
Oznaczenie: BRM.0003.5.2017

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania zgłoszone
na XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 16 sierpnia 2017 r.

INTERPELACJE:

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  1. Ja  nie  będę  składał  interpelacji.  Ja  się  odniosę  do  odpowiedzi  na  interpelację,  które
dostałem. Składałem interpelację na poprzedniej sesji Rady Miasta w sprawie przeglądów placów
zabaw.  Przeczytam  teraz  treść  mojej  interpelacji  złożonej  i  przeczytam  odpis,  jaki  dostałem.
„W imieniu mieszkańców i własnym wnoszę o dokonanie przeglądów i napraw funkcjonujących
na terenie miasta palców zabaw dla dzieci,  gdyż w mojej  ocenie ich stan wymaga interwencji.
1. Jednocześnie wnoszę o podanie liczby i lokalizacji placów zabaw podległych miastu. 2. Wnoszę
o podanie  ilości  przeprowadzonych  przeglądów  placów  zabaw  z  podaniem  adresu,  terminu
przeglądu, wykrytych wad i uszkodzeń oraz podjętych działań, kosztów poniesionych w wyniku ich
usunięcia dla każdego z osobna od dnia 01.01.2016 do dnia 16.06.2017 r.” I teraz taki bardzo
skrócony  odpis,  jaki  dostałem.  Panie  Burmistrzu,  słyszeliśmy  tutaj  zapewnienia  z  ust  Pana
Dyrektora,  że  przeglądy  są dokonywane,  jakby  monitorowane  plac  zabaw   jest  codziennie
i przeglądy  są  bardzo  często  dokonywane  a  jak  się  okazuje  z  pisma:  „Zakład  Gospodarki
Mieszkaniowej informuje, że placem miejskim jest plac zabaw przy ulicy Parkowej.” Ja prosiłem
o wyszczególnienie, podanie liczby i lokalizacji placów zabaw podległych miastu. To taka zabawa
w kotka i myszkę, bo ja nie dopisałem, że chodzi mi o osiedlowe place zabaw, czyli osiedlowe place
zabaw  to  już  nie  są,  nie  podlegają  pod  miasto,  nie  podlegają  pod  ZGM.  Wnosiłem  również
o przegląd placów zabaw, wykrytych wad i uszkodzeń. Drodzy Państwo, w 2016 r. to jest odpis, jaki
otrzymałem. „Przegląd tego placu zabaw tutaj w parku został przeprowadzony w dniu 25 maja
2016 r. i stwierdzono wówczas 4 punkty roku do remontu, czyli w 2016 r., mimo że wiele razu tutaj
mówimy o usterkach, o tym, że z tym placem nie jest tak, jak być powinno, był tylko 1 przegląd
i 4 usterki. I co ciekawsze, w 2016 r. koszt naprawy elementów wyżej wymienionych placów zabaw
wynosi około 24 000 złotych. Czyli ja rozumiem, z tego odpisu tak wynika, że każda z tych usterek
po 1 przeglądzie  kosztowała  6 000  złotych.  Wychodzi  na  to,  że  nowe  urządzenia  są  tańsze.
I prosiłem, Panie Burmistrzu, ja nie wiem, dlaczego Pan również w taki sposób odpisuje radnym,
traktuje Pan radnych w taki sposób, jak traktuje, Pan Dyrektor również. Tylko ja przypomnę dla
Pana Dyrektora, że radni są wybierani przez mieszkańców, nie przez układy towarzysko-partyjne,
tak jak niektórzy dyrektorzy, że są wsadzani na stołki poprzez to, że przez tego czy tamtego... Panie
Przewodniczący, mogę i na Panu się skupić, jakie były korzyści w przypadku, kiedy pracownicy
interwencyjni byli  wysyłani do Pana stowarzyszenia...  Możemy i  o tym porozmawiać...  Możemy
i o tym no, bo to są wszystko układziki, powiązania, Pan mówi, żebym ja przestał mówić, ale nie
przestanę,  bo  ludzie  mają  prawo  wiedzieć.  I  prosiłem  o  wykryte  wady,  uszkodzenia,  podjęte
działania koszty poniesione w wyniku ich usunięcia dla każdego z osobna. Stąd tylko z tego odpisu
wynika, 4 punkty robót, koszt 24 000. Panie Burmistrzu, dlaczego tak jest? Każdy punkt naprawy
był aż taki kosztowny? Czy to jakaś niegospodarność? No 6 000 wychodzi z tego odpisu, 6 000 –
1 punkt. A prosiłem wyszczególnić. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W 2017 roku był 1 przegląd
zrobiony za 6 500 złotych a ciągle są jakieś niedociągnięcia, ciągle o czymś mówimy, ciągle coś
pokazujemy. Ja powiem Państwu, że 7 sierpnia byłem poproszony przez jednego mieszkańca, tatę
dziecka,  które  się  bawiło,  o  interwencję.  Zaszedłem  na  plac  zabaw,  rzeczywiście,  pokazał
mi palcem, gdzie wystają ostre elementy, dziecko może się pociąć. On swojemu dziecku zabronił się
tam bawić. Dzisiaj zostało tam usunięte. Ale jakie są przeglądy robione? Panie Burmistrzu? Czy
Panu jest nie wstyd? Chodzą tam dzieci, bawią się. Dlaczego, Panie Burmistrzu, w taki sposób
dopuszcza Pan odpisy na interpelację radnych w taki sposób? To de facto świadczy o tym, jak



traktujecie mieszkańców, bo każdy z radnych jest wybierany przez określoną grupę mieszkańców
i nie robi tego dla siebie nie, tak, tylko robi to dla mieszkańców. I de facto nie lekceważycie tylko
pojedynczego  radnego,  ale  kilkudziesięciu,  kilkuset  nawet  mieszkańców,  którzy  oddali  na  tego
radnego głos. Panie Burmistrzu, ta interpelacja jest u Pana. Ja bym prosił jeszcze raz o to, aby ten
odpis był szczegółowy, szczególnie interesuje mnie te 24 000 i te 4 usterki, które były w 2016 roku
wykryte. Ja do placów zabaw jeszcze wrócę w wolnych wnioskach. 
/pisemną interpelację złożoną podczas XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 czerwca 2017
r. przekazano ponownie/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielna na sesji – Pan Borkowski
porusza ponownie temat placów zabaw. Ta odpowiedź, która była, dotyczyła tych placów zabaw,
którymi  administruje  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  a  nie  są  to  jedyne  place  w  mieście
i oczywiście,  zawsze  będziemy  mieli  wyższe  oczekiwania  niż  możliwości,  natomiast  jest  rzeczą
oczywistą, że realizuje się to, co jest możliwe. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o ten plac zabaw
główny, w tej chwili przygotowujemy się do złożenia wniosku do LGD, ponieważ chcemy generalnie
i ten plac zabaw, i przy okazji też  naszą część parku miejskiego w ramach tych środków z LGD,
które mam nadzieję, otrzymamy, trochę to zmienić. Wydaje mi się, że to w przyszłym roku będzie
możliwe.  Państwo  zauważyliście,  że  w  projekcie  budżetu  były  dzisiaj  pieniądze  na  budowę
ogrodzenia tego placu zabaw i celem tego budowy tego ogrodzenia też jest po prostu zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw i żeby nie było takich sytuacji,  że zwierzęta tam biegają,
będą  bramki  z  samozamykaczami  i  tutaj  to powinno  się  znacząco  poprawić  i  mam  nadzieję,
że w przyszłości ten plac będzie dużo lepszy. Natomiast no problemem jest, czy mieszkańcy, ja nie
mówię, że tych mieszkańców jest dużo, ale zawsze znajdą się ludzie, dla których nie wszystko się
podoba i niestety, mamy do czynienia z różnymi przypadkami dewastacji,  niszczenia i tak dalej.
Tego  nie  unikniemy,  chociaż  będziemy  się  starali  to  naprawić.  Zechcemy  też  na  tym  placu
w przyszłości  wprowadzić  nowe  urządzenia  i nowe  podłoże,  przynajmniej  w  tych  miejscach,
w których będą nowe urządzenia do zabaw dla dzieci ustawione.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  2. Wysoka  Rado,  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  na  prośbę  członków  rodzin
pomordowanych mieszkańców miasta Hajnówki i okolic przez hitlerowskich okupantów składam
interpelację  o  objęcie  stałą  opieką  Miejsca  Pamięci  Narodowej  w  Hajnówce  znajdującego  się
na skraju Puszczy Białowieskiej  w przedłużeniu ulicy Białowieskiej,  tak zwanej starej żwirowni,
gdzie,  w  maju  1942  r.  i  wrześniu  1943  r.  hitlerowcy  zamordowali  w  bestialski  sposób
142 mieszkańców  niewinnych  Hajnówki  i  okolic.  Prośba  podyktowana  jest  tym,  że  w  ostatnim
czasie  miejsce  straceń  pozostawało  bez  należytej  opieki,  jest  zaniedbane  oraz  aby  pamięć
o zamordowanych mieszkańcach nie poszła w niepamięć a młode pokolenia hajnowian pamiętały
o niewinnych ofiarach i skutkach, jakie przynosi wojna. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Janusz
Puch pyta o miejsce na starej żwirowni. To miejsce na starej żwirowni jest położone na terenie
gminy Hajnówka. Ja z Panią Wójt temat rozpocząłem, będziemy rozmawiać, chociaż oczywiście, nie
będziemy czekać,  już tam wysłaliśmy swoich pracowników,  żeby te  największe zanieczyszczenia
usunąć.  Tam są też  rzeźby,  które w przeszłości  powstały  i to, co  będzie  można zakonserwować,
to wspólnie  z  gminą  zakonserwujemy,  to  co  trzeba  będzie  zrekonstruować,  to  spróbujemy
w przyszłym  roku  zrekonstruować,  chociaż  mówię,  jest  to  głównie  zadanie  na  terenie  gminy
Hajnówka,  ale  my  jako  miasto  od  współpracy  i  wsparcia  nie  uciekamy,  ponieważ  no  wiemy,
że to tragiczne zdarzenie, mord w tym miejscu dotyczył w głównej mierze mieszkańców naszego



miasta... Jest na odcinku od ulicy Łowczej do ulicy Białowieskiej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2a

WOLNE WNIOSKI, ZAPYTANIA”

Mieszkaniec miasta 
Nr 3. dot. problemów na os. Podlasie oraz podatków
Wniosek złożony na piśmie – cyt.:

„1. Kiedy ruszą prace odwodnienia ul.  Podlasia i  Studziennej.  Decyzja 1994-08-31.
23 lata.
2. Czy po przyjęciu Programu Rewitalizacji miasta Hajnówki podatek za chlewki będzie
10 razy większy od mieszkalnego. To jest stalinizm.
3. Rondo na Lipowej Św. Cyryla i Metodego, dziury uniemożliwiają jazdę rowerem przy
krawężnikach.
4. ul. Spadowa z wielką wyrwą i spękana rozlatuje się.
5. Sprawa zachwaszczenia Hajnówki hektary na podstępnie

a) zabranej ziemi wsi Dolne
b) -''- Lipowej
c) na działkach wykupionych przez Magnatów ziemskich”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 
Ad. 1. Temat odwodnienia jest stary jak świat. Pamiętam, z Panem rozmawialiśmy. W tym roku
zamierzamy  w  końcu  te przepusty  na  ulicy  Podlasie  zmodernizować,  no  ale  wiadomo,
modernizować  to  będzie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji.  W  tej  chwili
to Przedsiębiorstwo jest podwykonawcą na wielu inwestycjach drogowych, także myślę, że w tym
roku to zrobimy, tylko trochę później... To mówię Panu, że w tym roku to zrobimy, przynajmniej
część tych przepustów. 
Ad.  2. Czy  po  przyjęciu  Programu  Rewitalizacji  miasta  Hajnówki  podatek  za  chlewki  będzie
10 razy  większy?  No  nie  będę  odpowiadał  na  to  pytanie,  bo  wszyscy  wiemy,  czego  Program
Rewitalizacji dotyczył i na pewno nie jest związany z podatkiem miejscowym.
Ad. 3.  Rondo na Lipowej Św. Cyryla i Metodego. Dziury uniemożliwiają jazdę. Bardzo możliwe,
wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi, do Zarządu  Dróg Powiatowych. Zastępca Pan Skiepko
zapisuje. Jutro taki monit tam pójdzie.
Ad. 4. Spadowa z wielką wyrwą. Sprawdzimy to. Wierzę, że jak Pan L. pisze, to na pewno tak jest,
także,  Panie  Burmistrzu,  proszę  zapisać  i  przynajmniej  te  największe  dziury  jak  najszybciej
załatamy.
Ad.  5.  Sprawa  zachwaszczenia  Hajnówki.  No  Panie  Sielewoniuk,  proszę  nie  obciążać  mnie
odpowiedzialnością za to, że no ktoś nie dba za swoje nieruchomości, tak? Natomiast jeżeli chodzi
o ten odcinek na ulicy Poddolnej, to mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o sprawy związane ze zbiornika.
Dzisiaj jest tak, jak jest, ale wierzę, że w przyszłości razem sprawimy, że ten mały zbiornik tam
będzie  i to otoczenie  zagospodarujemy.  Oczywiście,  gdybyśmy  mieli  dużo  pieniędzy,  łatwo  było
znaleźć środki zewnętrzne, to byśmy to dawno zrobili, ale no trzeba być realistą. Na ulicy Lipowej,
nie  wiem,  co  Pan  ma  na  myśli.  Tam  jako  miasto  przy  ulicy  Lipowej  my  nieruchomości  nie
posiadamy.  Pas  drogowy  jest  własnością  zarządcy  drogi.  Na  działkach  wykupionych  przez
magnatów ziemskich. Rozumiem, że też są prywatne nieruchomości... No proszę tak nie mówić. Też
jeździmy po świecie,  też widzimy.  My monitujemy, informujemy, prosimy prywatnych właścicieli
o to, żeby skosili i sprzątali, ale proszę zrozumieć, nasze no możliwości są ograniczone, nie możemy



nikomu  niczego  nakazać.  Dobrze,  jak  czasami  uda  się  zmusić  kogoś,  żeby  rozebrał  stary,
niszczejący budynek, bo też nie jest to takie proste, ale z pomocą inspektora nadzoru budowlanego
czasami się udaje.

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 4. Panie  Burmistrzu,  ja  bym chciał  po  prostu  zwrócić  się  do  Pana,  ewentualnie  żeby  Pan
zwrócił  Panu Łapińskiemu,  zadał  takie  pytanie Panu Łapińskiemu,  jak długo jeszcze  ta  ziemia
będzie leżała, która leży przy blokach tych na skrzyżowaniu Piłsudskiego Białowieskiej. I jeszcze
raz znowu przywieziona została 3 miesiące temu Białowieska 34. Ta ziemia już zaczyna kwitnąć,
więc coś trzeba by z tym zrobić. Nie wiem, po co. Tam skrzyżowanie Białowieska i Piłsudskiego
skrzyżowanie to już chyba pół roku albo i więcej leży, także coś trzeba z tym zrobić. Nie nadaje
to, że tak powiem, splendoru, tak ładnie odnowionym blokom. 

Odpowiedź  Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Ja spytam
jutro i ustalę. Wystąpimy do Pana Dyrektora, bo ja nie wiem, po co tam, ziemia leży, jakieś pewnie
przeznaczenie jej jest, skoro ona tam jest. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 4
Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 4a

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 5.  Państwo radni,  Panie Burmistrzu w ostatnich dniach na klatkach zasobów komunalnych
pojawiły  się  ogłoszenia  o  montażu  wodomierzy.  Na  XXVIII  sesji  Rady  Miejskiej  poddałem
do publicznej wiadomości, że w 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia
dla  1 985  osób.  Myślę,  że  większość  to  lokatorzy  mieszkań  komunalnych.  Poza  tym  postępuje
starzenie się i ubożenie mieszkańców Hajnówki. Wobec takiej sytuacji zwracam się do zapytania
do Dyrektora Łapińskiego, nie ma, ale myślę, zostanie poinformowany, w jaki sposób płatności Pan
przewiduje?  Bo  nie  wyobrażam  sobie,  że  mieszkańcy  po  prostu  zapłacą  te  kwoty,  kiedy  nie
wszystkich stać na życie.
/do wniosku odniósł się radny Maciej Borkowski pod Nr 8/

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Montaż
wodomierzy. Powiem tak, nie znam szczegółów tej sprawy ani w tym, co Pan mówił, w tym, co
mówił Pan Borkowski.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5

Pan Jan Giermanowicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 6. Państwo Przewodniczący,  Panie Burmistrzu, szanowni Państwo radni,  ja mam 2 pytania
w zasadzie. Jedno tu już chyba zostało bezpośrednio przez Pana zainteresowanego Pana L. zadane
dla Pana Burmistrza, a dotyczy prac, które miałyby na celu osuszenie terenów zlokalizowanych
przy ulicy Podlasie.  To jest  temat  znany od dawna.  Z tego,  co pamiętam, na jednej  sesji  Pan
Burmistrz mówił, że ten temat zostanie podjęty. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3 Ad. 1



Nr 7. A drugie  pytanie  jest  bardzo  podobne.  Chodzi  też  o  kolektor  deszczowy,  który  miałby
za zadanie  odprowadzić  wodę  z  Podsuwalskiej  Strefy  Ekonomicznej,  czyli  z  okolic  terenu
11 Listopada  przez  ulicę  Brzozową,  przy  okazji  wyzwolić  mieszkańców  ulicy  Grunwaldzkiej
z podtopień. Skądinąd wiem, że informacje są udzielane dla mieszkańców z innych źródeł, niemniej
jednak chciałbym bezpośrednio od Pana Burmistrza usłyszeć, jakie są losy tego kolektora.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Przede wszystkim ten rurociąg miał być położony w momencie, gdy faktycznie te działania w strefie
ekonomicznej by się rozpoczęły. Bo to jest też związane z tą budową tej drogi w samej już strefie.
Natomiast myślę, że w przyszłym już roku takie działania, pomimo jakby nawet nie było inwestycji
prowadzonych na tym terenie... Do rzeki Leśnej to trzeba byłoby zrobić.

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 8. Panie  Burmistrzu,  wysoka Rado,  Panie Przewodniczący,  Pan radny Piotr  tutaj  podszedł
do tematu wodomierzy. Ja również chciałem do tego nawiązać, bo zgłaszają się do mnie mieszkańcy
okręgu, który reprezentuję. W związku z wymianą wodomierzy mieszkańcy zapoznali się z takim oto
ogłoszeniem. Ogłoszenie z datą, że montaż wodomierzy z odczytem radiowym. I to wszystko – data
i godzina,  że  wodomierz  zostanie  wymieniony.  Drodzy  Państwo,  mieszka  w okręgu,  w  którym
ja również  zamieszkuję,  wielu  emerytów  i  rencistów,  który  muszą  ten  koniec  z końcem  jakoś
zapinać. I proszę sobie wyobrazić, jaki był ich szok, kiedy przyszła ekipa wymieniać te wodomierze,
gdy oni usłyszeli, że muszą zapłacić za to 400 złotych, bo wodomierzy w mieszkaniu na przykład
1 Pani ma 4. Po 100 złotych z każdego wodomierza. Żadnej informacji Pan Dyrektor Łapiński nie
umieścił na klatkach, nie poinformował mieszkańców o tym, że to jest usługa płatna...  Nie, nie,
to jest płatne, ale mieszkańcy powinni to wiedzieć, powinni się z tym zapoznać. Po tych wizytach
mieszkańców  takie  ogłoszenia  się  znalazły,  że  to  jest  płatne,  ale  płatne,  tylko  już  po  czasie,
mieszkańcy zostali  jak gdyby postawieni po fakcie  dokonanym. Panie Burmistrzu,  ja  mam taką
propozycję. Może w ramach, ja wiem również, że Pan, że tak powiem, Robin Hoodem nie jest, nie
zabiera bogatym, nie daje Pan biednym, ale jednak coś zaproponuję. Może w ramach tego, że PUK
dostał ten biurowiec w gratisie,  to zrobi taką bonifikatę dla tych najbiedniejszych mieszkańców
zasobów komunalnych,  chodzi  mi  o  rencistów,  emerytów,  aby  wprowadzić  im  90 % bonifikatę
a resztę kosztów pokryje PUK. Myślę,  że to nie będzie zbyt dużo. Co Pan o tym myśli? To tak
do przemyślenia, może Pan, tam była kwota 380 000, spokojnie się zmieści.
Ja proszę o przemyślenia w tej  sprawie,  jeżeli  chodzi o bonifikatę,  którą nieraz Pan tutaj  Pan
bardzo chętnie dawał. Ostatnio tą ziemię właśnie przy Armii Krajowej z bonifikatą 90 %, która
została przekazana. Myślę, że  i w tym przypadku PUK nie zbiednieje, jeśli by pokrył, dla tej części,
można to zweryfikować, emerytów i rencistów, bo o tej grupie mówię. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
no nie mogę tutaj zgodzić się z pomysłem Pana Borkowskiego, żeby wprowadzać jakieś dotacje
i dofinansowanie.  Wszyscy  wiemy,  to  są  po  prostu  pieniądze  publiczne.  Jeśli  zdecydujemy,
że w przyszłości jakaś część zysku z PUK-u będzie przeznaczona tutaj do budżetu miasta, będzie
wtedy  przeznaczona  i  zdecydujemy,  co  z  tym  zrobić.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  tego  typu
rozwiązania, to wie Pan, pomysłów na wydawanie pieniędzy to nigdy nie zabraknie. Natomiast jak
to powinno być, czy mieszkańcy muszą już te wodomierze wymieniać, czy są jakieś terminy, czy nie,
ja nie odpowiem Państwu, bo ja nie wiem po prostu, muszę to sprawdzić. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5

Nr 9. Kolejna rzecz, mówiłem, że jeszcze wrócę do placów zabaw. Panie Burmistrzu, 7 sierpnia
byłem u Pana Dyrektora na rozmowie w sprawie stanu technicznego placu zabaw, ogrodzenia,



rozmów. Pan Dyrektor zapewniał,  że wszystko jest  jak należy i  tak dalej,  jak to zwykle.  To jak
mantra,  wszystko  jest  dobrze  a  radni  tam  wytykają,  mieszkańcy  też.  Panie  Burmistrzu,  po  tej
rozmowie wyszedłem z ZGM-u i zostałem poproszony krzykiem jednej z Pań, aby zajść na plac
zabaw. Zaszedłem na plac zabaw, jak się okazało, była to jedna Pani przedszkolanka. Pod opieką
miała kilkanaścioro tam dzieci. I co się okazało? Pracownicy ZGM-u pomalowali ławeczkę. Taka
wagowa ta ławeczka. Została pomalowana, ale zapomniano, że trzeba ją zabezpieczyć, że trzeba
jakąś kartkę przywiesić, cokolwiek, że to jest świeżo malowane. No i dziecko weszło w sobie, całe
się usmarowało. Ja jako ojciec, tato, rodzic bym się troszkę zdenerwował, gdybym tak zobaczył
dziecko wysyłam do przedszkola  czyste  a  przychodzę  a ono w farbie  olejnej,  tak?  Nasunęłoby
mi się, że Pani nie spełnia swoich obowiązków. I tutaj, drodzy rodzice tego dziecka, to nie wina
Pani  przedszkolanki,  to  zaniedbanie  Pana  Dyrektora.  Panie  Burmistrzu,  teren  nie  został
zabezpieczony.  Bardzo śmieszna sytuacja,  to jak w jakiejś komedii  w ogóle,  miała miejsce,  gdy
zadzwoniłem, bo ta Pani poprosiła mnie o pomoc, zadzwoniłem po Pana Dyrektora. Przyszedł Pan
Dyrektor z Panią Kierowniczką.  2 młodych pracowników tam siedziało i  całą winą próbowano
obarczyć tych młodych chłopaków, dla których Pani Kierowniczka dała farbę, kazała pomalować.
Oni  nie  mieli  czym  zabezpieczyć,  to  nie  była  ich  wina.  I  próbowano  na  nich  zwalić  całą
odpowiedzialność.  Próbowano,  wie  Pan  co,  mówić,  drodzy  Państwo,  drodzy  mieszkańcy?
Ci pracownicy  powinni  siedzieć  i  krzyczeć,  że  świeżo  malowane.  Czyli  ławka schnie  8  godzin,
huśtawka, a oni mają siedzieć i krzyczeć, że świeżo malowane dla każdego z osobna dziecka czy
rodzica informować. Ja zaproponowałem Panu Dyrektorowi, idąc w tą stronę, chociaż to nie jest
mój  tok  myślenia,  aby  postawił  magnetofon  z  nagraniem  „świeżo  malowane”  przy  tej  ławce
a pracownicy  żeby  robili  w  tym  czasie  zupełnie  coś  innego,  bo  to  już  niegospodarność,
niegospodarność,  zaniedbanie.  A  Pan,  Panie  Burmistrzu,  zawsze  broni.  Broni  Pan  wyjścia
do fryzjera w czasie godzin pracy, usprawiedliwia Pan tego typu rzeczy. I to stąd się bierze. Stąd się
biorą zaniedbania. Pewne rzeczy, o których ja tu mówię, to są szczegóły, ale Panie Burmistrzu,
te szczegóły tworzą całość. Jak jest jeden szczegół nie tak, drugi nie tak, trzeci nie tak, nic się nie
zazębia, to to tworzy całość. 
Ja jeszcze wspomnę Państwu, że prosiłem Pana Dyrektora o to, aby stanął na wysokości zadania
i zrekompensował rodzicom zakup nowych ubrań. To już tak obligatoryjnie się należy tym rodzicom,
bo to zaniedbania są. Tylko, Panie Burmistrzu, czas najwyższy przestać przysłaniać pewne rzeczy.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Tu Pan
Borkowski  podnosi  temat,  że  były  ławki  malowane  i  nie  było  informacji.  Oczywiście,  to  jest
nieprawidłowość i błąd. Coś takiego się nie powinno zdarzyć, bo jednak powinna być ta kartka
albo obok gdzieś tam przyczepiona informacja o tym, że ławki są świeżo malowane, bezwzględnie
powinna być i jest to niewątpliwie zaniedbanie pracowników, którzy to realizowali. 

Nr 10. Panie Burmistrzu, ja któregoś razu mówiłem również o zamontowaniu dla tych starszych
ludzi mieszkających na piętrach III,  IV, jeśli  byłaby taka potrzeba, jeśli  mieszkańcy wyrażaliby,
starsze osoby taką potrzebę, jeżeli się męczą, wchodząc na II, III, IV piętro, są schorowani, taką
do siedzenia ławeczkę, która jest otwierana i zamykana, jak ktoś usiądzie, potem na ścianę ją się
przypina.  To jest  bardzo prosty  mechanizm.  Nie  zagraża.  I  drodzy  Państwo,  ja  dostałem odpis
od Pana  Dyrektora,  który  mnie  poinformował,  że  nie  ma  możliwości  zamontowania  ławeczek
na półpiętrach  na  klatkach  schodowych  w  budynkach  mieszkalnych  w  związku  z  faktem,
iż zmniejszy się wymagana szerokość użytkowa spocznika i w załączniku, drodzy Państwo, dostałem
opinię Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Aż sobie to zakreśliłem na różowo. Bo opinia mówi
jasno: „Montaż ławeczek na spocznikach jest możliwy pod warunkiem wykonania przedmiotowych
ławeczek z materiałów niepalnych oraz zachowania wymaganej szerokości.” Jest możliwy. Tu nikt,
Straż Pożarna tego nie wyklucza. ZGM od razu wykluczył. Ja apeluję do starszych osób, chorych.
Jeżeli jest taka potrzeba, proszę się zgłaszać do ZGM-u o zamontowanie tego typu ławeczek. 



Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o ławki z materiałów niepalnych, no to wie Pan, dobrze tutaj mówić, ale zdajemy sobie z tego
sprawę, że wszelkie urządzenia, instalacje, które muszą spełniać standardy ppoż kosztują o wiele,
wiele więcej. To nie jest tak, że jak ja sobie myślę, że coś jest nie tak niepalne, to mogę z tego
zrobić, tak? My się zorientujemy. Ja poproszę Dyrektora, żeby zrobił rozpoznanie, ile takie ławki
z materiałów niepalnych by kosztowały,  bo skoro jest  to  w zasobach wspólnot  mieszkaniowych,
to wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na takie wydatki, co do tego nie ma wątpliwości. 

Nr 11. 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. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
jeżeli chodzi o cenę za poszczególne usługi, rozumiem że no Pan Dyrektor kalkuluje wszystko.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11 /pkt 1/
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11a /pkt 1/

Nr 12. 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. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Park Wodny,
sprawdzę,  jak  wygląda  sprawa  awarii,  jeżeli  chodzi  o kulę  i jacuzzi.  Oczywiście,
ta nieprawidłowość  nie  powinna  mieć  miejsca.  Ja  rozumiem,  że czasami  sprzęt  może  być
niesprawny, ale nie może to trwać latami a już tym bardziej no nie wierzę w to, że półtora roku
to było niesprawne. Cały czas ta kartka wisi.  Bo zapewne było tak,  kartka została powieszona,
kiedy było niesprawne,  czasami potem było sprawne,  ale  kartki  nikt  nie  zdejmował.  To tak nie
powinno być.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11 /pkt 2/
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11a /pkt 2/

Nr 13. Chciałbym, poprzeć wniosek Pani radnej Kośko, bo również tu docierają do mnie skargi
mieszkańców o  tym właśnie,  o  tej  drodze,  że  właśnie  wąskie  gardło  w pewnym momencie  się
zrobiło.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  i  Pana  Andrzeja  Skiepko  –
Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 23

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23

Nr 14. Panie Burmistrzu, i jeszcze jedna rzecz, ja dzwoniłem jakiś czas temu do Pana Zastępcy
w sprawie ulicy Celnej. I żeby nie było, że ja jestem przeciwny budowie tej drogi. Od razu mówię,
że jestem za, ale jest wiele pytań mieszkańców i mają naprawdę mocne argumenty na to, na swoje
obawy,  na  poparcie  swoich  obaw  co  do  tej  drogi,  jeżeli  chodzi  o  połączenie  ją  z  Dowgirda.
I ja dzwoniłem, z Panem Wiceburmistrzem rozmawiałem, żeby może, Panie Burmistrzu, aby rozwiać
te wszystkie obawy, pewne rzeczy będzie  trzeba tam naprawdę wprowadzić.  Ja nie  chcę o nich
tu publicznie dzisiaj mówić i o tych obawach, ale myślę, że konsultacje społeczne byłyby na tym
osiedlu potrzebne. I tak jak powiedziałem, jestem za, ale pewne środki trzeba tam zapobiegawcze
wprowadzić, pomyśleć i już teraz, na tym etapie, bo są naprawdę obawy i są argumenty, aż byłem
zdziwiony, że ja o tym nie pomyślałem, zapewne Pan Burmistrz również, ale mieszkańcy wiedzą
lepiej. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pan
Borkowski  podnosi  temat  ulicy  Celnej.  Też  zauważyliście  Państwo,  że w dzisiejszym  budżecie
są środki finansowe na realizację pierwszego etapu modernizacji tej drogi. Oczywiście, ja wiem,
jaki jest stan techniczny ulicy Celnej i tak naprawdę byłoby o wiele lepiej zacząć tą modernizację
z innej strony. Ale nie bylibyśmy w stanie przygotować w krótkim czasie dokumentacji technicznej,
natomiast ten odcinek od ulicy 3 Maja do zjazdu do Nadleśnictwa, mogliśmy, że tak powiem, zrobić
w porę. Przetarg jest już ogłoszony. Firma Maksbud ten przetarg wygrała, także po tej sesji będę
już mógł podpisać w imieniu miasta umowę na realizację tej inwestycji, dokumentacja na następny
odcinek, a więc od tego zjazdu do Nadleśnictwa, dalej do końca ulicy Celnej, będzie wykonana
do końca  marca  przyszłego  roku  i  mam  nadzieję,  że na zasadzie  kontynuacji  również  szansa
na dofinansowanie ze strony Funduszu Leśnego będzie, chociaż zdaję sobie z tego sprawę po tym,
co stało się na pomorzu, tych środków w Funduszu Leśnym może być mniej. Ja rozumiem, że Panu
radnemu chodzi generalnie o ten trzeci etap, o którym jeszcze nie mówimy, bo jest za szybko, ale nie
ukrywam, że dobrze byłoby ten etap zrealizować. Z różnych względów. Przede wszystkim ze względu
na ciągi komunikacyjne, które mamy w mieście.  Ja rozumiem mieszkańców ulicy Celnej, że oni
obawiają się, że będzie zwiększony ruch. No ale jak się coś na drogach robi, no to trzeba się liczyć



z tym, że ten ruch będzie większy. Pamiętam, kiedyś mieszkańcy ulicy Warszawskiej przychodzili
i prosili: Róbcie drogę, bo u nas jest bruk i tak dalej. A potem przychodzili i mówili: Po co my
chcieliśmy tej drogi? Tak było u nas spokojnie, Wszyscy omijali naszą drogę, bo był bruk. Także
w tej chwili nie potrafię Panu odpowiedzieć, w każdym bądź razie zdecydujemy w przyszłości, ale
z różnych  względów  ja raczej  będę  optował  za  tym,  jeżeli  będzie  szansa  na  realizację  tego
połączenia,  żeby to zrobić. I ze względu na komunikację miejską dla mieszkańców ulicy Celnej,
i ze względu też na komunikację miejską, jeżeli chodzi o dalszy ciąg. Bo jest wtedy taka możliwość,
że ten autobus MPK przez ulicę Celną, przez ulicę Dowgirda będzie jechał dalej pod szpital i może
być to swego rodzaju no pętla dla tego autobusu. Ale myślę, że nie musimy się teraz w tej chwili
martwić, bo jeszcze droga do tego, żeby ten projekt zrealizować, jest bardzo długa, chociaż szansa
jest, żeby to zrobić w 2019 roku. A jak będzie, zobaczymy. Ale na pewno nikt tam nie będzie szedł na
wojnę z mieszkańcami, prawda? /M. B. – Panie Burmistrzu, ja nie neguję tego pomysłu połączenia.
Jest  kilka  argumentów  przemawiających  za  tym,  żeby  usiąść  i  porozmawiać.  To  tylko  chodzi
o rozmowę, o konsultacje. Uspokoić mieszkańców, wysłuchać ich argumentów i pewne rzeczy tam
zastosować, tak jak Pan mówi, to jest temat odległy, ale już trzeba z tym wyjść, tak, żeby uspokoić
emocje, wytłumaczyć mieszkańcom./ J. S. – Tak, tak, ja myślę, że, Panie radny, tu na etapie projektu
tego odcinka drogi  od zjazdu od Nadleśnictwa do końca Celnej  można się zastanowić,  jak ten
projekt wykonać, żeby zagwarantować, że tak powiem, odpowiednie bezpieczeństwo jeżeli chodzi
o prędkość.  No bo ja wiem  i  wszyscy  my  wiemy,  jaka  jest  dopuszczalna  prędkość  w  terenie
zabudowanym i wiadomo, że tam się powinno jechać 50 na godzinę. Ale można i trzeba zakładać,
że będą kierowcy, którzy tego respektować nie będą, tak jak to się dzieje na ulicy Rakowieckiego.
I może wtedy na etapie projektu zastanowimy nad tym się, jakie rozwiązania techniczne zastosować,
żeby nie dało się tam jeździć za bardzo szybciej niż 50 na godzinę. Nie ma problemu na etapie
projektowania spotkamy się z mieszkańcami, porozmawiamy. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 14

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  15. Panie  Burmistrzu,  Państwo  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  pierwsze  pytanie,  Panie
Burmistrzu,  dotyczy instalacji  sygnalizacji  świetlnej na skrzyżowaniu Armii Krajowej z  3 Maja.
Chciałbym dowiedzieć się, czy Pan posiada informacje na ten temat. To w związku z tym, że zbliża
się rok szkolny, mieszkańcy jakoś usytuowali ten montaż instalacji na wakacjach, wakacje no będą
miały się ku końcowi i sygnalizacji nie widać. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Łabędzki pyta o oświetlenie. No prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy wszystkie usługi, koszty
wykonawstwa bardzo mocno poszły w górę. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił już jeden
przetarg na wykonanie tego oświetlenia i chyba nikt się nie zgłosił za pierwszym razem, tak? Panie
Burmistrzu.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Cena  pierwszego  przetargu  była  tak  wysoka,  przewyższała  o  1/3,  dlatego  unieważniono,
przeprowadzono  drugi  przetarg,  również  nie  uzyskano  konkretnych  efektów.  W  tej  chwili  jest
ogłoszony trzeci przetarg.
Jerzy Sirak – No jest szansa, że tym razem będzie wyłoniony wykonawca.
Andrzej  Skiepko  –  Natomiast  do  każdego  przetargu  zgłaszała  się  1  firma,  która  chciała
zrealizować, tylko mówię, za cenę o 1/3 wyższą, niż to było w kosztorysie.
Jerzy Sirak – Na takie duże skoki cenowe to raczej nikt nie jest przygotowany.



Nr 16. Drugi wniosek, dotyczy, mam wrażenie, że Zarząd Ogródków Działkowych na Żabiej Górce
już zwrócił się z tym wnioskiem na piśmie do Pana, nadanie numeru adresowego, między innymi
właśnie Zarządowi Ogródków Działkowych, tak żeby to był adres związany, przypisany do ulicy
Żabia Górka a nie do ulicy Lipowej. Czy te zmiany adresowe w ogóle na tej ulicy są brane pod
uwagę? Bo tam jeszcze pewnie wchodzą w rachubę inne podmioty. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o ogródki  działkowe,   adres  siedziby,  ja  zobaczę,  jakie  są  przeszkody,  że  tego  adresu  nie  ma,
no bo nie  powinno  być  takich  przeszkód.  I  Zarząd  Ogródków  Działkowych  będzie  o  tym
poinformowany. Panie Burmistrzu, proszę zapisać.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16

Nr 17. Wracam, Panie Burmistrzu,  do pomysłu wystawy,  powiedzmy, o żabach, na ulicy Żabia
Górka, tak żeby przyciągnąć tam turystów w to miejsce a w taki sposób może trochę przekierować
ruch  z  centrum Hajnówki  na  pobocze.  To  przypomnę,  jeszcze  chodziło  o  takie  zlokalizowanie
no w jakiejś  ciekawej  formie  graficznej  informacji  na  temat  płazów  i  gadów  zamieszkujących
na naszym terenie  na  parkanie  ogródków działkowych.  Myślę,  że  tutaj  Zarząd  Ogródków taką
propozycję przyjmie. Będąc też w Bibliotece Miejskiej, dowiedziałem się, że są tam takie eksponaty
po  wystawie,  po  projekcie  zatytułowanym  „Te,  co  skaczą”.  Można  by  było  i  ten  materiał,
i to do takiej ekspozycji na powietrzu wykorzystać. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Wraca Pan
radny  do  pomysłu  informacji  o płazach  i  gadach  tutaj  w  regionie  Puszczy  Białowieskiej
i rzeczywiście, trzeba będzie się nad tym zastanowić, bo pomysł jest ciekawy i ładnych kolorowych
zdjęć, informacji nigdy za dużo. Zobaczymy, czy gdzieś a jeżeli to robić, to trzeba to już no robić
dobrze, tak żeby to było profesjonalne. Zobaczymy, czy w ramach któregoś z projektu LGD nie
można byłoby tego zrealizować. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17a

Nr 18. Użytkownicy ogrodów działkowych na Żabiej Górce, ale także Zarząd, zwracają się z prośbą
o rozważenie, już może nie w tym sezonie działkowym, ale w przyszłym, kursowania autobusów
miejskiej  komunikacji,  tak,  żeby  to  był  jeden  kurs  rano  i  jeden  po  południu.  Są propozycje
8:00 – 17:00, 8:00 – 18:00. To tutaj szczególnie Panie, które mają tam swoje działki, zwracają się
z taką prośbą, żeby umożliwić im właśnie swobodną komunikację między domem a działkami.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Komunikacja
miejska, każda dodatkowa linia to są pieniądze, to nas kosztuje. Ja rozumiem, że od ulicy Lipowej
trzeba  trochę  przejść,  tak?  Nie  odpowiem  Panu  w  tej  chwili,  ja muszę  wiedzieć,  ile
by to kosztowało. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 18 /akapit 4/

Nr 19. Mam też, Panie Burmistrzu, takie dwa pytania. To oczywiście będę oczekiwał odpowiedzi
na piśmie,  ale  chciałbym, żeby Pan pośredniczył w tej  korespondencji  z Zakładem Komunikacji
Miejskiej.  Pierwsze pytanie dotyczy 12 lipca tego roku. Jest  taki  kurs autobusu z ulicy Górnej
na Wrzosową między  17:40 a  18:12.  12  lipca  opóźnienie  autobusu na tej  trasie  powyżej  ulicy



Elektrycznej wynosiło gdzieś tam około 10 minut przy takim całkowitym czasie przejazdu 32 minut,
10 minut to takie opóźnienie dosyć znaczne i mieszkańcy no zwrócili wtedy uwagę, tak, że takie
opóźnienie miało miejsce, zaczęli snuć różne domysły, czym ono było spowodowane. Ja chciałbym
po prostu to wyjaśnić, skąd taka różnica. Natomiast 8 sierpnia ten sam kurs w tę samą stronę o tej
samej godzinie na przykład w ogóle się nie pojawił na ulicy Elektrycznej. Tam jest planowo 17:49.
Nie przyjechał wtedy. To też głównie działkowcy zwrócili uwagę na ten brak i oni zwracają się
o wyjaśnienie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o to opóźnienia bądź brak autobusów 12 lipca i 8 sierpnia, wystąpię z pytaniem do Pana Dyrektora
Sawickiego. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a

Nr  20. Kolejne  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  to  już  też  chciałbym,  żeby  Pan  się  pokusił
o zdefiniowanie, czym jest bagaż – bagaż podręczny i bagaż w ogóle w naszej komunikacji miejskiej
i czy na przykład uznałby Pan, takie osobiste pytanie, czy uznałby Pan torebkę damską za bagaż,
który  wymaga  wykupienia  dodatkowego  biletu  na  przejazd?  I  to  pytanie  stawiam  całkowicie
poważnie. Jeżeli Panie nasze radne mają swoje torebki podręczne, to może właśnie jako dowód
w sprawie może zaprezentować, tak? Ale pytanie jest całkowicie poważne. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja rozumiem,
że jeżeli chodzi o tą  torebkę, nie wiem, jakieś kontroler, czy ktoś żądał dodatkowej opłaty, tak?
Kierowca.  Że  co?  Że  trzeba  dodatkowy  bilet?...  Ale  za  co?  Za  to,  że  ktoś  miał  torebkę?...
To my spytamy normalnie o to,  jakie są zasady dodatkowych opłat za bagaż i  kopię odpowiedzi
Panu radnemu prześlemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 18 /akapit 2 i 3/

Nr 21. I ostatnie pytanie, w ostatnim czasie pojawiło się na osiedlach mieszkaniowych dosyć dużo
porzuconych kotów. To też taki temat, który co jakiś czas wraca, prawdopodobnie sezonowo, ale
chciałbym, żeby referat, który zajmuje się zwierzętami na terenie miasta, rozważył jednak jakiś taki
systemowy sposób na zorganizowanie opieki nad tymi kotami. Psy jakoś tam mamy rozwiązane,
kotów  natomiast  nie  i  chyba  już  te  siły  takie  społeczne,  które  do  tej  pory  przychodziły  nam
z pomocą, no już po prostu są niewydolne, tak? Na tym etapie trzeba by było coś z tym zrobić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pamiętacie
Państwo  kiedyś  w  naszym  takim  programie,  jeżeli  chodzi  o  postępowanie  ze  zwierzętami
bezdomnymi,  zawsze  przyjmowaliśmy,  rezerwowaliśmy  budżety  miasta  środki  finansowe
na sterylizację psów i kotów. I ten program przez lata był realizowany, i się po prostu sprawdzał.
I jego realizacja pozwalała, sprawiała, że tych bezdomnych psów i kotów było więcej, ale niestety...
Mniej, przepraszam, mniej. Ale niestety, było gdzieś orzeczenie sądu i nie możemy teraz tego robić
od bodajże, Pani Skarbnik, od 2 lat? Od 2 lat. Ja nie będę tego oceniał. Dla mnie jest to skrajna
głupota, że tak powiem, bo skoro program jest dobry, skuteczny, to dlaczego nie pozwalać na jego
realizację? Natomiast jakieś inne finansowanie tego, no dla mnie czy dla Pani Skarbnik groziłoby
naruszeniem dyscypliny finansowej. Ale zastanowimy się, może gdzieś monitować, żeby te dobre,
sprawdzone rozwiązania były możliwe. Natomiast no tak trzeba myśleć, jak te koty czy przynajmniej
to, co się da, gdzie będą największe problemy, odławiać i do schroniska je przekazywać. 



Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21a
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21b
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21c

 

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 22. Zgłosił  się  do mnie mieszkaniec Hajnówki  w sprawie ulicy Jakuba Kołasa,  że  tam jest
zastawiany po prostu środek, kiedy dzień targowy mamy, zastawiana ulica i nie można przejechać
w dwie strony. Także moja propozycja, trzeba by było ten problem zbadać, jeszcze tutaj niedaleko
Urzędu Miasta, także myślę można monitorować przez 2-3 środy i moja propozycja, do 13:00, żeby
w środy był zakaz parkowania i postoju na ulicy Jakuba Kołasa.
/do wniosku odniósł się radny Adam Czurak pod Nr 26/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Kulik podnosi temat ulicy, zakazu zatrzymywania się i postoju w środy. Rzeczywiście, to każdy, kto
w środę tamtędy przejeżdżał, wie, że lepiej tamtędy w środę nie jechać samochodem tak zwyczajnie,
normalnie. Ja, jak sobie przypomnę, że jest środa, to nie jadę, ale jak zapomnę, to czasami jadę. Ale
wniosek jest bardzo dobry i, Panie Burmistrzu, rozważymy ustawienie zakazu zatrzymywania się
i postoju w środy w tych godzinach od rana do 13:00. 

Pani Krystyna Kośko – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 23. Ja bym chciała, Panie Burmistrzu, zapytać, czy ulica Nowowarszawska tam na tym zakręcie
z ulicą Warszawską, czy tam jest planowany ruch jednokierunkowy? Ponieważ no jeszcze nie jest do
końca  to  wybudowane.  Tam  jest,  trudno  się  na  tym  zakręcie  zmienionym  minąć  z  sąsiednim
samochodem, nie mówiąc już o ciężarówkach.
/do wniosku odniósł się radny Maciej Borkowski pod Nr 13/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pani radna
Kośko  podnosi  temat  Warszawskiej.  Wiemy,  że  my  tą  inwestycję  realizujemy  jako  miasto
z dofinansowaniem  ze  środków  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Gminnych
i Powiatowych. Ten kawałek drogi, o którym Pani radna mówi, to jest część skrzyżowania w drodze
powiatowej. Na etapie opracowania dokumentacji technicznej i my, i projektant miał obowiązek
uzgodnić projekt z zarządcą tej części drogi, a więc z Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych.
I ta  dokumentacja została zrobiona zgodnie  z  sugestiami  i  propozycjami  Powiatowego Zarządu
Dróg.  My  w  tej  chwili  nie  możemy  nic  tam  zmienić  z  prostej  przyczyny.  To  jest  droga
z dofinansowaniem  rządowym,  w  związku  z  tym  musi  być  bezwzględnie  wykonania  zgodnie
z dokumentacją, co nie znaczy że w przyszłości, kiedy już program zostanie rozliczony i zakończony,
przeanalizujemy  to  wszystko  i  ocenimy,  czy  jest  taka  potrzeba  a  jeżeli  będzie  taka  potrzeba,
to w uzgodnieniu  z  Powiatowym  Zarządem  Dróg  no  będziemy  musieli  to  trochę  przebudować.
Chociaż pytanie, czy na tym odcinku od tutaj ulicy 3 Maja do ulicy Warszawskiej powinny jeździć
ciężkie samochody? Po co? Ja rozumiem, samochody do zaopatrzenia lokalnego, ale ich będzie
niedużo.  Natomiast  nie  widzę  powodu  i  potrzeby,  żeby  akurat  na  tym odcinku  jeździły  ciężkie
samochody. Po co? /K. K. – Ale tam jest problem nawet z poruszaniem się na tym skręcie, bo on tak
wygląda, jakby był pod kątem prostym./ J. S. – A nie może być? Ale proszę zrozumieć, dzisiaj żaden
projektant nie może zaprojektować inaczej. Te skrzyżowania, które miały takie właśnie połączenia
ukosem  i  tak  dalej,  jeżeli  jest  jakakolwiek  przebudowa,  opracowywana  nowa  dokumentacja,
są likwidowane, bo nie wolno dzisiaj w taki sposób projektować. Celem projektu, celem takiego
skrzyżowania jest jakby zmuszenie kierowcy, każdego kierowcy, żeby w takim miejscu zmniejszył
prędkość i w ten sposób no się zwiększa bezpieczeństwo ruchu. Tam projektujący nie mógł tego



zaprojektować w taki sam sposób, jak było stare rozwiązanie.  /K.K. – Kilka razy miałam takie
sytuacje, że mało nie doszło do tarcia aut./ J. S. – Ale Pani radna, ja też tam jeżdżę, jeżeli jadą
samochody osobowe i jadą tak, jak trzeba, to nie ma problemu. Problemem pewnie byłyby duży
samochód no... Według mnie tam normalny transport ciężarowy na tym odcinku nie powinien mieć
miejsca... Gdzie? No to nie będą jeździć, nie? Ja mówię o zaopatrzeniu do gospodarstw domowych.
Natomiast ulica Warszawska, ulica 3 Maja no te powinny być głównym kanałem komunikacyjnym,
jeżeli chodzi o ciężki transport. Ale zobaczymy, ja przypomnę, że na samym początku rondo też tutaj
Biskupa Mirona było takie, jakie było, ale potem zostało trochę przerobione stosownie do potrzeb
i niewykluczone, że również tam w przyszłości będziemy musieli w pewnym zakresie to... Ja mówię,
nie możemy teraz, że tak powiem, poszerzyć z prostej przyczyny. Po to, żeby zyskać finansowanie,
zyskać dodatkowe punkty, bo bez tych punktów i bez dofinansowania w ogóle tej inwestycji by nie
było. Zastosowaliśmy określonego rodzaju, określonej kategorii kratki ściekowe do wód burzowych,
które są wmontowane w krawężniki. Bo za tego typu rozwiązania techniczne były dodatkowe punkty.
Proszę to zrozumieć. Natomiast na dzień dzisiejszy musimy skończyć to zgodnie z dokumentacją.
Będzie to odebrane, rozliczone a w przyszłości zobaczymy.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Szanowni  Państwo,  na  etapie  robienia  dokumentacji  zwracaliśmy  na to  uwagę,  gdyż  ja  byłem
uczestnikiem właśnie takich spotkań i niestety, na nasze sugestie, aby tam powiększyć, ewentualnie
złagodzić trochę ten kąt prosty, nie było możliwości. Są takie normy, a nie inne i nawet zwiększenie
szerokości, o czym mówiła tutaj Pani radna, nie wchodzi w rachubę, nawet może i w przyszłości
powiększenia.  Niestety,  to  się  robi  po to,  aby  zwiększyć  bezpieczeństwo,  natomiast  sugestie  też
mieszkańców były takie, dlaczego tak wąsko, dlaczego tak, a nie inaczej. Proszę zobaczyć ulicę
Miłkowskiego i wyjazd na ulicę Białostocką. Również pod kątem prostym. Tylko nieuważni kierowcy
właśnie się ocierają a często też się ocierają o swoje samochody.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  24. Panie  Burmistrzu,  ja  zwracam  się  z  zapytaniem  w  imieniu  osób  niepełnosprawnych
i starszych.  Dotyczy  windy  w  budynku  Urzędu,  Miasta,  Starostwa,  Gminy.  Jak  wiem,  plany
są wykonane, więc pytanie jest, kiedy panuje się zamontowanie? Urządzenie ułatwiłoby poruszanie
się dla tych osób i załatwianie spraw w poszczególnych referatach.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Puch wraca do tematu windy w budynku. Słusznie Pan radny przypomina, że dokumentacja jest
gotowa. Jeżeli tutaj się porozumiemy ze współgospodarzami budynku, to nawet w przyszłym roku ta
realizacja jest możliwa. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 24

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 25. Wniosek do budżetu miasta na 2018 r. 
Chciałbym zgłosić  do przyszłego budżetu,  abyśmy się  zajęli  przystankami  głównymi,  już  o  tym
mówiłem, w centrum. To nie  da się tego zrobić własnym sumptem, nie  zrobią tego pracownicy
MPK.  Powinniśmy  zainwestować  w  2  duże  przystanki,  dzięki  którym  mieszkańcy  no  mieliby
zaspokojone potrzeby. Są czasem duże ilości osób czeka na PKS, jest sprzężenie z MPK. To jest
miejsce  reprezentacyjne,  także  proszę  o  uwzględnienie  tej  prośby.  W  związku  z  tym,  że  mam



nadzieję,  w niedługim czasie  też będziemy modernizować krawężniki  i  chodniki w tym miejscu,
no dodatkowo fontanna, także to centrum w tym momencie 3 Maja zyska nowy blask.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Czurak zwraca uwagę na przystanki. No podzielam ten pogląd. Jest to jedna z główniejszych ulic
i od czegoś trzeba zacząć. W tym roku planujemy od strony banku całkowitą przebudowę chodnika
wspólnie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Oni już ogłosili przetarg. Jest to nowy temat,
ale zastanowimy się, jak go zrealizować, z tej strony przynajmniej w czasie tej modernizacji, żeby
to był nowy i ładny przystanek.

Nr 26. Przychylam się do wniosku Pana radnego Sławomira Kulika. Też mi o tym ktoś mówił, jeden
z  mieszkańców.  Rzeczywiście,  tam  warto  wstawić  takie  ograniczenie  postoju  na  środę.  Bo jest
problem bardzo,  ludzie  chodzą po ulicy,  także  ktoś  w nerwach,  wymijając  samochody,  mógłby
zrobić też zrobić jakieś zdarzenie drogowe. To jest jak najbardziej zasadny wniosek.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 22

Nr 27. Przy okazji modernizacji oświetlenia ulicznego też zwracano mi uwagę, że warto doświetlać
przejścia dla pieszych, szczególnie w tych newralgicznych miejscach, Batorego na przykład. Albo
są  takie  miejsca  koło  sklepu  rybnego  czy  mleczarskiego,  gdzie  jest  duży  ruch  i  zmniejszona
widoczność.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oświetlenie
przejść  dla  pieszych na ulicy  Batorego.  Wystąpimy z wnioskiem do zarządcy  drogi.  Rozumiem,
że to nie tylko na wysokości sklepu rybnego, ale być może jeszcze gdzieś, ale o to głównie chodzi.


