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Agaete, Wyspy Kanaryjskie, dnia 31 stycznia 2020
Grzegorz Strzałkowski
Radny Gminy Żyrzyn
Borysów 94A
24-103 Borysów gm. Żyrzyn
Szanowna Pani Teresa Gruda
Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn

interpelacja
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Zgłaszam do Pani niniejsze zapytanie na podstawie art. 24 ust. 3-7 Ustawy o Samorządzie
Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku i uprzejmie proszę o przekazanie go Wójtowi Gminy
zgodnie z art. 6 wspomnianej ustawy.
Szanowny Panie Wójcie,
Dla wielu mieszkańców Borysowa i Bałtowa, a zapewne także innych miejscowości,
komunikacja publiczna jest niezmiernie ważnym elementem codziennego funkcjonowania.
Krytycznym dla młodzieży szkolnej oraz starszych mieszkańców naszej gminy – choć nie
tylko.
Docierają do mnie sygnały o problemach z obecnie przyjętymi rozwiązaniami i konieczności
rozważenia pewnych poprawek.
Kurs linii 29 miał w swoich założeniach umożliwić młodzieży z Borysowa, Bałtowa a także
Baranowa dotarcie do szkół w Puławach na godzinę 8:00. Z doniesień mieszkańców wiem, że
linia ta jest przepełniona a także dość często ma spóźnienie rzędu 15-20 minut.
W efekcie oznacza to regularne spóźnianie się młodzieży na zajęcia szkolne, co podważa sens
istnienia tej linii.
Jestem również informowany o złym rozplanowaniu kursów powrotnych do Puław, przy
czym muszę zaznaczyć, że jest to sygnał od stosunkowo wąskiej grupy mieszkańców. Bez
przeprowadzenia szerszych konsultacji trudno mi powiedzieć, czy wprowadzanie tutaj zmian
nie spowoduje zażaleń od osób korzystających kursów powrotnych w obecnej formie (a którzy
nic nie mówią, bo po prostu są zadowoleni).
W związku z powyższym chciałbym prosić o:
▪

Pilne przyjrzenie się wspólnie z MZK możliwościom usprawnienia porannego kursu
linii 29. Zdaję sobie sprawę, że przy tej długości linii opóźnienia mogą się kumulować,
być może powinniśmy szukać alternatyw (choć niewątpliwym atutem puławskiego
MZK jest podkreślenie naszych relacji z miastem).
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▪

Zorganizowania konsultacji dla mieszkańców Borysowa i Bałtowa na której będą
mogli wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb. W mojej ocenie należałoby uniknąć
poruszania tego tematu na ogólnych zebraniach wiejskich i skupić się na spotkaniu
osób których problem faktycznie dotyczy, mądrze dopasowując termin.

Pragnę również prosić by rozważając jakiekolwiek zmiany w komunikacji publicznej myśleć
o możliwości skomunikowania końcówek miejscowości – Bałtowa w okolicach Dworzyska
oraz Borysowa w stronę leśniczówki.
Długoterminowym ideałem jest połączenie końcówek Borysowa i Bałtowa drogą gminną i
realizowanie pętli z jej wykorzystaniem. Zdaję sobie sprawę, że to bardzo trudne,
wieloetapowe i potrzebuje kilkunastu lat – ale historia Cezaryna i Kośmina pokazuje, że
niektóre miejscowości w naszej gminie takie szczęście spotyka. Szanujemy, nie zazdrościmy,
wręcz cieszymy się z cudzego szczęścia i liczymy, że nadejdzie dzień, gdy mieszkańcy
tamtych miejscowości będą mogli cieszyć się z naszego.
Z poważaniem,

Grzegorz Strzałkowski
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