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Zarzad Spilldzielrri irjieszl,:arliorr,ej ..Przr, },[et,ze'' \v\Taza zdzirviettie zartirvno treścią. jak i
salll\1ll falrtertl skiertltlallta ptze7. Paishva clo Satrlorząclorveeo Kcrlegiunl Odrvolarvczeqo
rvvstą1.1ieltia. przekezatleqo clo rr,iarionrosci Sit,I ..Plzv N,Iehze" rł clttitl 11.08.1999r.
Btllrverstriącv jestjtrz sanr iirkt. iz z tresci po\ry\,zszego pisttla nie nvnika. ze proiekt
pcrroztttrtiettia. ..rt kttiregt-l posiaclallie Prui.strvo vveszliście''. został przekazanv przezZarząd
SN.I ..Przv iUetrze" (rsc-llrcrttt. tinansrr.|ąclrn btldorvę segtrretrtórv rl,zabudor.r,ie szere*eorvej rv
ratrrach irrrye:sh,cji .-i\Iigclłłclrva t " \\,raz zzaproszeltietrr do uclziahr n,decl,drr_jąc},rrr staditlttt
rregocjac,li z Przeclsiębiclrshvettl Brtdorvlatr.\rrl ..\Ą/ersal Podlaski". Porozunrielrie. ..zawańe
.|akollv przv Patistrva ttdziaie" rr,isttrcie clotvchczas trie zostało podpisarre jedvrrie dlateeo. ze
jegcl strtlttv ttzllałr,za ltieoclzortlte ttzvskanie akceptacji rł,,rv ostib clla lrorvyclr zdożeń
kclncepc.ji architekttllricznej ..KEN''" znrierriotrej lv istotr_v.' sptrsóLl rv rvvniktl przvęciaprzez
P.B, "Wersa] Pocllaski'' pzert,azające.i ozęscizatrztttór,v. zgłoszcxlvchprzez SIv,i .,Przv lVetrze"
u, odrvołaltitt crcl clecr,,,ii Nr 267,99 o rł,artiril<aclr zalrtrclorvv i zagospoclarotvattia teretru.
Dtltvclrczas()\\ie l}egoc.jacje. prortaclzcllre rilwtrig z rrdziałent Patistrł,a przeclstawiciela.
cltlprc-lrł,aciziłr, dcl ztrtiatrv tt§rlttorvattia rtjazdtr clo garazu poclzietttnego. trrieszczącego się rv
częsci pcldzienrnej pr§ektorvanego lrtldrr*tr. do ogratriczenia gabantórv projektorvanej
złtrttclclrvv a tvtrr salll1,1}1 711,Ększellia cza§tl ttaśn,ietletlia pofudrriorvej sh,otrv istniejącej jrrz
złtrttdorvv szeregorvej ,zttzech clo pięcitr stldzilr. w celtl realizacji ządania tldclzielerria
prtrjektorł,atlego ciaeti pieszego tlodatktlrr",,1n-pasctrT zieieni.,prrettstarvi§ieie itrrvcsttlla
rvvrazili gcllorriośc clokt,ltlaltia na rzeez SN{ ..Przl,Nletrze" clarorvizlrv clzialki. zarvierającej pas
gnttrflt o szerokcrści ozter.;cli trretró,ir,- przvlegającv bezpośreclnio clo gratricv lrierttchom<lści
clzierzarvic,ltrej przez Spóldzielnię od strclrlr. zalrttdorvv szeregor,vej.
Pclrł,rzsze ztrtianl, z.abezpiecza.ią trzasacltlione itlleres\/reprezlllrtctr.valrej przez llas Spółdzielrri
T,n spclsólr rvvstarcza.iacv do zartarcia rigrrdv. kclniecznej clla tcrrninowego ręalizowania
irtrvestr,cji przez olrie sh,crttr,. r,l h1)1 rcxvtlią plzez Slv,l .,Prz}, jr,ietrze". Itr\rlestvcje
..llligclalorva I'' i ..N"Iigdałorl,a ii" prorvaclzolre .są dla dobra i za pieniądze rvt,ltrztlte przez
329 cziollkclrv i ptzvszłr,c:h czlonkórv Spciłclzielni. Obowiązkierlt Zarząduiest czttwanie rrad
rrie zakłócotlull ich przebiegiern. tllategc,l nic Irtozettlv ak<;eplcrwttć niezrozurrriałej dla nas
priibv przekreślerria trrvającl,clr pcltrad cln,a tniesiące negtrcjacji" bęclącej działarrietn na §zkodę
Spółclzielni. której czlotlkatrti Palisttvo jesteście ltrb zatttierzacie r,l,najblizszurr czasie zostac.
Decl.dtljąc się na zaspokajanie srvvclr potrzeb ttlieszkatliclrł,vclr rł, atrakct,itlei. clobrze
skottltttriko\§anej z Cetrhrtlrt części tltiasta" przv.jęliście Patishvo lvszvstkie kousekwettcje tej
lokaiizacji. lv §rli niestetv rtrrvlriez rtietttliktticlne. stostttrltor,r,o clttze zagęszczettie
proj ektorvanej rv trrll rej illt ie zatritclo tv_l,.

Zacletttonstrowan\| rv Paistrva piśnrie brak r,voli rozrtnrierria zarówno §amej isttr§ pojęcia
trgodl,. .jak i elenlentartlvclt zasad prorvaclzettia negocjacj i zmusza Zarząd do rozwazettia
kotrieczlrc,,sci rezvgnacji z trezposrednie,go trdziałrr osób 1ittarrstrjącvch prorvadzonąprzez
Spóldzielnię lrtldolr,ę segtrletrtór,v S-1 rv dalsze.j częścipostępovvania doryczącego warunkórv
zalrttdorvv grtlttttt. eratricząceeo z teretrattri będącyrrri rve rvłaclaniu SN,I .,Pż ll{etrze",
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