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Wnioski, zapytania zgłoszone na XXXV sesji
Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 r.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie miasta na 2017 r.:

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  1. Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Panie  Przewodniczący.  Ja  na  komisjach  prosiłem
o wyszczególnienie  rozdziału  80101.  Zwiększono  środki  w  wysokości  280 000,  w  tym  Szkoła
Podstawowa  Nr  1  –  75 000  –  na odprawy  emerytalne,  na  odprawy  nauczycieli,  nagrody
jubileuszowe,  w tym odprawa 9-miesięczna nauczyciela,  3  6-miesięczne odprawy pracownikom
obsługi, nieplanowana nagroda jubileuszowa nauczyciela odchodzącego na emeryturę. I prosiłem,
żeby  mi  to  wyszczególnić,  tak,  w kwotach.  Jaką  kwotę  obejmowała  9-miesięczna  odprawa
nauczyciela?  Jaka  to  kwota  nagroda  jubileuszowa  nauczyciela,  wiedząc  że  75 000  na  całość
i to mnie  interesowało.  Znowu  ogólniki.  Ja  bym  prosił  o wyszczególnienie,  Pani  Skarbnik,
to w punktach.  Mianowicie,  jeszcze  raz  powtórzę,  odprawa  9-miesięczna  nauczyciela,  3  6-
miesięczne odprawy pracownikom obsługi koszty, nieplanowana nagroda jubileuszowa nauczyciela
odchodzącego na emeryturę. Proszę mi tu wyszczególnić, bo 75 000 to bardzo ogólna kwota. 

Odpowiedź Pani  Haliny  Nowik  –  Skarbnik  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Panie
Przewodniczący. Szanowni radni. Z tego wniosku, co Pan na komisji zadał, to ja uważałam,  że
tylko  wystarczy  wyszczególnić  właśnie,  ile  tych  odpraw  było,  ile  tych  nagród  i  jakie  to  były
odprawy. I dlatego też  w tej informacji w autopoprawce do zmian w budżecie na 2017 rok podałam
takie kwoty, jakie mam. Bez kwot po prostu tylko, że to była odprawa 9-miesięczna nauczyciela, 3
odprawy 6-miesięczne pracownikom obsługi. No to zapraszam Pana do siebie i wtedy, bo w tej
chwili nie mam takich danych.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: c) ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej:

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 2. Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. W związku z tym, że najbliższy
rok  jest  czasem,  kiedy  będziemy  świadkami  likwidacji  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej,
przekształcania,  tak,  struktury  organizacyjnej  tego  podmiotu,  chciałbym zaproponować całkiem
na poważnie rozważenie możliwości wprowadzenia w Hajnówce miejskiej komunikacji bezpłatnej
dla  mieszkańców  Hajnówki.  Patrząc  na  cyfry,  patrząc  na  to,  ile  z  budżetu  miasta  mieszkańcy
dokładają już do funkcjonowania komunikacji miejskiej, to jest ich wydatek, wydatek mieszkańców.
I wzorem  też  miast,  które  już  wprowadziły  na  swoim  terenie  bezpłatną  komunikację  miejską,
a takich miast jest sporo i ta liczba miast sukcesywnie wzrasta. Różne rzeczy mają na to wpływ,
szczególnie  w  małych  miejscowościach  wprowadzenie  takiego  udogodnienia  mieszkańcom
ma swoje znaczenie, także i dla funkcjonowania takiego podmiotu. My, proszę Państwa, tak licząc
te sumy, które mamy z wpływów za sprzedaż biletów 132 000 za 4 miesiące, tak, czyli powiedzmy, że
razy 3, żeby ująć rok, możemy to pomnożyć, chociaż w roku ubiegłym na przykład zakładaliśmy, że
te wpływy to 550 000, to tak nie rozumiem, bo 550 000 na rok a za 4 miesiące 132 000. Ale to
mniejsza o to, tak? Natomiast, proszę Państwa, to jest naprawdę poważna propozycja w związku z
tym,  że  zakład  przestanie  funkcjonować,  my  te  dotacje  będziemy  inaczej  liczyć,  tak,  będziemy
inaczej organizować wokół komunikacji miejskiej, składam taki wniosek pod rozwagę i oczekuję,
Panie Burmistrzu, że otrzymam jakąś no z Pana strony taką spokojną analizę finansową takiego



przedsięwzięcia.  Nie  oczekuję  odpowiedzi  dzisiaj  na  tej  sesji,  ale  myślę,  że do zakończenia
funkcjonowania  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  jesteśmy  w  stanie  wypracować  jakiś  sposób
postępowania  z  wdrożeniem takiej  idei.  Jeszcze  raz  powtarzam,  traktuję  tą  propozycję  bardzo
poważnie i chciałbym poważną dyskusję na ten temat. 

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na
sesji –  Akurat ten wniosek nie jest związany z tą uchwałą, co dzisiaj podejmujemy, ale to tak do
rozważenia, jak Pan radny powiedział, na przyszłej... Przy ustalaniu cen biletów są takie uchwały.

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

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: f) uchwalenia budżetu miasta Hajnówka
na rok 2018:

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 3. 13 grudnia 2017 roku na Komisji Polityki Gospodarczej prosiłem o przekazanie radnym kopii
wniosku, z jakim dyrektor szpitala wystąpił do Pana o tą zapomogę, czy tą dotację. W dalszym
ciągu domagam się jego ujawnienia.

Nr 4. Następna sprawa – dworca. Prosiłem Pana, ale do tej pory też nie otrzymałem, protokół
uwzględnień  przekazania  dworca  PKP po  podpisaniu  przejęcia.  Ciągle  czekam,  przypominam.
W związku z tym, że w budżecie nie ma zapisu żadnej kwoty na dworzec, jaki jest plan działań Pana
w tej sprawie w przyszłym roku?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przepraszam,
jeżeli ten protokół jeszcze nie dotarł do Pana, to nie jest żadna tajemnica. 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 5.  Chciałbym 2 małe sprawy zasygnalizować, o które proszą mnie moi wyborcy. Jak już się
bawimy  w matematykę,  to  policzyłem,  że  o  ulicy  Białowieskiej  od  Piłsudskiego  do  Łowczej
wspominałem 5 razy. Dzisiaj będzie 5 raz. Panie Burmistrzu, ale chcę coś Panu podkreślić: tam
pracuje 9 firm. Te 9 firm przynosi dochód do Urzędu Miasta. Te 9 firm łamie sobie resory na tej
drodze. Ta droga jest fatalna. Petenci, klienci, prawda, czy pracownicy też tych firm, prawda, też
niszczą sobie tam samochody. Ja bardzo proszę, pewnie już w tym budżecie nie da się zmienić,
chociaż cuda bywają. 

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja
się  odniosę  do  tego  wniosku  bardzo  słusznego  Pana  radnego  Niecieckiego  odnośnie  ulicy
Białowieskiej  na tym odcinku Łowcza – Armii Krajowej.  Bo rzeczywiście,  jeżeli ten odcinek od
Armii Krajowej, przepraszam, od Piłsudskiego, od ulicy Piłsudskiego do ulicy Parkowej zostanie
wyremontowany, to jakby będzie pewien niedosyt. Natomiast ja bym nie proponował, żeby w dniu
dzisiejszym wnosić zmiany, ale myślę, że jeżeli zainteresowani jesteśmy tą sprawą, to wspólnie z
Panem  radnym  przekonamy  Pana  Burmistrza  co  do  słuszności  tego  po  prostu  wniosku,  bo
rzeczywiście ta ulica potrzebuje remontu. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pan



Nieciecki, ma Pan rację, jeżeli chodzi o Białowieską i Łowczą. Wszystkiego nie możemy zrobić od
razu. Ja przypomnę tylko, że w projekcie budżetu na ten rok pierwotnie zaplanowaliśmy pieniądze
na dokumentację na ten odcinek ten, który chcemy robić, ale ta dokumentacja kosztowała tak drogo
po przetargach, że my zrezygnowaliśmy, nie będziemy tej dokumentacji robić i zrobimy tą ulicę na
zasadzie,  że  tak  powiem,  zgłoszenia,  bo  wodociągi  mogą  wyremontować  istniejącą  burzówkę,
natomiast tutaj potem zrobimy nakładkę. Tu w projekcie budżetu mamy od Armii Krajowej do ulicy
Piłsudskiego.  Na  komisjach  był  podnoszony  temat,  że  dobrze  byłoby  pomyśleć  o  tym  odcinku
jeszcze od ulicy Parkowej z zajezdnią i spróbujemy zrobić wszystko, żeby tak było. Natomiast ten
odcinek od Piłsudskiego do Łowczej też jest, że tak powiem, w planie, tylko w drugim etapie. W
przyszłym roku chcielibyśmy  w ramach  bieżącego  utrzymania  zrobić  tam dodatkowe  instalacje
burzowe. Przeanalizowaliśmy wszystko, tam jest problem, że woda się zbiera. Zrobimy dodatkowe
studzienki. Częściowo już zostały oczyszczone stare instalacje tam w kierunku toru kolejowego aż
za GS. Jak uporamy się z problemem burzówek, wtedy, oczywiście bez wielkiej dokumentacji, tylko
na  zasadzie  interwencyjnymi  postawimy  krawężniki,  zrobimy  nakładki,  na  pewno  to  będzie
wystarczające. 

Nr 6. I następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest uwaga wyborców. Panie Burmistrzu,
wyborcy proszą,  jeśli  będzie  Pan realizował plan oświetlenia miasta,  o  oświetlenie  przejść  dla
pieszych.  To jest  bardzo poważna rzecz.  Tak jak mi zasygnalizowano,  nie  widać czy o zmroku,
prawda, czy nad ranem, jak jest mgła, nie widać pieszych na przejściu. Naprawdę, to jest bardzo
ważne. Jeśli do tej pory nie było wypadków, to może zapobiegawczo, przy realizacji właśnie tego
programu oświetlenia, który właśnie prędzej czy później, prawda, wejdzie ta dalsza część. Proszę
pomyśleć o tym właśnie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Doświetlenie
przejścia dla pieszych. Tak jak Pan radny wspomniał, czekamy na rozstrzygnięcie naszego wniosku
w RPO. Mamy nadzieję, że decyzje zostaną podjęte w marcu, myślę że najpóźniej w kwietniu. W
ramach tego programu, a myślę, że szanse na dofinansowanie są duże, zamierzamy wymienić 2 000
opraw w mieście i wymienić u mieszkańców kilkadziesiąt pieców na piece opalane peletem. I myślę
że tak jak Pan radny zresztą słusznie sugeruje, że trzeba będzie zastanowić się nad tym i myślę, że
tam,  gdzie  będzie  to  technicznie  możliwe,  bez  zbyt  wielu  wydatków,  te  dodatkowe  oświetlenia
zainstalujemy no na zasadzie dodatkowego zamówienia, bo jakby w tej chwili nie możemy tego
dopisać do projektu, ale jako dodatkowa robota poza projektem jest możliwa do realizacji. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6a

Dr Kazimierz Ptaszyński (1935-1943) – prezentacja sylwetki i działalności w służbie zdrowia:
 
Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 7. Szanowni Państwo. Pani Allu. Wykonała Pani naprawdę bardzo dużo pracy. Chylę czoła. Ale
mamy  mówić  o  tym,  że  doktor  Kazimierz  Ptaszyński  ma  zostać  potencjalnie  patronem  szkoły.
Chciałbym zwrócić  uwagę  radnym,  Panu  Burmistrzowi  także,  że  jeżeli  mamy młode  pokolenie
wychowywać na przykładzie życia jakiegoś patrona, to w tym przypadku mamy naprawdę bardzo
mało  danych,  które  możemy  z  czystym  sumieniem  tymże  młodym  ludziom  wychowywanym
w przyszłości  przedstawić.  W grupie  slajdów,  które  pokazała  nam Pani  Alla,  72  nie  dotyczyły
zupełnie  Pana  doktora  Ptaszyńskiego,  27  było  z  nim  związanych,  w  tym  kilka  dosyć  luźno
na zasadzie domniemania. Ja mam taką propozycję, żeby jeżeli faktycznie rozważamy tę postać jako
patrona  szkoły,  żebyśmy  zlecili  historykowi  profesjonalną  kwerendę  dotyczącą  doktora



Ptaszyńskiego.  Tak,  żebyśmy  mieli  i  ten  okres  wileński  opisany  konkretnie,  i  ten  czas  pobytu
w Hajnówce. Powiem szczerze, że argument współpracy z jakimiś leśnymi, powiedzmy w latach 42-
43, budzi moje największe zastrzeżenia, dlatego że w tym czasie nie mieliśmy do czynienia z żadną
formacją  partyzantki  polskiej  na  terenie  Puszczy  Białowieskiej.  Jeżeli  więc  przyjąć,
że współpracował faktycznie,  to mogła być to, ja dzisiaj tylko domniemywam, to nie jest  żaden
pewnik,  bo  tak  jak  mówię,  danych  nie  mamy zbyt  wiele,  mamy dane ogólne.  Jeżeli  faktycznie
potwierdziłyby  się  też  te związki  doktora  Ptaszyńskiego  z  Panem  Kołodziejem,  no  to  jednak
wskazuje na partyzantkę komunistyczną i niepolską, i antypolską. Także ten element trzeba by było
przebadać,  tak?  To  wymaga  naprawdę  solidnej  kwerendy,  jeżeli  mówię,  jeżeli  mamy  mówić
o patronie szkoły,  jeżeli mamy mówić o patronie młodych ludzi. Ja powiem szczerze, że byłbym
skłonny przyjąć na przykład taką postać tego patronatu, żebyśmy przyjęli na przykład ze względu na
tragizm śmierci jako patrona zbiorowego rodzinę Ptaszyńskich, to tak. Rodzina Ptaszyńskich jako
mama, tato,  dwójka dzieci. Oczywiście, to budzi bardzo wiele emocji,  tak? Natomiast jeżeli  nie
jesteśmy pewni jakiejś postaci historycznej, no to nie możemy jej przedstawiać młodym ludziom
jako patrona. Tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, jak mówię, ja w tej chwili przedstawiam to jako
czystą  kartę,  ale  niech  tą  kartę  zapisze  ktoś,  kto  to  zrobi  profesjonalnie,  z uwzględnieniem
wszystkich  źródeł,  kto  będzie  mógł  napisać  biografię  tego  człowieka,  tak?  W tym  gronie
zamordowanych  osób,  z  nie  mniej  przejmującą  historią  śmierci,  mamy przecież  i w tym gronie
właśnie wspomnianą rodzinę Kosidłów, o której wiemy o wiele więcej. Gdybyśmy mieli ich przyjąć
za patrona zbiorowego, to tam naprawdę mamy o wiele więcej wątków i przedwojennych, i z czasu
okupacji. Mamy piękną historię rodziny Tywonków także, którzy zginęli w tej samej egzekucji, o
których Pani wspomina też w tym okresie przedwojennym. Ja tutaj naprawdę zalecam daleko idąca
ostrożność, żebyśmy później nie musieli za parę lat zmieniać patrona szkoły i tłumaczyć się przed
młodymi ludźmi, że czegoś nie dopatrzyliśmy. Nie mówię, że coś musi być na rzeczy, ale sprawdźmy
tą biografię w rzetelny sposób.

Odpowiedź Pani Alli Gryc – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce udzielona na
sesji – Jeśli można, ja się odniosę. Powiem może tak króciutko, tak? Bez wątpienia, Panie radny,
bez wątpienia są świadkowie, którzy pamiętają działalność doktora Ptaszyńskiego i ja pozwoliłam
sobie zacytować ich wspomnienia, ich fragmenty jakichś zapisków. Natomiast jeszcze nie tak dawno
przyjeżdżała siostra doktora Ptaszyńskiego, z którą bardzo często rozmawiała nasza była dyrektor
Pani  Jakubowicz  Janina.  Dzisiaj  już  nikt  nie  przyjeżdża.  Nie  ma  nikogo.  Więc  nie  wiem,  w
archiwach, ja przeszukałam wszystkie możliwe cyfrowe biblioteki, szukając bliższego, bliższych dat,
tak.  Nie udało mi się tych rzeczy potwierdzić,  niemniej jednak,  wiadomo, był,  pracował,  to był
trudny okres wojny. Proszę zobaczyć, tu są deportacje, tu eksterminacje, tu wywożą młodych, tu
strzelają, tu kogoś zabili. To nie były łatwe czasy dla tamtych lekarzy a on swoje obowiązki pełnił,
tak mi się wydaje, należycie, komu by nie pomagał, to pomagał, stracił życie. Dziękuję.

Wnioski, zapytania:

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 8. Ja chciałbym zacząć od tego tematu, który już się niestety od jakiegoś czasu przewija przez
nasze  sesje.  Po  pierwsze,  Panie  Burmistrzu,  ja  chciałbym,  żeby  korespondencja  w  sprawie
wniosków, które kieruję do Pana, trafiała do mnie od Pana, bo ja czuję, że Pan jest tym elementem
układanki  korespondencyjnej,  który  stać  jest  na  to,  żeby  tą  korespondencję  pozbawić  zbytniej
emocjonalności.  Ja  puszczam w niepamięć  treść ostatniej  korespondencji,  którą otrzymałem od
Pani Dyrektor. Puszczam w niepamięć i nie oczekuję już więcej żadnych komentarzy. Ja rozumiem,
że może być taka chwila jakiegoś wzburzenia emocjonalnego, ok, jesteśmy dorośli, zapominam o
tym. Po trzecie, w rozmowie telefonicznej, Pani Allu, ja zdeklarowałem, że spotkanie ze wszystkimi
pracownicami Miejskiej Biblioteki Publicznej jestem w stanie odbyć teraz w tym czasie pomiędzy



Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem ze względu na to,  że jestem na urlopie,  ale miała Pani
zadzwonić,  żeby  dograć  ten  termin  dokładnie.  Nie  otrzymałem  takiej  informacji.  Rozumiem,
że sprawa jest  już  nieaktualna.  Ja naprawdę nie  unikam kontaktu  ze  wszystkimi  pracownicami
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Cały czas jestem w stanie takie spotkanie odbyć, z tym, że no już po
Nowym Roku naprawdę będzie bardzo duży kłopot, żebym mógł wygospodarować czas, ale jeżeli
trzeba będzie, skorzystam z urlopu i na takie spotkanie stawię się, nie będę mówił, że chętnie, bo to
nie jest  dobry temat.  Panie Burmistrzu.  Zgodnie z regulaminem Miejskiej  Biblioteki Publicznej,
zgodnie z Pana deklaracją z poprzedniej sesji, że nie ma mowy o tym, żeby pracownik w godzinach
pracy korzystał ze sprzętu komputerowego do swoich prywatnych celów, ale tak jak podkreślam,
zgodnie z regulaminem Miejskiej Biblioteki Publicznej i w związku z tym, że Pani, która korzystała z
tego  sprzętu,  przyznała  się  do  tego,  bo  złożyła  zawiadomienie  do  prokuratury  i ona  tam  się
przyznaje  do  tego,  że  korzystała,  no  nie  ma  Pan  innego  wyjścia,  jak  przeprowadzić  tam
postępowanie dyscyplinarne. Bo jak to teraz będzie wglądało, że osoba, która się przyznaje do tego,
że to robiła, niezgodnie z regulaminem, pozostanie bez kary? Ja mówię o tym dlatego, że byłem
przesłuchiwany jako świadek w sprawie, więc jak gdyby czuję się uprawniony do tego, żeby ten
temat poruszać, ale to jak mówię, jeżeli ktoś się przyznaje, no to musi ponieść tego konsekwencje. I
po piąte, ja myślę, że skala tego konfliktu, tych wydarzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej już teraz
to  chyba  nikogo  nie  trzeba  jakoś  specjalnie  przekonywać,  że  dojrzała  do  tego,  żeby  tam
przeprowadzić postępowanie mediacyjne. To już po prostu, no nie wiem, jak, czego jeszcze możemy
oczekiwać, jakich wydarzeń, żeby od tego postępowania odchodzić czy go unikać. Naprawdę, jest to
mój  wniosek,  który  się  bierze  nie  z  chęci  tego,  żeby  niszczyć  wizerunek  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej, tylko po to, żeby ten wizerunek uratować. I to na razie tyle, i Panie Burmistrzu, ja
myślę,  że  te  dwa ostatnie  punkty  – postępowanie  dyscyplinarne  oraz  postępowanie  mediacyjne
zostawiam w Pana rękach i po prostu do tego tematu nie wracam.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Na temat
może  szczegółów  to  więcej  by  powiedziała  Pani  Dyrektor  jeżeli  chodzi  o  Miejską  Bibliotekę
Publiczną.  Ja  rozumiem rozczarowanie  Pana  radnego,  ale  ja  patrzę  na  bibliotekę  na  całość  i
opinię, jaka ta biblioteka ma. I proszę mi wierzyć, że naprawdę praca Biblioteki jest bardzo dobrze
oceniana.  Natomiast  jeżeli  ktoś  indywidualnie  korzystał  ze  sprzętu  służbowego  do  celów
prywatnych, to oczywiście,  to była pewna nieprawidłowość i  myślę,  że Pani Dyrektor stosowne
czynności podejmie w stosunku do tych osób. Natomiast nie podzielam Pana poglądu, że potrzebne
tam jest  jakieś działanie mediacyjne i  tak dalej.  Jeżeli  są jakieś spory pracownicze,  mamy sąd
pracy, niech on te sprawy rozstrzyga. Ja raz uczestniczyłem w spotkaniu. Ja, nikt generalnie jeżeli
chodzi o załogę i pracę, atmosferę, nie widzę tam nieprawidłowości. Można się cieszyć, że mamy
tam taką załogę, gdzie zdecydowana część młodych ludzi entuzjastycznie podchodzi do pracy, wie,
co chce robić i wie, jaka powinna być współczesna biblioteka. 

Nr 9.  Proszę Państwa, mieliśmy dzisiaj gościa, Panią z Klubu Amazonek. Ja, Panie Burmistrzu,
chciałbym do Pana zwrócić się z takim apelem, żeby wygospodarować jakieś fundusze finansowe.
Jest  to  stowarzyszenie,  więc  możemy  w  ramach  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi
wygospodarować jakiś model współpracy z tym stowarzyszeniem. Jest to tutaj naprawdę, myślę,
wielce uzasadnione, niezależnie od tego, co Pan Doktor Tomaszuk tam przygotował już jako pomoc,
prawda, to my jako miasto też w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi powinniśmy
zrobić. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 9

Nr 10. I teraz ja wrócę, proszę Państwa, do tematu hospicjum, który tutaj też się pojawia od paru
miesięcy. Została nam jako radnym dostarczona korespondencja Pana Dyrektora Samodzielnego



Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Panem Andrzejem Skiepko Zastępcą Burmistrza Miasta
Hajnówka i Pan Dyrektor mówi tam o otwarciu, na temat opieki paliatywnej, o możliwościach też
zrealizowania tej opieki na terenie naszego ZOZ-u, ale narzeka na ograniczenia lokalowe. Panie
Burmistrzu,  a  gdyby  tak  funkcjonujące  w  budynku  ZOZ-u  przy  ulicy  Piłsudskiego  Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, no inaczej się teraz nazywa, tak już, oraz Sanepid, który
też  niebawem się  będzie  inaczej  nazywał,  ale,  gdyby  zaproponować  im  i  pomóc  przenieść  się
do miejsca, gdzie będą mieli miejsca parkingowe, czyli na przykład do budynku dworca PKP. Tam
ciągle jest taki problem z ARMiR-em i z Sanepidem, że nie ma miejsc parkingowych, że klienci nie
mają gdzie zatrzymywać samochodów. No przy dworcu PKP tych miejsc mamy dużo. Tak naprawdę
to tam możemy w ogóle zrobić takie centrum, tak, obsługi klientów. Nie wiem, czemu ten pomysł z
organizacjami pozarządowymi akurat na zagospodarowanie tego budynku, ale może właśnie, może
pójść w tą stronę. Wtedy byśmy zwolnili miejsca u Pana Dyrektora Tomaszuka w jego budynku i
można  by  było  na  zasadzie  różnych  roszad,  przemieszczeń  wygospodarować  tam  miejsce  na
hospicjum. Czy nie pójść w tą stronę, Panie Burmistrzu? Ja poddaję to tylko pod taką możliwość,
jeżeli tylko kwestia lokalowa jest tutaj przeszkodą, to zróbmy to może w taki sposób. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o hospicjum. No pomysły mogą być różne ale no wie Pan, ja pamiętam, kiedy Sanepid się urządzał
w tamtym budynku, pamiętam, kiedy ARiMR się urządzał w budynku i akurat nie wydaje mi się,
żeby ten budynek był właściwym budynkiem na hospicjum. Na hospicjum powinien być budynek w
spokojnym  miejscu  i  parterowym.  Jeżeli  gdziekolwiek  by...  Ale  to,  o  czym  Panu  mówię,  jeżeli
szukamy gdzieś miejsca na tego typu usługę, hospicjum, to gdzieś powinniśmy szukać miejsca na
Żabiej  Górce,  bo  tam  jest  odpowiednie  miejsce  dla  tych  ludzi...  Także  myślę,  że  z  Panem
Dyrektorem na ten temat pomyślimy. Jak to będzie realne, nikt nie mówi, że od razu tutaj dużo
takich miejsc będzie, ale myślę nikt lepiej tego nie zrobi, jak nasz szpital. 

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Kilka słów jeszcze odnośnie hospicjum. Bo ja nie ukrywam, że prowadzę pewne rozmowy, żeby
uruchomić  kilka  łóżek,  prawda,  w  szpitalu.  Ale  jak  będę  już  całkiem  pewny,  że  takie  umowy,
prawda, podpiszę, to wówczas Państwa poinformuję. Natomiast to, co Pan Burmistrz powiedział, to
najlepiej, jeżeli to jest w szpitalu. No ta lokalizacja Piłsudskiego to w ogóle odpada, bo to jest
oddział łóżkowy, oddział łóżkowy, czyli na przykład hospicjum, całodobowy dyżur lekarski. Także
najlepiej, żeby to w szpitalu, w izbie, prawda, szpitala, bo wówczas te dyżury byłyby połączone. To
są niesamowite  kłopoty,  trudności  dlatego,  że  taki  podstawowy wymóg jest.  Lekarz  musi  mieć
specjalizację  paliatywną.  Mamy  jednego  lekarza,  który  prowadzi  hospicjum,  prawda,  w
Białymstoku, u nas troszkę pracuje, też z nim prowadzę rozmowy, żeby na początek by pomógł. 25
% pielęgniarek, prawda, pracujących na tym oddziale, musi być też specjalizację paliatywną. U nas
jest jedna, która pracuje w Narwi. Trzeba trochę czasu, trochę prawda, także, ale mi się wydaje, że
prowadzę w tym kierunku rozmowy, że kilka łóżek, oczywiście kosztem innych łóżek to się odbędzie,
nie będę mówił teraz których, że kilka łóżek, prawda, zostanie uruchomionych. To w ten sposób, z
tego wynika ta ostrożność, z tego pisma właśnie, które pisałem do Pana Burmistrza, bo nie jestem
przekonany  jeszcze.  Dopóki  Narodowy Fundusz  Zdrowia  nie  podjął  decyzji,  to  nie  mogę  tutaj
żadnej deklaracji, prawda, składać.

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 11.  Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. Chciałam się z mieszkańcami
podzielić  wnioskiem,  który  złożyłam  do  Pana  Prezesa  Zarządu  Spółdzielni  Mieszkaniowej
Mirosława Mordań. Dlaczego akurat chcę się podzielić z mieszkańcami tą informacją? Dlatego,
że bardzo wiele  pytań pada w ostatnim czasie  a one są w ostatnim czasie  a one są po prostu
zawarte w tym wniosku przeze mnie.  Więc wniosek był zawarty z końcem listopada 2017 roku.



Wnioskowałam  o wydzielenie  i  zabezpieczenie  w  projekcie  budżetu  Spółdzielni  Mieszkaniowej
na 2018 rok środków finansowych przeznaczonych na następujące inwestycje: naprawę chodnika
wiodącego wzdłuż placu żłobka wraz z wycięciem drzewa rosnącego na całej szerokości chodnika,
jeśli wycięcie drzewa nie jest możliwe, proszę o przesunięcie chodnika maksymalnie do ogrodzenia
żłobka  oraz  utworzenia  miejsc  parkingowych  przy  żłobku,  naprawę  nawierzchni  placu  obok
śmietnika  przed  żłobkiem,  ułożenie  nowego  chodnika  za  blokiem  Reja  8,  gdyż  obecne  płytki
chodnikowe są stare i  uszkodzone,  ponadto  stwarzają  niebezpieczeństwo dla poruszających się
mieszkańców  i  szpecą  wizerunek  osiedla,  wyrównanie  asfaltu  między  szczytami  bloków  Reja
8 i Reja 10, tam często dochodzi do zalania powierzchni zbyt częstymi opadami deszczu, ułożenie
kostki na placu wiodącym do sklepu Biedronka, to jest między szczytami bloków Reja 5 i 7 oraz
3 Maja 58 i 60 wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla mieszkańców, utworzenie kilku miejsc
parkingowych przy szczycie  bloku Armii  Krajowej  18,  tutaj  padała też prośba od mieszkańców,
doświetlenie w godzinach wieczornych chodnika pod zadaszeniem przy KRUS, ZUS i Przedszkolu
Mini Mini z wyrównaniem nawierzchni płytek chodnikowych i oznakowaniem wejścia na schody po
całej długości chodnika, zamontowania barierki przy wejściu na schody obok szczytu bloku, gdzie
mieści się KRUS. Z mojej strony jest jedynie prośba do Pana Burmistrza i pracowników o pilotaż w
tej sprawie. Jeśli zajdzie jakaś tam potrzeba współpracy, to bardzo proszę o wsparcie. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Laszkiewicz, wniosek do Spółdzielni. No możemy go po prostu przekazywać i apelować do Prezesa,
żeby go zrealizował. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 11

Nr 12.  Kolejna sprawa dotyczy mojego wniosku, który złożyłam 28 września 2016 roku. To był
wniosek o wykonanie i ujęcie w budżecie, i wykonanie remontu generalnego ulicy Reja na całej jej
długości,  wraz z  chodnikami,  utworzeniem dodatkowej  ilości  miejsc parkingowych wzdłuż ulicy
oraz  przy Przedszkolu Nr 5.  Wniosek mój został  pozytywnie rozpatrzony.  W 2017 roku została
sporządzona  dokumentacja  wraz  z  kosztorysem.  Było  to  ujęte  też  w  zadaniach  inwestycyjnych
na 2017 rok,  ale,  ale,  jest  właśnie  ale,  w 2018 roku ta  inwestycja  też  mieści  się  w zadaniach
inwestycyjnych na 2018 rok, ale w całości, jak my wszyscy radni wiemy, nie może być zrealizowana
inwestycja ulicy Reja. A dlaczego, to bardzo bym prosiła Pana Burmistrza o wyjaśnienie naszym
mieszkańcom. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Reja.
Po prostu tak się złożyło, że my tak, jak co roku wniosek przygotowaliśmy, przygotowaliśmy dobrze,
z  tym,  że  generalnie  zmieniły  się  zasady  finansowania  w  Programie  Przebudowy  Dróg
Powiatowych i  Gminnych.  Zmieniły  się  w takim kierunku i  w taki  sposób,  że  miasta takie,  jak
Hajnówka, tak naprawdę nie mają żadnych szans, żeby z tego programu skorzystać. Pomimo tego,
że wniosek i sam projekt był bardzo dobrze, jeżeli chodzi o doświetlenie, sprawy bezpieczeństwa
ruchu i  tak  dalej,  niestety.  Może przypomnę ten  raport,  jak  do  raportu  – to  jesteśmy miastem
najbiedniejszym,  drugim  no  z  najbiedniejszych,  jak  do  punktacji,  żeby  dać  nam  pieniądze  na
dofinansowanie ulicy Reja – to jesteśmy za bogaci i z tego tytułu nie dostaliśmy, nie tylko my, ale
inne miasta też, żadnego punktu. W związku z tym jesteśmy na liście rezerwowej. No zobaczymy,
jeżeli będzie szansa po przetargach, żeby się na to finansowanie no załapać, to jest szansa, żebyśmy
zrobili drogę w całości. Jeżeli natomiast nie, jak Pani radna sama wspomniała, w projekcie budżetu
są zarezerwowane pieniądze zaczniemy realizować te inwestycję jako pierwszy etap, bo tam takim
poważnym problemem, który wymaga rozwiązania, jest odwodnienie. I po prostu w przyszłym roku
bezwzględnie zrobimy tutaj burzówkę w porozumieniu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich,
który zrobi nową burzówkę na odcinku od ulicy Reja do przychodni tutaj na ulicy Piłsudskiego, my
natomiast, zgodnie z projektem, zrobimy cały odcinek burzówki w ulicy Reja z połączeniem do tej



burzówki w ulicy Piłsudskiego. Także takie mamy zamierzenia. Po prostu zrobimy tyle, na ile tych
pieniędzy starczy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy będziemy ponownie składać wniosek,
bo będziemy go składać, bo pozwolenie jest aktualne, no będzie szansa na dodatkową punktację ze
względu na kontynuację inwestycji rozpoczętych ze środków własnych. 

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 13.  Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Tutaj prośba pracowników Zakładu Forte do Dyrektora
Zakładu Komunikacji Miejskiej. Czy istnieje możliwość przywrócenia komunikacji miejskiej przed
godziną 22:00 i po godzinie 22:00? Chodzi o ten, że oni pracują w systemie 4-zmianowym i nie
mają jak po prostu wrócić do domu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Golonko mówi o kursach MPK. Wystąpimy do Pana Dyrektora Sawickiego z taką propozycją, żeby
przeanalizował możliwości spełnienia tego wniosku. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 13
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 13a

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  14.  Panie  Burmistrzu.  W  2016  roku  w  lipcu  dostałem  od  Pana  odpowiedź  w  sprawie
elektronicznego  zarządzania  dokumentacją,  że  „System  EZD  wspomagający  prowadzenie
dokumentacji jest obecnie na etapie pilotażu, natomiast w dalszym ciągu głównym systemem jest
system  tradycyjny  postępowania  z  dokumentacją  i  wykonywania  czynności  kancelaryjnych  w
Urzędzie Miasta. W przyszłości podjęte zostaną działania do przejścia wyłącznie na system EZD.”
Ja wiele razy mówiłem o tym systemie tutaj na sesjach. Część funduszy już Pan spożytkował, tak,
zostały  przyznane  pieniążki  na  ten  system,  na  pilotaż  i  moje  pytanie  brzmi:  Jeżeli  był
przeprowadzany pilotaż, na jakim on jest etapie i które referaty pracują obecnie na systemie EZD? 

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Udzielę
odpowiedzi na piśmie.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 14

Nr 15.  Drugie  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  wiąże  się  z  budżetem,  który  już  został  uchwalony
i chciałem zapytać o taką rzecz, taką informację, która krąży w mieście. Jest Pan w Społecznej
Radzie  Szpitala.  Mianowicie  tu  chodzi  mi  o  te  150 000.  Nie  podnoszę  ich  zasadności.  Jedyna
kwestia, która mnie zastanawia, tam słyszymy jakieś sprawy w prokuraturze i tak dalej. Czy jest
to prawdą,  czy  nie?  Że  tam w szpitalu  coś  tam się  dzieje  niedobrego  i  tak  dalej,  i  tak  dalej.
Ja odniosę  się  do  tego,  jeśli  się  Pan  ustosunkuje  i  chciałbym  zadać  dalszy  ciąg,  jeżeli  będę
potrzebował do informacji. Tak? Poproszę o taką informację, czy Pan coś wie w tym temacie, czy
nie i tak dalej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
jeżeli  chodzi  o  szpital,  Radę  Społeczną  SP  ZOZ,  Rada  Społeczna  SP  ZOZ  raczej  sprawami
prokuratorskimi się, wie Pan, nie zajmuje. Nic mi nie wiadomo na ten temat. Może Pan Dyrektor
odpowie. 



Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Natomiast  odnośnie prokuratury.  Znaczy jesteśmy dużą firmą.  Lekarze wykonują w poradniach
100 000  porad,  udzielają  porad,  12   000  hospitalizacji,  część  pacjentów  jest  czasami  jakby
niezadowolonych. Jest teraz taka moda na uzyskiwanie, prawda, odkodowań za błędy medyczne, to
się bardzo rozpowszechnia. No nasz szpital to może jak najmniej dotyka i pacjenci różnie reagują.
Druga sprawa, pracuje 700 pracowników,  różnie się  pracownicy po prostu reagują na decyzje
swoich przełożonych. Mogą napisać, prawda, też i do prokuratury i prokuratura pełniła, że tak
powiem, wyjaśnienia i pełni, i będzie, że tak powiem, wyjaśniała pewne okoliczności. Natomiast nie
ma żadnych jakby do dnia dzisiejszego, że tak powiem, zarzutów, Zresztą o tym pisała jedna z gazet
lokalnych, prawda, także w każdym dużym zakładzie, prawda, podejrzewam, że takie sytuacje mogą
być, że prokuratura coś tam wyjaśnia, coś tam wyjaśnia, ale to jeszcze daleko po prostu do jakichś
tam postawienia zarzutów i tak dalej.

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  16.  Szanowny  Panie  Burmistrzu.  Panie  Przewodniczący.  Państwo  radni.  Ja  krótko,  mam
3 uwagi,  może  3  wiadomości.  Pierwszą  uwagę,  którą  chciałbym zgłosić,  to  nadal  będę  mówił
o budynku mieszkalnym ulica Armii Krajowej 14. Szanowni Państwo, jest to budynek spółdzielczy,
ale nie możemy w dzisiejszych czasach tolerować, by w takich warunkach żyli ludzie, tym bardziej,
że ten budynek,  ten lokal czy tam, nie wiem, jak to powiedzieć,  jest  vis-a-vis  Komendy Policji.
Rozmawiałem dzisiaj  z  Zastępcą Komendanta.  No jest  to Pan, który jest  od niedawna,  nie  zna
sprawy. Poprosił, żeby mu dać trochę czasu. Z mojej strony ma ten czas, ale myślę, że Policja sama
sprawy tam nie rozwiąże, dlatego że tak naprawdę to Policja do tego lokalu można wejść wtedy,
kiedy ją się wezwie, prawda? A tam, wchodząc od razu na klatkę schodową, to trzeba już ciągnik,
Panie Burmistrzu, z przyczepą, na te wszystkie puszki, butelki i tak dalej, na ten smród a już dalej
idąc do lokali  mieszkalnych,  to  ja  akurat  wykorzystałem,  że tak powiem, sytuację,  że szukałem
pewnej Pani, więc zajrzałem do jednego lokalu, do drugiego, więc nie będę mówił, co się dzieje
po prostu. Nie wiem, uczulam też MOPS, żeby tam coś się działo, prawda, żeby tam była jakaś
interwencja. Jeżeli pracownicy MOPS-u nie dadzą sobie rady z tym, to proszę po prostu zgłosić
to organom ścigania  i  wtedy  organy ścigania będą mogły  działać,  bo,  proszę Państwa,  jeszcze
czegoś  takiego  to  nie  widziałem.  Wierzcie  mi.  W  wielu  sytuacjach  już  uczestniczyłem,  chodzę
po mieszkaniach  w  różnych  miastach  i  tak  dalej,  ale  czegoś  takiego,  no  po  prostu  tworzymy
za pozwoleniem,  że  tak  powiem,  nas  wszystkich,  melinę  i  to  taką  melinę,  że...  Jeszcze powiem,
że tam jeszcze nie tylko mieszkańcy urządzają sobie tam różnego rodzaju, no ci mieszkańcy to tam
nie  wiem,  skąd  się  tam wzięli,  z  kosmosu,  nie  z  kosmosu,  bo  to  są  ludzie,  bardzo  ciężko  ich
zidentyfikować, ale tam są,  prawda, 2 sklepy i  tam ludzie,  którzy przychodzą z miasta czy tam
z osiedla jednego czy drugiego, piją alkohol i przecież nie będą pili na ulicy, bo Policja zobaczy
i ukarze, więc oni wchodzą tam na klatkę schodową, i tam to się dzieje, także naprawdę tam się
dzieją cuda. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Armii
Krajowej  14.  No  również  wystąpimy  tutaj  z  wnioskiem do  Prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej,
chociaż  też  trzeba być  realistą,  jest  to  problem bardzo,  bardzo  trudny  i  tutaj  jako  miasto  nie
jesteśmy wyjątkowi jeżeli chodzi o tego typu problemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 16
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 16a

Nr 17.  Druga rzecz,  Panie Burmistrzu,  nie wiem, być może Pan już wie o tym, być może nie,
ja powiem  tylko  tak,  rzucę  jedno  hasło:  rondo  i  dekoracja  ronda.  Są  święta.  Ja  rozumiem,



że prowadzimy różne kampanie polityczne, prowadzimy różne walki, ja też jestem za tym, prawda,
by Puszcza funkcjonowała tak jak, prawda, tak jak obecnie funkcjonuje, ale powiem tak, nawet
w historii mamy takie sytuacje, gdy są święta, to jest rozejm. I taka dekoracja ronda, jaka jest w tej
chwili,  to po prostu wielu mieszkańcom nie odpowiada i mieszkańcy proszą po prostu, żeby nie
robić ze Świąt Bożego Narodzenia, nie wiem, jakiejś walki politycznej no, bo to jest to samo, co nie
wiem, w Warszawie Obywatele RP urządzili, prawda, Wigilię, to podobne mi się, podobna sytuacja.
Tutaj,  nie wiem, prawdopodobnie stowarzyszenie,  które tak mocno broni Puszczy Białowieskiej,
robi, nie wiem, jeżeli Państwo nie widzieliście, to przejeździe się teraz, zobaczycie, o co chodzi.
Ta reklama, tablica, prawda i te suche gałęzie tam na rondzie przy kościele jeszcze i w Święta,
w Wigilię  i   Święta  Bożego  Narodzenia.  Nie  mogę  tego  zrozumieć  i  dziękuję  za  uwagę
mieszkańcowi,  który  zadzwonił  do  mnie,  prawda  i  przekazał  mi  tę  informację,  dzisiaj
to sprawdziłem, rzeczywiście.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
podzielam w pełni Pana pogląd, że okres świąt nie jest okresem na tego typu manifestacje. Ja tylko
tu  Państwu  powiem,  że  to  rondo  jest  rondem  administrowanym  przez  Podlaski  Zarząd  Dróg
Wojewódzkich, bo jest to droga wojewódzka. My naprawdę nie mamy wpływu na to, jakie decyzje
podejmie  zarządca.  To zostało  postawione  za  wiedzą  i  za  zgodą zarządcy  drogi,  także  my nie
możemy tam zajść bezprawnie i tych suchych choinek usunąć. 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 18. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Szanowna Rado. Szanowni Państwo. Akurat tutaj
został wywołany temat oświetlenia świątecznego naszego miasta. Panie Burmistrzu, ja mam takie
pytanie, czy mając u nas w Hajnówce tyle marketów typu Arhelan, Biedronka, Kaufland, czy nie
mogliby oni współpracować, brać udział, współudział w oświetleniu świątecznym naszego miasta?
Zajmują bardzo duże tereny i ja myślę, że ustawienie jakiejś choinki czy ozdoby na takim placu,
przecież Kaufland to normalnie teraz szara ściana, nic tam nie ma a żeby było jakieś oświetlenie,
to byłoby pozytywnie i dla miasta, i dla marketu. To jest jedno moje takie pytanie. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Puch zwraca uwagę na to, brak tych ozdób świątecznych w wielu sklepach no. My możemy, Panie
radny,  tylko  prosić.  Możemy  prosić,  wnioskować,  sugerować.  Z  takim  wystąpieniem
występowaliśmy  do  jednostek  handlowych.  Jedni,  i  nie  tylko  jedni,  usłuchali,  inni  nie.  Ale
oczywiście będziemy w przyszłości no ponawiać te apele i próbować rozmawiać, i wnioskować o to,
żeby jednak ten dobry obyczaj przystrajania na święta się w naszym mieście upowszechnił.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 18

Nr  19.  Mam  następną  sprawę  dotyczącą  wykonania  oświetlenia  istniejącego  parkingu  przy
Biedronce, to jest przy osiedlu Reja przy ulicy 3 Maja. Parking, który tam jest, to potężny parking
i obecnie w ogóle nie jest oświetlony i w godzinach wieczornych, po prostu wychodząc z marketu,
trudno trafić nawet do własnego auta. Ja myślę, że w ramach doświetlania miasta Hajnówki można
to, że tak powiem, dopisać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oświetlenie
parkingu przy Biedronce. Ja nie wiem, Panie Burmistrzu, to nasz parking? Ja nie wiem. My to
sprawdzimy...  Będziemy  analizować  te  możliwości  przy  wymianie  oświetlenia.  Zobaczymy.  Być
może,  jak  wymienimy  oświetlenie  na  ulicy  Celnej,  to  tamte  słupy  być  może  będziemy  mogli
przenieść tu.



Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 19

Pani Helena Kuklik – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 20.  Szanowni  radni.  Panie  Burmistrzu.  Chciałam się  jeszcze  upewnić,  bo  mam informację,
że rów,  który  znajduje  się  wzdłuż  toru  Gryfskandu a  leci  od  ulicy  Poddolnej  w kierunku ulicy
Bielskiej leży na gruntach miejskich miasta Hajnówka i mam taką informację z mapy wynikającą.
Być może jestem w błędzie. Nie jestem na 100 % pewna, ale na 99. Chciałam potwierdzić, czy ten
rów, że jest faktycznie rowem miejskim i czy nam jest wiadomo, co jest, jaka jest zawartość w tym
rowie.  Ja zdjęcia,  fotografie  pokazywałam  dla  Pani  Marty  Trochimczyk,  także  Pani  Marta
ma świadomość, o który rów chodzi i myślę, że ma świadomość, jaka czarna ciecz tam w tym rowie
się znajduje. Także proszę o sprawdzenie w przeciągu miesiąca i odpowiedź na piśmie. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Według mojej
wiedzy ten rów, o którym mówi Pani radna, jest na nieruchomości Gryfskandu i na nasz wniosek,
naszą interwencję w tym roku Gryfskand ten rów, że tak powiem, czyścił. Że on jest taki, zdajemy
sobie z tego sprawę. To, co tam jest, cieknie przez dziesiątki lat. Także to nie to, że z separatora
cieknie coś czarnego, tylko tam podłoże jest takie, jakie jest, nie? 
Helena Kuklik – Nie sądzę, że tam, Gryfskand miał swoje działki. Ale można sprawdzić.
Jerzy Sirak – To ja mówię na podstawie tego, co wcześniej ustalałem. Ja to jeszcze sprawdzę, ale na
dzisiaj  mówię,  że  jest  to  własność  Gryfskandu  i  Gryfskand  ten  rów  czyścił  na  nasz  wniosek
wcześniej. My natomiast czyścimy separator. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 20

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 21. dot. Parku Wodnego – Jaki jest nakład gazety „Zdrowy Białystok”?

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 21
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 21a

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 22.  dot.  alkomatów –  Rozważyć możliwość umieszczenia na terenie  Hajnówki co najmniej
3 alkomatów w miejscach neutralnych.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 22 /akapit 1/

Pani Helena Kuklik – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 23. dot. telefonu zaufania – Umieścić telefon zaufania na tablicy w Telewizji Kablowej.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 22 /akapit 2/


