drugą, i Panią, że nas to w ogóle nie interesuje. Tak samo jak Pan jesteśmy bezsilni,
proszę Pana.



Karol Nieciecki – Ja nie jestem i udowodnię to Panu.

Leonard Kulwanowski – Dobrze. Dziękuję bardzo.

Karol Nieciecki – Udowodnię to Panu.

Do punktu 14 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Dobra,  czy  są  jeszcze  pytania?  Jeśli  nie  ma,  przechodzimy  do  punktu
następnego. Odpowiedzi na interpelacje wolne wnioski, zapytania. Proszę Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, tych pytań jest bardzo dużo. Ja na pewno...

Jakub Ostapczuk – Na piśmie

Jerzy Sirak – Na wszystkie nie będę mógł od razu odpowiedzieć. Pani Ela zapisała, także to, czego
nie  odpowiem,  odpowiemy  na  piśmie.  Pan  radny  Tomaszuk  podnosi  temat  skrzyżowania  i
sygnalizacji  świetlnej.  Jak  wszyscy  wiemy,  wielokrotnie  już  występowaliśmy  do  Podlaskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich z tym problemem i z tą propozycją. Ja na dzień dzisiejszy jakby nie
widzę  innego  rozwiązania,  tylko  trzeba  zaproponować  dla  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich jakby wspólną realizację. Wiadomo trzeba zacząć od dokumentacji.

Jakub Ostapczuk – Proszę o zachowanie ciszy. Pytania zadawaliście nie przeszkadzaliśmy wam.

Jerzy Sirak – Ja rozumiem, że wspólnie uznajemy, że ta sygnalizacja świetlna tam musi być, to nie
ma innego wyjścia, jak trzeba w budżecie zabezpieczyć środki na zrobienie dokumentacji. Jeżeli
jest  takie  przyzwolenie  wysokiej  Rady,  to  ja  z  taką  propozycją  do  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
wystąpię,  że  proponujemy  wspólną  realizację  i  w  projekcie  budżetu  już  na  przyszły  rok
zabezpieczymy środki  na opracowanie dokumentacji  tejże sygnalizacji.  Zobaczymy,  jaka będzie
odpowiedź. Ja wysoką Radę o tym poinformuję. Pan Łabędzki mówił, że nie otrzymał informacji.
Ja w takim razie przepraszam i zadbam o to, żeby najpóźniej jutro, pojutrze ta informacja została do
Pana radnego przekazana. Jeżeli chodzi natomiast o podatki. Postępowanie podatkowe dotyczące
umorzenia  podatków jest  w ordynacji  podatkowej  wyraźnie  określone.  Wszelkie  decyzje,  które
podejmujemy, dotyczące bądź odmowy umorzenia, bądź umorzenia podatku, są podejmowane po
przeprowadzeniu tej  procedury.  Jeżeli  jest  tam krótka informacja „ważny interes podatnika”,  to
znaczy, że postępowanie zostało przeprowadzone i z tego postępowania wynika, że nie ma tam
szans  i  możliwości  wyegzekwowania  tych  pieniędzy,  przynajmniej  w  danym  momencie  i  to
umarzenie jest. Ale to umarzanie naprawdę jest bardzo sporadyczne. Ja nie wiem, skąd Pan taką
jakąś astronomiczną kwotę wynalazł 7 000 000. Pani Skarbnik, tam jest 7 000 000?

Jakub Ostapczuk – Należności tyle jest.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, kiedy dotarł do mnie ten dokument zarządzenia i
zobaczyłem te umorzenia, i odniosłem się do tego, co wcześniej RIO mówiło o tych sumach, tak, to
spodziewałem się, że może to jest...

Jerzy Sirak – Nie, to są różne rzeczy. Naprawdę tych umorzeń nie ma bardzo dużo.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Zastrzegłem, że to nie jest wyjaśnienie dla tych 7 000 000.

Jerzy Sirak – Dobrze.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dlatego w sprawie tych 7 000 000 złożyłem interpelację.



Jerzy Sirak – Dobrze. Przygotujemy odpowiedź. Także jeżeli chodzi o to, naprawdę staramy się
postępować tutaj  elastycznie, bo tak naprawdę duże problemy, największe zaległości podatkowe
mają  przedsiębiorcy.  Ja  jestem  daleki  od  tego,  żeby,  że  tak  powiem,  pogarszać  sytuację
ekonomiczną  przedsiębiorców.  Staramy  się  postępować  elastycznie  i  tytuły  wykonawcze  do
komornika  idą  naprawdę  w ostateczności.  Bo  ja  uważam,  że  lepiej  przedsiębiorcy  dać  szansę,
rozłożyć zobowiązania podatkowe na raty, poczekać z nadzieją, że trudny okres mnie, firma się
utrzyma  i  te  podatki  jednak  do  budżetu  miasta  wrócą.  Dużo  było  różnych  pytań,  mówię,
odpowiemy na piśmie. Na temat szczepionek też nie potrafię nic powiedzieć, bo po prostu to jakby
nie jest zadanie nasze, musimy się zorientować. Wszyscy wiemy, że jest taka sytuacja, że dzisiaj no
część  rodziców  no  nie  szczepi  dzieci.  Kiedyś  to  szczepienia  były  obowiązkowe  i
najprawdopodobniej w 99 , w 100 % wszystkie dzieci były szczepione. Dzisiaj nie wiem, jak to
wygląda od strony prawnej, ale jeżeli rodzic się zdecyduje i nie chce zaszczepić dziecka, to chyba
trudno  go  do  tego  zobowiązać  no.  Kiedyś  był  bezwzględny  przymus.  Dzisiaj  jest  zapewne,
SANEPID tego pilnował i to pilnował skutecznie. Pan Puch podnosi temat i propozycję rozważenia
możliwości utworzenia zatoki przy przedszkolu przy ulicy Reja. No tam jest rzeczywiście sytuacja
trudna. My to przeanalizujemy. Pracowników referatu tam wyślę w tamto miejsce. Jeżeli się okażę,
że są jakieś możliwości, żeby w tamtym miejscu jakieś zatoki zrobić, no to trzeba się będzie nad
tym zastanowić, ale oczywiście też to jest związane z dokumentacją i przebudową ulicy Reja. Pan
Stankowski mówi o różnych rzeczach, ja tutaj do dwóch się ustosunkuję. Jeżeli chodzi o drzewa,
Panie Zdzisławie, proszę mi wierzyć, staramy się przeglądy robić systematycznie. W ostatnim roku
wydaliśmy bardzo dużo decyzji i bardzo dużo drzew – i w mieście, i w parku – zostało wyciętych.
Może jeszcze jest to za mało. Staramy się wycinać, jednocześnie prowadzić nasadzenia, żeby no
radykalnie szybko z tych zbyt dużo drzew nie wyciąć. Też moja taka prośba, jeżeli widzicie, że
jeszcze  gdzieś  coś  trzeba  podciąć  czy  wyciąć,  czy  Pan,  czy  ktoś  inny,  proszę  o  informację.
Naprawdę to, co stanowi zagrożenie, bez zbędnej zwłoki na pewno te gałęzie przytniemy. Chociaż
to nie są łatwe sprawy, szczególnie jeżeli chodzi o drzewa, pomniki przyrody. Chodnik na ulicy
Poddolnej.  Jesteśmy już tam po przetargu. Pan dobrze wie,  że w projekcie budżetu na ten rok
zaplanowane  są  pieniądze  na  ten  chodnik  i  ten  chodnik  w  tym  roku  zostanie  skończony.
Oczywiście, w tym momencie akurat układamy chodniki na ulicy Łagodnej, Słonecznej i tak dalej, i
jeszcze  na  Bohaterów  Westerplatte  bodajże,  ponieważ  jesteśmy  już  po  przetargu,  chcemy  te
chodniki  ustawić,  chcemy  zdążyć  z  ułożeniem  nawierzchni  bitumicznej,  szczególnie  na  ulicy
Łagodniej przed 15 sierpnia, ponieważ 15 sierpnia planowane jest oficjalne, uroczyste odsłonięcie
tego Pomnika Żołnierzy 20 roku. Także zgodnie z harmonogramem ten chodnik będzie układany.
Pani Szymańska podnosi temat MPK-u. Proszę o szczegóły, bo no bo wie Pani, MPK jeździ do
szpitala. Ja rozumiem, że brakuje jakiegoś kursu czy godziny nie odpowiadają, czy coś takiego, nie.

Janina Szymańska – Panie Burmistrzu, MPK do szpitala ostatni odjeżdża 14 z minutami.

Jerzy Sirak – Aha, i chodzi, żeby był jeszcze.

Janina Szymańska – A lekarze, którzy przyjeżdżają spoza terenu jak kardiolodzy, gastrolodzy, oni
przyjmują nas do godziny 16.00 -17.00.

Jerzy Sirak – Rozumiem, że byłby potrzebny jeszcze jeden kurs w środku. Ja nie potrafię w tej
chwili powiedzieć. Trzeba przeliczyć, ile to będzie kosztowało. 

Janina Szymańska – Ale to w sobotę, Panie Burmistrzu.

Janina Szymańska – Bo tak to jeżdżą. W sobotę tylko. 

Janina  Szymańska  –  Choć  2  MPK-i  dać.  Naprawdę.  Będziem  płacić,  tylko  dajcie  nam  taką



możliwość, dla ludzi starszych.

Jerzy Sirak – W sobotę, tak?

Janina Szymańska – Proszę?

Jerzy Sirak – W sobotę, tak?

Janina Szymańska – W sobotę, tak. Przeważnie w sobotę.

Jakub Ostapczuk – Ale niech ci lekarze wcześniej przyjeżdżają.

Jerzy Sirak – I to w sobotę w jakich godzinach? O 16.00, tak? Proszę zapisać, Pani Elu. W sobotę o
16.00, żeby był koło szpitala. Panie Mironczuk, ja przepraszam, jeżeli gdzieś jakiś termin został
uchybiony.  Ja  myślę,  że  ta  analiza  jest,  bo  ona  jest  na  bieżąco.  Przedsiębiorstwo  Usług
Komunalnych nam przekazuje informację co do ilości i asortymentu zebranych odpadów, bo my
mamy  obowiązek,  że  tak  powiem,  ewidencjonowania  tego  i  przekazywania  informacji
statystycznie.  Także,  Pani  Kierownik,  proszę  to  zapisać  i  przekazać  niezwłocznie  Panu
Przewodniczącemu tą informację.

Piotr  Mironczuk  =  To  może  ja  nie  czekam  odpowiedzi.  Wystarczy  odpowiedź  Pańska,  Panie
Burmistrzu. Tylko ja tu do Pana Przewodniczącego, że szanujmy się nawzajem. Jeżeli wymagamy,
żeby myśmy szanowali was, to szanujcie nas. Natomiast między innymi i Pan Przewodniczący był
na  zebraniu  osiedlowym,  gdzie  zwróciłem  się  i  do  radnych.  Pomóżcie,  żeby  to  zrobić,
przeprowadzić tą analizę. Tylko tyle, bo naprawdę nie trzeba już odpowiedzi pisemnej. Wystarczy
no.

Jerzy Sirak – Nie to znaczy ja powiem tak, Panie Mironczuk. Jeżeli chodzi o ocenę prowadzenia
gospodarki  odpadami  i  tą  analizę,  to  wydaje  mi  się,  że  jeżeli  chodzi  o  spełnienie  standardów
wskaźników europejskich, które zostały na Polskę nałożone, to my w naszym mieście mamy te
wskaźniki na pewno osiągnięte i z takim dużym, wysokim, bezpiecznym zapasem. Pan podnosi też
temat OSiR-u. Poprawialiśmy, ale wiadomo, to nie jest teren utwardzony. Rozumiem, że jeszcze
trzeba gdzieś tam dożwirować. Pani Marto, też proszę tam zapisać, uczulić Pana Michalaka, żeby
tutaj wspólnie z OsiR-em, w uzgodnieniu z OsiR-em te dziury zasypać. No Panie Nieciecki, jeżeli
chodzi  o  bezpieczeństwo  czy zasady wypłacania  zasiłków celowych,  bo  tu  są  różne  zasiłki  w
MOPS-ie,  to  proszę  wierzyć,  czy  to  mi  się  podoba,  czy  Pani  Wasiluk  się  podoba,  to  nie  ma
znaczenia. Są określone przepisy prawne i my musimy to robić, i te zasiłki wypłacać. Ja osobiście
też  uważam,  że  byłoby o  wiele  lepiej,  gdyby część  środków pomocy społecznej  przesunąć  na
aktywne  formy  zwalczania  bezrobocia  i  po  prostu  zatrudniać  więcej  ludzi  w  ramach  prac
interwencyjnych. Niezależnie od tego, czy to będzie koszenie trawników, zamiatanie chodników
czy układanie krawężników, bo jest to, bądź co bądź, praca, która mniejszą czy większą, ale daje
satysfakcję wszystkim pracującym, ale również no dobrze służy, jeżeli chodzi o miasto. No ale
niestety,  żyjemy w takich realiach prawnych,  jakie  są.  Ja  Panu powiem szczerze,  że  ja  o  tych
propozycjach mówię przy różnych okazjach różnych spotkań i konferencji, ale niestety nic tutaj się
nie zmienia. Bo ja uważam, że za te pieniądze, które w budżetach generalnie mamy, można byłoby
zrobić  dużo  więcej  i  dużo  efektywniej.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  to  bezpieczeństwo,  no  nie
jesteśmy jako miasto wyjątkiem, no problemy są, niestety są.

Karol Nieciecki – Mogę coś? A czy to jest w porządku według prawa, Panie Burmistrzu, że 10
metrów, no 15 od ogrodzenia przedszkola jest sklep, który ma koncesję na alkohol? A tam zaraz
obok drugi?



Niezgodnie z prawem.

Karol Nieciecki – I to jest zgodne z prawem, że dzieci wychodzą, wie Pan, i widzą takiego Pana,
który oddaje mocz w tym momencie pod siatką przedszkola? Nie wiem, czy. Pan mi obiecał, że nie
wiem, będzie jakieś spotkanie, konferencja, że może jakaś komisja alkoholowa. Proszę Państwa,
tam wystarczy od 6.00 do 18.00 się przejść. Przejść tak po cywilnemu, zobaczyć, co się tam dzieje.
Wchodzisz do jednego sklepu, to Pan zaczyna chować piwo, prawda, bo się pije w sklepie. No to
już do drugiego to się boję wchodzić. To mówię od razu, nie wchodzę do tego, co teraz został
zmieniony. Jedyny sklep, jaki tam, prawda, istnieje, gdzie można robić zakupy, to tylko PSS. Tak
jak mówię, byłem dzisiaj u Pana Podlaszyńskiego.

Jerzy Sirak – Podolszyńskiego. Podolszyński.

Jakub Ostapczuk – Podolszyński. 

Karol  Nieciecki  –  Przepraszam. Powiedział  mi  tak,  szczerze,  nie  chcę się  tu  gloryfikować:  ale
Słyszałem Pana wypowiedź i byłem szczerze zdziwiony, że Pan się odważył to mówić. No to ja nie
wiem. Naprawdę nie możemy nic zrobić? Ja będę mówić, ja mówiłem na razie tutaj, ponieważ tutaj
no nie robię sobie żadnej jakiejś tam kampanii czy coś. Mogę powiedzieć jako asystent Posła na
Sejm Posła  Żalka  będę  występował  dalej.  Będę  występował  do,  nie  wiem,  do  Wojewody,  do
Komendy Wojewódzkiej Policji i tak dalej, i tak dalej, by ten temat rozwiązać. Być może media
pomogą  rozwiązać,  być  może,  nie  wiem,  są  jakieś  sposoby,  Panie  Burmistrzu.  Jest  komisja  ta
antyalkoholowa,  może  coś  zdziałać,  może  tym  klientom,  którzy  właśnie  łamią  przepisy,  bo
uważam, że jak dostaje pieniądze na życie a za to pije, to łamie jakieś tam przepisy i nie powinien
dostawać tych pieniędzy.

Jerzy Sirak – Tak, ale w momencie, wie Pan, kiedy on ma decyzję, te pieniądze musi dostać. I jak
on te pieniądze wykorzysta, to już my wpływu na to nie mamy.

Karol Nieciecki – To koncesję cofnąć tym sklepom. No przepraszam no. Czy my mamy cierpieć
przez to, że ktoś na piwie chce zarabiać? Albo jeżeli ta Pani, czy tam Pan, przepraszam, bo nie
wiem,  że  ten  Pan,  czy Pani  sprzedaje piwo i  tam piją  w środku,  to  niech  im także  udostępni
sanitariat, żeby się tam załatwiali. Prawda, no bo to jest takie naprawdę najbardziej żenujące. Tam
stoi ta tajojka i można powiedzieć, że  prawda, że mogliby na parkingu w tej tojojce, ale wie Pan, to
kosztuje chyba złotówkę, nie wiem, nie korzystałem a po drugie trzeba umieć to otworzyć. A ci
Panowie są w takim stanie, że...

Jerzy Sirak – Że już otworzyć nie dadzą rady.

Karol Nieciecki – Nie bardzo, prawda...

Jakub Ostapczuk – Złotówki nie mają.

Karol Nieciecki – ...potrafią tam wejść i skorzystać. Panie Burmistrzu, proszę Pana, bo jeżeli nie, to
ja przyjdę za dzień, za dwa, za trzy, nie wiem, zrobię zdjęcia, pokażę Panu, jak to wygląda. Tam już
pod  sklepem Mango  nawet  jest  ławeczka,  która  jest  już  słynna  w  internecie,  że  to  ławeczka,
prawda, nasza hajnowska. Jest ławeczka postawiona, nie wiem, czy to Panowie postawili, czy ten.
Pod blokiem 56,  czy prawda,  czy ekspedientka,  czy właściciel  sklepu,  nie  wiem Siedzą na tej
ławeczce dzisiaj  rano też,  prawda i  spod pazuchy – gul-gul-gul,  i  chowa, prawda.  I  dalej  spod
pazuchy – gul-gul-gul, i chowa.

Jakub Ostapczuk – Dziękujemy. 



Karol Nieciecki – A potem, słuchajcie, w ogródek komuś tą butelkę.

Jakub Ostapczuk – Dziękjemy.

Karol Nieciecki – Aha, jeszcze Pan właściciel piekarni, nie chcę nazwiska pomylić, powiedział w
ten sposób, że jeżeli to się nie zmieni, on plany tego swego kiosku ma tam i mówi on to ogrodzi.
Ale jak on to ogrodzi, wtedy będzie duże utrudnienie dla mieszkańców właśnie Armii Krajowej 18,
16 z przejściem właśnie do Biedronki. Więc nie chciałby tego robić, prawda.

Jakub  Ostapczuk  –  I  jeszcze  tutaj  dwa  pytania  były  do  mnie  odnośnie  wyjazdu.  Ja  myślę
przeanalizujemy to i możliwe, że zrobimy taki wyjazd w czerwcu zobaczyć te tereny, które kiedyś
oglądaliśmy.  To  był  wniosek  radnego  Łabędzkiego.  A drugie  tutaj  jest  wniosek  i  zapytanie
Wiesława Rakowicza radnego i Bogusława Łabędzkiego odnośnie zastępcy przewodniczącego. Ja
myślę  przeanalizujemy  prawnie  i  raczej  tak  ja  widzę  tak  na  70  %,  że  powołamy  zastępcę
przewodniczącego na następnej sesji. 

Do punktu 15 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I tak doszliśmy do punktu 15. Zamknięcie obrad. Zamykam obrady XXXVI
sesji Rady Miasta. Dziękuję za przybycie.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk   



Załączniki do Protokołu Nr XXXVI/14
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 1.
2. Lista obecności Przewodniczących Rad Osiedli – Załącznik Nr 2.
3. Uchwała Nr XXXVI/272/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wstąpienia
kandydatki w miejsce wygaśniętego mandatu radnej w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 
Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska – Załącznik Nr 3.
4. Zasady Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 4.
5. Karta do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka w dniu 14 maja 
2014 r. – Załącznik Nr 5.
6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka – 
Załącznik Nr 6.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Hajnówka powołanej na XXXVI sesji w celu 
przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka w dniu 14 maja 2014 roku – 
Załącznik Nr 7.
8. Uchwała Nr XXXVI/273/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie 
stwierdzenia wybory Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 8.
9. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 26 marca 2014 roku – 23 
kwietnia 2014 roku – Załącznik Nr 9.
10. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
z 2013 rok – Załącznik Nr 10.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy miejskiej Hajnówka – Załącznik Nr 
11.
12. Uchwała Nr XXXVI/274/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej – Załącznik Nr 12.
13. Uchwała Nr XXXVI/275/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w 
budżecie miasta na 2014 rok – Załącznik Nr 13.
14. Uchwała Nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Hajnówka – 
Załącznik Nr 14.
15. Uchwała Nr XXXVI/277/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Przedszkolu Niepublicznemu „Leśna Kraina” w Hajnówce – 
Załącznik Nr 15.
16. Uchwała Nr XXXVI/178/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie nadania 
nazwy rondu – Załącznik Nr 16.
17. Uchwała Nr XXXVI/179/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie nadania 
nazwy rondu – Załącznik Nr 17.
18. Uchwała Nr XXXVI/180/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania 
nazwy rondu – Załącznik Nr 18.
19. Uchwała Nr XXXVI/281/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w prawie zmiany 
uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dni 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 19.
20. Interpelacje, wnioski z XXXVI sesji rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 20.

- interpelacja radnego Bogusława Szczepana Łabędzkiego dot. gospodarki gruntami Miasta 
Hajnówka
- interpelacja radnego Bogusława Szczepana Łabędzkiego dot. braku dojazdu do posesji 
położonych przy ul. Kraszewskiego
- interpelacja radnego Bogusława Szczepana Łabędzkiego dot. uwagi na temat stanu należności 
wymagalnych Miasta Hajnówka w Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 kwietni
2014 r.
- interpelacja radnej Ewy Rygorowicz dot. otoczenia opieką i renowacji historycznego 
prawosławnego krzyża znajdującego się przy ul. T. Sołoniewicz


