
 

 

Hajnówka, dnia 23.08.2017 r. 
ZOK.0003.5.2017     
                                           
      Sz. P. 

       Mirosław Chilimoniuk 

       Dyrektor 

       Parku Wodnego w Hajnówce 

       ul. 3 Maja 50 

       17-200 Hajnówka  

   

 

 Poniżej przesyłam interpelacje Pana Macieja Borkowskiego – Radnego 

Rady Miasta Hajnówka – w sprawie działalności Parku Wodnego w Hajnówce, 

zgłoszone na XXX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 16 sierpnia 2017 r.: 

 

1. Panie Burmistrzu, jeszcze jeden odpis. Na chwilę się zatrzymam przy 

Parku Wodnym. Mówiłem ostatnio o podwyżce za usługę „zdrowy 

kręgosłup” z 36 złotych na 56. Dostałem odpis, zresztą Panie 

Burmistrzu, pewnie Pan również ten odpis dostał i się z nim zapoznał. 

No i takie tutaj wszystko o organizacji napisane bardzo dużo, ładna 

tabelka i tak dalej. Bierze Pan Dyrektor pod uwagę zapotrzebowanie 

mieszkańców, akurat w tym przypadku nie widzę. I ta cena, drodzy 

Państwo, uzasadnienie podwyższenia ceny z 36 złotych na 56 na 

zajęcia, jeszcze raz przypomnę, „zdrowy kręgosłup”, bo to zostało 

wpięte w jakieś zumby i inne, tam skoczki w wodzie i tak dalej, ale to nie 

o to chodzi. „zdrowy kręgosłup” to lekarze sami zalecają, że ma być 

tylko „zdrowy kręgosłup”. Te Panie nie mogą skakać jakiejś zumby, 

cokolwiek. To trzeba oddzielić. Pan Dyrektor, jak widzę, tego nie 

rozumie. Te Panie mają chodzić tam dla zdrowia. Ale uzasadnienie to 

Państwu przeczytam. „Cena ma charakter racjonalnie motywacyjny, jest 



 

 

zachętą do uczestnictwa w grupowych zajęciach, których opłaty zostały 

atrakcyjnie skalkulowane.” Motywacja. Podniesienie ceny o 20 złotych i 

to jest wpisane „Cena ma charakter racjonalnie motywacyjny.” Panie 

Burmistrzu, o co tu chodzi? To tak się motywuje mieszkańców do tego, 

żeby chodzili na basen? No ręce opadają. Ja proszę jeszcze raz 

zastanowić się nad tym. Tych Pań nie jest tam tak wiele. Ja może pójdę 

dalej, bo może komuś brakuje wyobraźni. Jeżeli te Panie będą 

całkowicie sprawne, bo im akurat ta forma rehabilitacji najbardziej 

pomaga, to te Panie zajmą się wnuczkami a w tym czasie rodzice nie 

będą musieli kombinować, kiedy nie mają swoich pociech zostawić pod 

opieką, tak, komu, co, jak? Czy pójść na zwolnienie, czy wziąć urlop, 

czy cokolwiek innego. To wszystko się zazębia, tylko proszę troszkę 

wyobraźni. Panie Burmistrzu, proszę jeszcze się nad tym zastanowić. 

 

2. Kolejna rzecz, przy basenie jestem, wchodzę bodajże 12 sierpnia. 

Drodzy Państwo, przy kasie przy jednej stronie, a jestem często, 

czasami jestem po 2 razy dziennie na basenie, bo lubię basen, sprawia 

mi to przyjemność, relaksuję się, ale tak, na jednej stronie przy kasie 

karteczka, która wisi, ona już jest spłowiała, bo jest tam rok, półtorej, 

„kula wywołująca fale nie działa”, po drugiej stronie kasy „bańki w 

jacuzzi nie działają”. Panie Burmistrzu, to taka zachęta na wejście. Kula 

nie działa już z 1,5 roku. Bańki nie działają od niedawna. Wchodzę dalej 

do sauny a przy saunie napis „światło nie działa”. No ręce opadają. I ta 

kula, Panie Burmistrzu, ja się zastanawiam, czy to jest urządzenie tak 

skomplikowane, że nie wiem, potrzebuje interwencji inżynierów z 

NASA? Żeby od 1,5 roku nie można tego naprawić? Atrakcja, to jest 

atrakcja, która ma turystów przyciągać, mieszkańców. Ja wiele opinii 

słyszę: Ta kula nie działała, jak ja byłem kilka miesięcy temu i nie działa 

dzisiaj. No takie są opinie. No trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, za co 



 

 

Pan Dyrektor, jak działa, nie mam pojęcia. Mówię to publicznie, ja wiele 

razy rozmawiałem o tej niedziałającej kuli z Panem Dyrektorem. Panie 

Burmistrzu, proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawach, o których 

mówiłem. 

 

 

 Proszę o udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe interpelacje 

Wnioskodawcy oraz o przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi do Urzędu 

Miasta Hajnówka. 

 
 
 
Do wiadomości: 
 

1. Maciej Borkowski 
 Radny Rady Miasta Hajnówka 

2. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


