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Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 lutego 2020 r.

Nr
Data

złożenia Radny Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 26.02.2020 r. Jan Chomczuk ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie udzielenia informacji o inwestycji realizowanej 
na działkach o nr ew. 1042/1 i 1042/1 w obrębie Górne, jej celu, 
o planowanych nakładach pieniężnych, etapie realizacji
Zapytanie na piśmie Nr 1.pdf [200 KB] 

Odpowiedź Burmistrza Miasta udzielona ustnie na sesji, cyt.:
„Nie, nie wiem, o których działkach Pan Radny mówi, ale 
na innych działkach nie prowadzimy żadnych prac. Właściciel, 
a więc Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa przekazała 
tą, te 2 działki dla miasta na wniosek miasta. Miasto składało 
wniosek i na pewno uzasadniało ten wniosek tym, 
że te nieruchomości potrzebne są na budowę w przyszłości drogi 
dojazdowej do tej dużej działki, o której zapewne mówił Pan 
Radny Chomczuk. To było załóżmy 10 lat temu. Ja przypomnę, 
że10 lat temu sytuacja w mieście, jeżeli chodzi o gospodarkę 
odpadami, naprawdę była bardzo trudna. Miasto straciło 
zezwolenie na korzystanie z tego składowiska, które było 
na Poryjewie, były naprawdę poważne wątpliwości,dopóty 
dopóki nie podjęło się, nie realizowało przez kolejne lata działań, 
które doprowadziły do utworzenia Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów i organizacji takiej gospodarki odpadami, jaką mamy 
dzisiaj. I jak widzicie, dzisiaj radzimy sobie z tym problemem bez 
konieczności na dzień dzisiejszy budowy składowiska. 
My go nie zmieniamy, no cel jest jedynie droga do... No droga 
dojazdowa gruntowa do tej dużej 8-hektarowej działki.
No to mówię, to są 2 małe działki razem o powierzchni 
2 hektarów, które zostały przeznaczone na potrzeby budowy 
infrastruktury drogowej w mieście, a więc w tym wypadku drogi 
gruntowej dojazdowej do dużej działki... Taki był zapis w akcie 
notarialnym i na pewno to musiało być poparte wnioskiem. 
No ja, że tak powiem, sprawdzę i ten wniosek, ten wniosek, 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218208/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1583754558
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Panie Radny, załóżmy przekażę. No bez wniosku ze strony 
miasta na pewno sama z siebie Agencja Nieruchomości Rolnych 
by tych działek miastu nie przekazywała... Jeżeli po prostu 
wystarczy, że działka będzie przeznaczona zgodnie z zapisem 
w akcie notarialnym, a więc na drogę gruntową miejską.
Ja nie ukrywam, że w przeszłości były takie dokumentacje 
przygotowane, ale od wielu lat te prace zostały zaniechane. 
Ja nie potrafię powiedzieć, co będzie za 5, 10 czy czy czy 15 lat. 
Ja mówię, co jest w tej chwili. I proszę w tej chwili tego, co 
robimy na tych 2 działkach nie wiązać bezpośrednią z tą dużą 
działką. Mówię Państwu lojalnie i szczerze, czemu to robimy. 
Robimy, żeby wywiązać się z zapisów aktu notarialnego z lipca 
2010 roku."
Odpowiedź na piśmie Nr 1a.pdf [400 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.pdf [2 MB] 

2. 26.02.2020 r. Grażyna 
Pawluczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie uporządkowania terenu w centrum miasta, przy 
sklepie Gama SDH i skwerku
Wniosek na piśmie Nr 2.pdf [200 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.pdf [90 KB] 

3. 26.02.2020 r. Janusz Puch WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie podjęcia działań w celu usunięcia problemu 
zanieczyszczeń odpadami ptasimi ulicy S. Batorego, chodników 
i przyległych terenów zielonych w okolicy Galerii Hajnówka 
i Galerii Leśna
Wniosek na piśmie Nr 3.pdf [200 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.pdf [100 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3c.pdf [200 KB] 

4. 26.02.2020 r. Barbara 
Laszkiewicz

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie utworzenia delegatury Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Hajnówce. Wniosek Radna składała w poprzedniej 
kadencji na XLIII sesji Rady Miasta w dniu 26.09.2018 r.
Wniosek na piśmie Nr 4.pdf [300 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.pdf [400 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.pdf [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4c.pdf [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4d.pdf [1 MB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/219045/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4d.pdf?1585050157
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218189/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c.pdf?1583754556
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218188/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218206/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1583754558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/219044/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c.pdf?1585050157
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218187/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218205/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3.pdf?1583754558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218186/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218204/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.pdf?1583754558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218764/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.pdf?1584537099
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1583754555
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5. 26.02.2020 r. Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie pracowni historycznej, programu nauki historii 
i posługiwania się jerzykiem białoruskim jako urzędowym 
w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego w Hajnówce
Zapytanie na piśmie Nr 5.pdf [300 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5c.pdf [500 KB] 

6. 26.02.2020 r. Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie podcinania gałęzi drzew przy ulicy Warszawskiej 
Wniosek na piśmie Nr 6.pdf [400 KB] /pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.pdf [100 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 6c.pdf [200 KB] 

7. 26.02.2020 r. Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie ustawienia znaków stopu i oznakowania ulic 
prostopadłych do ulicy Warszawskiej od strony ulicy Kolejowej
Wniosek na piśmie Nr 7.pdf [400 KB] /pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b.pdf [100 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7c.pdf [500 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7d.pdf [300 KB] 

8. 26.02.2020 r. Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie pylistego, czarnego podłoża, jakim zostały pokryte 
odcinki ulicy Targowej i ulicy Górnej, usunięcia go lub 
dokładnego przykrycia innym, najlepiej żwirowym podłożem   
Wniosek na piśmie Nr 8.pdf [400 KB] /pkt 3/

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8b.pdf [90 KB] 

9. 26.02.2020 r. Helena Kuklik ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie wykorzystania działki gruntowej niezabudowanej przy 
ulicy Poddolnej, którą mieszkańcy osiedla Paszki przekazali 
do Urzędu Miasta jako wspólnotę gruntową z przeznaczeniem 
na zbiornik wodny
Zapytanie na piśmie Nr 9.pdf [200 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 9a.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9b.pdf [300 KB] 
Załącznik do odpowiedzi na piśmie Nr 9b do wglądu w Biurze 
Rady Miasta

10. 26.02.2020 r. Maciej 
Borkowski

WNIOSEK złożony ustnie
w sprawie dokumentów z 2010 r. dotyczących działek o nr geod. 
1042/1 i 1042/2 i drogi prowadzącej do tych działek, cyt.:
„Ja bym prosił o przesłanie wszystkim Radnym tego typu 
dokumentów, łącznie z planem zagospodarowania 
przestrzennego, co w tym miejscu tam ma być, tak? Mieszkańcy 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10b.pdf [200 KB] 
Załącznik do odpowiedzi na piśmie Nr 9b do wglądu w Biurze 
Rady Miasta

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/245433/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7d.pdf?1611150470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218196/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.pdf?1583754557
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218195/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_11a_Nr_12a.pdf?1583754556
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218194/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.pdf?1583754556
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1583754555
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218210/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1583755410
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https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218209/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5.pdf?1583754559
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miasta słusznie czują obawę, boją się kolejnego pomysłu. Pan 
Burmistrz tutaj ucina te spekulacje w pewien sposób, ale proszę 
się nie dziwić, tak, z jednej strony spalarnia opon, która miała 
powstać w naszym obrębie, z drugiej strony mamy zakład 
Gryfskand, który nie przestrzega norm środowiskowych, o czym 
wiemy z pism w WIOŚ-u i mieszkańcy czują obawę, tak? 
I należałoby się pochylić nad taką transparentnością, jeżeli coś się
dzieje, wywołuje jakiekolwiek emocje wśród mieszkańców, 
należy szybko to prostować. Jest do tego strona internetowa, 
są inne, kablówkę można wykorzystać, aby mieszkańcy mieli 
jasną i transparentną sytuację, co się w ich mieście dzieje, 
bo to jest ich miasto, tak?”

11. 26.02.2020 r. Maciej 
Borkowski

ZAPYTANIE złożone ustnie, cyt.:
„Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać, co z dworcem PKP? 
Mieszkańcy dopytują. Przekazaliśmy go jakiś czas temu, tak, dla 
Pocztówki i nic się nie dzieje. Wygląda to jak wygląda. Każdy 
widzi deskami zabite okna i tak dalej, więc prosiłbym 
o informację, co i kiedy tam się wydarzy pozytywnego. Mieliśmy 
zapewnienia ze strony Pana, nie będę mówił nazwiska może, 
że wszystko idzie w dobrą stronę i że tam to będzie żyło wszystko,
tak, i huczało, że będą wydarzenia kulturalne, tego mu życzę, 
żeby to się stało, ale chcielibyśmy poznać jako mieszkańcy, kiedy 
to się stanie.”

Odpowiedź na piśmie Nr 11a.pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b.pdf [2 MB] 

12. 26.02.2020 r. Maciej 
Borkowski

ZAPYTANIE złożone ustnie, cyt.:
„Czy prawdą jest to, że od września będą zlikwidowane 
dowożenia dzieci na basen ze szkół? Czy coś takiego ma miejsce? 
Czy to też jest jakiś tam fake news, który chciałbym, żeby Pan 
zdementował.”

Odpowiedź na piśmie Nr 12a.pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b.pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12c.pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12d.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12e.pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12f.pdf [300 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218770/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12f.pdf?1584537100
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218769/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12e.pdf?1584537100
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218768/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12d.pdf?1584537100
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218767/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12c.pdf?1584537099
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218198/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b.pdf?1583754557
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218195/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_11a_Nr_12a.pdf?1583754556
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218197/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b.pdf?1583754557
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218195/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_11a_Nr_12a.pdf?1583754556
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13. 26.02.2020 r. Adam Czurak WNIOSEK złożony ustnie, cyt.:
„Jeden to jest wiosek być może nieaktualny, bo nie sprawdzałem 
tego na gruncie, ale to jest ponowiony wniosek o uprzątnięcie 
terenu przy, na nieruchomościach rozbiórkowych przy ulicy 
Piaski. Ale jeżeli nieruchomości zostały zgłoszone do przetargu, 
więc rozumiem, że zostało to wykonane.”

Odpowiedź na piśmie Nr 13a.pdf [200 KB] 

14. 26.02.2020 r. Artur Tumiel WNIOSEK złożony ustnie
w sprawie zanieczyszczonej działki o nr geod. 1014/41, położonej
przy ulicy 11 Listopada w Hajnówce, która należy do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, cyt.:
„Ja też się zwracałem kiedyś o uprzątnięcie terenu koło MOPS-u 
i do tej pory nie został uprzątnięty, więc nie dziękuję dla Pana 
Burmistrza. Wniosek był złożony i powinien być rozpatrzony tak 
jak wnioski i tutaj, wiadomo, starszych celebrytów, a nie tylko, 
wiadomo, dbać o siebie tylko.”

Odpowiedź na piśmie Nr 14a.pdf [100 KB] 

15. 26.02.2020 r. Radni Rady 
Miasta 
Hajnówka

ZAPYTANIA złożone ustnie
w sprawie segregacji odpadów

Odpowiedź na piśmie Nr 15a.pdf [4 MB] 

16. 26.02.2020 r. Mieszkaniec 
Miasta

WNIOSEK złożony ustnie, cyt.:
„Chciałem się zapytać, zapytać tutaj głównie Pana Burmistrza, czy
nie można by było przemyśleć, co to zrobić z tymi niby 
ozdobnymi instalacjami w parku, z tymi rogami, czy tam jeszcze, 
przecież to już jest przerdzewiałe, farba z tego oblazła, to nie jest 
ozdoba, tylko to ohyda jest, to jest normalna ohyda, to aż strach 
jest na to patrzeć, czy odnowić, czy zlikwidować w ogóle.”

Odpowiedź na piśmie Nr 16a.pdf [70 KB] 

17. 26.02.2020 r. Mieszkaniec 
Miasta

WNIOSEK 17 złożony ustnie, cyt.:
„Czy Pan by był w stanie wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg, chodzi mnie o ten kawałek tej rowerówki na ulicy 
Piłsudskiego. Zrobili ten chodnik, zrobili ścieżkę rowerową, tylko 
że ten, kto tę ścieżkę rowerową oznaczał, to był człowiek bez 

Odpowiedź na piśmie Nr 17a.pdf [100 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17b.pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17c.pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17d.pdf [400 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/220020/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17d.pdf?1587027878
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/220019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17c.pdf?1587027878
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218771/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17b.pdf?1584537100
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218203/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a.pdf?1583754558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218202/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16a.pdf?1583754558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218201/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.pdf?1583754557
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218200/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.pdf?1583754557
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/218199/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.pdf?1583754557
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pomyślunku w ogóle. Bo to na zdrowy, zdrowy, co daje ścieżka 
rowerowa 220 metrów? No bo dalej się nie da tego zrobić. 
Przecież taka ścieżka rowerowa nie daje nic. To jest jedno. 
Drugie, że ścieżka rowerowa jest usytuowana przy wyjściu 
z posesji, przy wyjściu z bloku z osiedla, no jeszcze jak starsi 
ludzie jadą, no to starsi, to jeszcze, ale jak jeździ ta młodzież, 
to człowiek patrzy, żeby, brzydko mówiąc, nie dostać w zadek 
albo w plecy tu rowerem, bo jeżdżą jak głupi, nie dość, że jeden 
drugiego na kierownicę bierze, policja nic nie robi, chociaż to jest
blisko policji, to tam policjanta nie widać, czy można by było 
po prostu przeznakować i tą ścieżkę rowerową wystąpić, żeby 
przeznakowali, już jak jest ta ścieżka rowerowa, to jest wcale 
niepotrzebna, no bo co to za ścieżka 220 metrów? No to ja nie 
rozumiem, co to za ścieżka. Żeby to było od strony trawnika, a nie
od strony wyjścia z posesji. To po prostu dla bezpieczeństwa 
mieszkańców.”

18. 26.02.2020 r. Mieszkaniec 
Miasta

WNIOSEK złożony ustnie, cyt.:
„Ja miałem akurat tej sprawy nie poruszać, ale tutaj chodziłem, 
byłem tutaj u Pani z prośbą o oczyszczenie tych słupów, tych 
słupów ogłoszeniowych. No najpierw tam mi zaczął jeden Pan 
udowadniać, że tam, gdzie ja powiedziałem, że nie ma słupa, jak 
ja mu udowodniłem, że jest, no w końcu uciekł do łazienki i się 
zamknął, co jest bardzo śmieszne. To jest bardzo, bardzo 
śmieszne i no nieładnie. Ale tutaj poprosiłem Pana Radnego 
Macieja, tu u Pana Wiceburmistrza byłem no i dzięki Bogu, partii,
jak to się kiedyś mówiło, dało się te 4 słupy oczyścić, ale nikt tam 
w tej komórce nie pomyślał czy w tamtym wydziale, że słupy 
słupami, nie wiem, czy to taka beztroska, czy to brak 
pomyślunku, czy to zaniedbanie obowiązków, nikt nie pomyślał, 
że jak słupy, to trzeba oczyścić z tych farfocli fruwających tablice 
ogłoszeniowe. Słupy już oczyszczone a na tablicach 
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ogłoszeniowych dalej te farfocle fruwają. To jest takie nieładne 
i trzeba pomyśleć, żeby te słupy ogłoszeniowe czyścić trochę 
częściej. To jest jedna sprawa."
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