
O wieści gminna! Ty arko przymierza 
Między dawnymi* a młodszymi laty®** 

Adam Mickiewicz - /"Konrad 
Wallenrod" - Pieśń Wajdeloty/

Nr 2/90 - PISMO SKOLIMOWSKIEGO K< STU OBYWATELSKIEGO - KWIECIEŃ 1990

JÓZEF HERTEL
WSPOMNIENIE SKOLIMOWA

SKOLIMÓW®
Zaistniał niegdyś dzięki 

pięknym lasom i przeczystej rzece 
Jeziorce jako oaza czyjegoś szczęś
cia® Rodowodem sięga Skolima - sta- 
roprusklego rycerza z XV w*, wbrew 
opinii jakoby Skolim było imieniem 
Turka zawojowanego spod Wiednia® 
Najpierw wieś książęca* dwór* a na
stępnie letnisko® Od ponad 150 lat 
związany z rodziną Prekerów®

Znacznie starsza od Konstan
cina jest nawet najmłodsza część 
Skolimowa - letnisko, Pod koniec u- 
biegłego wieku powstają tu jak przy
słowiowe grzyby po deszczu liczne 
wille* domy letniskowe* a w pierw
szych latach naszego stulecia -ko~ś- 
ciół, szkoła* pensjonaty* filia War
szawskiego Seminarium Duchownego. 
Bogaty program rozwoju Skolimowa 
przed I wojną światową realizuje 
Towarzystwo Przyjaciół Skolimowa- 
Chylić pod przewodnictwem rodzin 
Strzęboszów* Kuratowskich i innych.

Drugą po Prekerach wielce za
służoną dla Skolimowa jest rodzina 
Paulinkow,

Skolimów z przewagą swoj
skiej - polskiej architektury letni
skowej — coś z połączenia chaty wiej
skiej z dworkiem - wcześniej niż 
Konstancin ze stylową architekturą 
wg wzorów obcych pretenduje do roli 
uzdrowiska ra®in. poprzez działanie 
pierwszego na swoim terenie przed I 
wojną światową Zakładu Przyrodolecz
niczego "Hugonówka”- rodziny konsu

la serbskiego Hugona Seydla, wywal
cza prawa Gminy Skolimów-Konstancin 
/1921r/, prawa miasta Skolimów-Kon
stancin /I952r/f wreszcie uznanie 
Konstancina uzdrowiskiem /I967r/ 
łącznie z przyznaniem mu przez War
szawską Wojewódzką Radę Narodową 
Statutu Uzdrowiska /l972r/ na wnio
sek miejscowych radnych.

Ma też Skolimów niezwykle 
cenne działania patriotyczne w cza
sie okupacji hitlerowskiej®

W nowym podziale administra
cyjnym kraju w latach siedemdziesią
tych Skolimów, zostaje zdominowany 
przez mariaż Konstancin-Jeziorna i 
w ten sposób skazany niejako na 
zapomnienie.
Jeśli dodać do tego jeszcze z lata
mi* wobec braku należnej troski, 
niszczejące drzewa i domy - trzeba 
będzie powtórzyć za kimś, że drzewa 
umierają stojąc, a jeszcze za kimś 
innym, że podobnie domy osierocone 
umierają wraz z ich dawnymi gospo
darzami czy godnymi spadkobiercami.

Jak przeciwstawić się tej 
smutnej prawdzie?

Niech to skromne wspomnienie 
przyczyni się chociaż do zachowania 
tego bardzo SWOJSKIEGO SKOLIMOWA we 
wdzięcznej pamięci jego mieszkańców, 
jego przyjaciół, aby mogli sobie 
powiedzieć - JESZCZE SKOLIMÓW NIE 
ZGINAŁ - PÓKI MY ŻYJEMY.
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Wieść gminna głosi9 że na III Spotkania Mieszkańców Parafii Skolimów w Do- 
sm Parafialnym dnia 6 kwietnia powiedzieli:
Józef Hertel /prowadzący zebranie/: 
Wa^poprzeBrTm spotkaniu dyskusja ty
ła tak bogata, że nie starczyło cza
su na wysunięcie kandydatów do Rady 
Gminy* Byłoby dobrze„ gdyby dzisiaj 
mogły być zgłoszone pierwsze ̂ kandy
datury „ Kandydaci powinni być zgło
szeni w sposób swobodny i demokra
tyczny 9 nie tak jak to praktykowano 
do tej pory, i nie w ten sposób jak 
to ustalił Zarząd Konstancińskiego 
Komitetu Obywatelskiego "Solidar
ność", który z góry wytypował kan
dydatów i chce przedstawić ich spo
łeczeństwu do wyboru. Mam inne zda
nie niż większość członków Zarządu 
Konstancinskiego Komitetu Obywatel- 
skiego.Do tej pory byłem doradcą te
go Komitetu, lecz zrezygnowałem mię
dzy innymi z powodu różnicy poglą
dów na ten temat i inne sprawy.Pro
szę p. inżyniera Jacha o odczytanie 
protokółu z poprzedniego spotkania. 
Przed tym jeszcze niech mi będzie 
wolno przywitać zaproszonych przez 
nas przedstawicieli Warszawskiego 
Porozumienia Komitetów Obywatelski.eh 
"Solidarność" 6
Mariusz Terlikowski:Proszę Państwa, 
JiTTiT¥Sr~taką^nirretę związaną z 
wyborami do samorządu terytorialnego. 
Zawiera ona cztery pytania, na 
które należy udzielić odpowiedzi. 
Materiał ten posłuży do dalszych 
prac związanych z przygotowaniem 
wyborów.
Tomasz Kłoszewski: Konstanciński Ko 
mTteF°Obyv/atelski nie powinien nosić 
znaku "Solidarność", ponieważ jest 
organizacją niedemokratyczną i odci
nającą się od społeczeństwa, czego 
jednym z przykładów jest fakt wypro
szenia mnie z zebrania tego Komitetu 
w-dniu 31 marca. % tego samego zebra
nia zostali również wyproszeni inni 
obywatele, w tym dziennikarze "Ty
godnika Solidarność®.1 W tej sytuacji 
udział społeczeństwa Skolimowa w wy
borach pod przewodnietwem Konstan
cińskiego Komitetu Obywatelskiego 
byłby nieporozumieniem.Należy utwo
rzyć Społeczny Komitet Obywatelski 
Skolimowa.
Józef HerteliPrzypominam, że na po- 
przeSnim^^potkaniu mieszkańców Sko
limowa w dniu 22 marca Pan Wrona 
zgłosił już taki wniosek.
Stefan Dunin: Pragnę poinformować

na ostatnim zebraniu K0n

stancińskiego Komitetu Obywatelskie
go "Solidarność" w niedemokratycz
nych wyborach został wybrany do Za
rządu tego Komitetu człowiek z gro
na aktualnych władz Rady Narodowej, 
tej, której wybory były przecież 
bojkotowane przez "Solidarność" i 
społeczeństwo. Ludzie, którzy wstą
pili do Konstancińskiego Komitetu 
Obywatelskiego nie byli zweryfikowa
ni, a przecież w przeszłości zajmo
wali eksponowane nomenklaturowe sta
nowiska, bądź należeli do partiiJub 
innych skompromitowanych organizacji. 
Ludzie, którzy tworzą Konstanciński 
Komitet Obywatelski nie tolerują róż 
nicy zdań w żadnej sprawie. Ludzie, 
którzy mają odmienne zdanie są ob
rażani i tępieni. Szczególnie byli 
piętnowani przedstawiciele młodzie
ży, którzy w efekcie, dla obrony, 
tworzyli taką jakby grupę opozycyj
ną.-Słyszę głosy z sali: "Utworzyć 
Komitet Skolimowski!"-Tak jest. Po
dzielam to zdanie.
Do Zarządu Konstancińskiego Komite
tu Obywatelskiego wchodzą przedsta
wiciele Komisji Zakładowych "Soli
darność", którzy ustalili, że nale
ży dać znak "Solidarności" dla tego 
Komitetu. Obecnie niektórzy z tych 
ludzi nie mają racji bytu, ponieważ 
członkowie "Solidarności" w ich za
kładach pracy postawili im votum 
nieufności: dla przykładu - Komisja 
Zakładowa "Solidarność" "Uzdrowiska 
Konstanc in".
Andrzej Urbanik - Viceprzewodniczą~ 
cy Warszawskiego Porozumienia:
Pragnę wyjaśnić dwie kwestie: W ąjra 
wie nadania dla Komitetu Obywatel
skiego znaku "Solidarność" obowią
zują ścisłe zasady.Tylko władze NSZ 
Z "Solidarność" Regionu Mazowsze de
cydują o nadaniu lub potwierdzeniu 
nazwy "Solidarność" dla Komitetu 0- 
bywatelskiego po sprawdzeniu, czy 
statut Komitetu Obywatelskiego jest 
zgodny z porozumieniem sojuszu Komi
tetów Obywatelskich z NSZZ "SdLidar- 
nośćyw tej sytuacji fakt przynależ
ności przedstawicieli Komisji Zakła
dowych "Solidarność" do Komitetu 0- 
bywatelskiego Konstancińskiego nie 
decyduje o nadaniu Komitetowi znaku 
"Solidarnośc i".
W sprawie możliwości utworzenia na 
tym samym terenie kolejnego Komite
tu Obywatelskiego, jak to wynika z 
jednoznacznych wniosków zgłaszanych 
na zebraniu, zależy to wyłącznie bd
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woli oraz inicjatywy mieszkańców* W 
takiej jednak sytuacji, zdaniem War 
szawskiego Porozumienia Komitetów 0- 
bywatelskich oraz NSZZ "Solidarność" 
Regionu Mazowsze, istniejące na tym 
samym terenie Komitety Obywatelskie 
powinny się domówić i współdziałać 
lub dokonać podziału terytorialnego 
i działać każdy Komitet na swoim te
renie, W przypadku jeżeli sytuacja 
taka zaistnieje w Konstancinie i 
Skolimowie, Rada Warszawskiego Bdid- 
zumienia Komitetów Obywatelskich nie 
będzie miała żadnego wpływu, ponieważ 
wszystkie Komitety Obywatelskie po
wstałe z woli obywateli są samo
dzielne i niezależne, Te sprawy na
leży rozstrzygnąć tu na miejscu, na 
terenie Gminy we własnym zakresie,
Zdzisław Wrona; Podtrzymuję swój 
wniosek o powołanie Komitetu Obywa
telskiego Skolimowa, w ramach któ
rego mogliby współpracować wszyscy, 
którym leży na sercu dobro społe
czeństwa Gminy, zarówno ludzie za
angażowani jak i ci o poglądach zu
pełnie nie zależnych. Uważam, że w Sko
limowskim Komitecie Obywatelskim mo
gą się znaleźć nie tylko ludzie z 
Solidarność i y powinien być on ot

warty dla wszystkich,Przyznanie nam 
nazwy "Solidarność" mogłoby skompli 
kować sytuację, więc będziemy dzia
łać bez tego,
Tadeusz Kowalski?Jestem mieszkańcem 
Konstancina i przyszedłem na zebra
nie mieszkańców Skolimowa, aby po
znać kandydatów jacy będą zgłoszeni 
do organów samorządu terytorialnego* 
żamiast.. tego', jestem świadkiem 'rozró' 
by zmierzającej do schizmy. Stwier
dzam, że nie powinno być na terenie 
Konstancina-Jeziornej dwóch Komite
tów Obywatelskich, Jednocześnie za
pytuję, jaką rolę spełnią tu Pan 
Jozef Hertel,
Jozef Hertel? Jest to już trzecie 
spotkanie" mieszkańców Skolimowa 
organizowane przeze mnie jako przed 
stawicie!a Konstancińskiego Komitetu 
Obywatelskiego, na którym realizowa 
na jest inicjatywa wyboru najlep
szych obywateli do Rady Gminy, Ten 
cel przyświeca nam od początku - tj 
od pierwszego zebrania*Jestem zało
życielem w Konstanc inie-Je zi ornie 
KonstancIńskiego Komitetu Obywatel
skiego na okoliczność wyborów do Sej 
mu i Senatu w czerwcu ubiegłego ro
ku. Jako założyciel i do kwietnia bie 
żącego roku doradca Konstancińskie- 
go Komitetu Obywatelskiego stwier

dzam, że Komitet ten do tej pory rfe 
posiadał akceptacji znaku "Solidar
ność" w takim rozumieniu jak przed
stawił poUrbanik.Jako Skolimowski 
Komitet Obywatelski zajmiemy się 
przeprowadzeniem wyborów w siedmiu 
okręgach Skolimowskich,
Tomasz Kłoszewski; Jestem za tym, 
aby nasi kandydaci zostali 2głoszeni 
demokratycznie,wyłonieni w trakcie 
zebrań mieszkańców poszczególnych 
obwodów wyborczych.Inni będą kandy
dować z rekomendacji Konstancińskie 
go Komitetu Obywatelskiego, co ma 
charakter wyraźnego wpływu na prze
bieg i wyniki wyborów. Nasz Komitet 
zerwie z przynoszeniem kandydatów w 
teczce,
Mariusz Terlikowski: Na zarzut z
sali, ze reprezentuję Konstanciński 
Komitet Obywatelski, oświadczam, że 
występuję tu jako obywatel tej spo- 
łec zności.
Zdzisław Wrona;Proponuję aby skupić 
się na~Typowaniu kandydatów. Myślę, 
że należy ankietę p,Terlikowskiego, 
po wypełnieniu przez zainteresowa
nych, traktować jako zgłoszenie kan 
dydata.
Józef Hertel;: Na głosy z sali wzy
wające "3o imiennego wskazania osób 
z Konstancińskiego Komitetu Obywa
telskiego jako tracącego wiarygod - 
ność, do których są zastrzeżenia, a 
w szczególności do p.Żyłki - 'wyjaś
niam, że p.Żyłka pełni funkcję prze 
wodniczącego Komisji Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej Rady Naro
dowej „Swego czasu Konstanciński Ko
mitet Obywatelski podjął działania 
interwencyjne w sprawie przydziału 
mieszkań dla pięciu najbardziej po
trzebujących rodzin Konstancina-Je- 
ziornej.Wnioski te, wsgystkie z po
parciem Konstancińskiego Komitetu O* 
bywatelskiego, "przepadły" na posie
dzeniu komisji, którą kieruje ę.ŚpN 
ka.Jak na ironię - właśnie p. Żyłka 
został wybrany na ostatnim zebraniu 
wiceprzewodniczącym Zarządu Konstan. 
cińskiego Komitetu Obywatelskiego 
"Solidarność"„
Tadeusz Kowalski:Ponownle kwestionu 
ję sprawę powołania nowego Komitetu 
Obywatelskiego i uważam, że należy 
zwołać po prostu w kinie Beata ma
sowe zebranie mieszkańców Konstanc! 
na-Jeziornej i. odwołać obecny. Zarząd 
Konstancińskiego Komitetu Obywatel
skiego, Stwierdzam, że osobiście znam 
conajmniej sześciu członków Konstan



«  5
cińskiego Komitetu Obywatelskiego* 
którzy nie powinni się w nim znaj
dować,
Józef HertelźProszę bardzo, pan bę« 

łaskaw zorganizować takie zeb
ranie 600 czy 800 osób. Ja się tego 
nie podejmę.Zorganizowałem trzy ze
brania w Skolimowie, wywiesiłem o- 
sobiście ponad 20 ogłoszeń na oko
liczność każdego z zebrań i uważam, 
że jest to wręcz niewykonalne, tym- 
bandziej, że czas nagli,
Zdzisław Wrona: Stawiam ponownie
sprawę zorganizowania Komitetu Oby
watelskiego Skolimowa jako koniecz
ny warunek samorządnego działania 
mieszkańców,
Mariusz Terlikowski;Jestem przeciw
ny tworzeniu takiego Komitetu w okre 
sie wyborów. To może doprowadzić do 
dezorientacji społeczeństwa,
Janusz Jach;Nie najważniejszą spra
wą jest dziś fakt przynależności do 
jednego czy drugiego Komitetu Obywa 
telskiego, Najważniejszą sprawą są 
wybory do organów samorządu teryto

KSI^GARENKA

Batalię o utrzymanie Księgarni 
w Skolimowie społeczeństwo przegra
ło, W pewnym stopniu wypełnieniem 
jej braku - jest Księgarenka Para
fialna, Prowadzi ją już dwa lata Ra 
da Katechetyczna,

■Księgarnia Domu Książki była 
rzekomo nierentowna. Księgarenka 
Parafialna nie tylko że nie jesit 
nierentowna , ale jeszcze przy
nosi dochód.
Dochód ten przeznaczony jest na 
biedne dzieci i na pomoc rodzinom 
potrzebującym.

rialnego Gminy,Społeczny Komitet 0- 
fcywatelski Skolimowa powinien mieć 
zadanie podstawowe - zorganizowanie 
wyborów do Rady Gminy na swoim tere 
nie,Jego dalsza działalność powinna 
tworzyć "pomost” między członkami 
Rady Gminy a wyborcami - społeczeń
stwem Skolimowa,
Tomasz Kłos z ewski;Ponawiam generał- 
ny wn£nseIf~arE3rutworzyć Skolimowski 
Komitet Obywatelski, Proponuję* aby 
wszyscy zainteresowani tą sprawą po 
zostali na sali w celu dokonania w 
tej sprawie formalnej procedury,
Józef Hertel: Przyłączam się do tej Tnićjalywy, Nasz Komitet widzę jako 
niezależną inicjatywę samorządową. 
Nasz Komitet nie ma być zwykłym dru 
gim Komitetem na terenie Konstanci- 
na-Jeziornej lecz wiarygodnym Korni 
tetem-organizatorem demokratycznych

PARAFIALNA
\

Podziwiamy z każdym rokiem pię
kniejsze Szopki i Groby Pana 
Jezusa, A to także w dużym sto
pniu zasługa Rady Katechetycznej.

Księgarenka dysponuje nie tyl
ko książkami* lecz różnymi pa
miątkami i wydawnictwami.
Czynna, jest w,, każdą niedzielę 
od godziny 8?0 do" 1356 w dł- 
wnej Plebanii.
Zebrania Rady Katechetycznej od
bywają się w każdy pierwszy po
niedziałek miesiąca.

Organizowanie kolonii* ferii świą
tecznych* opłacanie przez członków 
Rady Katechetycznej 13 obiadów' 
dla dzieci w Szkole nr 1* pomoc 
Sióstr Urszulanek z Chylić .dla 
10 dzieci z naszej Parafii* wy
dawanie 3 bezpłatnych obiadów w 
Restauracji "Zacisze”' - to tylko 
część charytatywnej działalności 
Księgarenki i Rady Katechetycznej,

KSI$GARENKA PARAFIA1NA
I RADA KATECHETYCZNA

ZAPRASZA
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UDERZ W STÓŁ - NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ

To porzekadło, niestety, nie spraw- 
dza się v/ Konstancinie.Dowód?Proszę
bardzo; dokładnie 9 lat temu biłem 
na alarm w sprawie Uzdrowiska Kon
stancin w artykule pod tytułem "SOS 
Konstancina" i to nie w jakiejś zwy
kłej gazecie lecz w poważnym Tygod
niku "Literatura" /l2eIII.1981/I oo? 
I nic - nożyce milczały* Dowód na
stępny; Redaktor Liliana Olchowik 
opublikowała w 48 numerze "Tygodnika 
Demokratycznego" z listopada 1989r0 
ambitny artykuł pod wymownym tytułem 
"Tu Konstancin-proszę nie oddychać 
zbyt głęboko" i nikt nie odważył się 
zabrać głosu w tych sprawach.. 
Zaalarmowałem tym artykułem opinię 
publiczną na Sesji Rady Narodowej. 
Bez skutku. Dlaczego?Spróbujmy więc 
dziś uderzyć w ten okrągły stół de
baty na temat samorządu terytorial
nego -może się jakieś nożyce odezwą*
Pierwsze uderzenie p. red. Olchowik 
dotyczy tężni na źródle solanki;

M Kłopotliwa solanka wymagała inwesty 
cjieS samego źródła niewiele wynika 
ło.Rozpoczęto budowę tężni i ślima
czyła się ona rekordowo*W 10 lat po 
dokonaniu odwiertu gotowy był ... I 
etap*.*No ale ona istnieje, można xe 
generować drogi oddechowe od kwiet
nia do listopada* Czemu nie przez o- 
krągły rok? 2 tej prostej przyczy
ny, że to by wymagało zadaszonego 
inhalatorium,, na co się już Uzdro
wisko nie szarpnęło. A dlaczego so
lanka z tężni spuszczana jest dorse- 
ki zamiast napełniać baseny dla re
habilitantów ze "Stoceru"?Widae le
piej wysyłać chorych do basenów w 
Ciechocinku, co się praktykuje ... 
Nie ma przy tężni żadnej gdzie
kuracjusze mogliby odpocząć.Terapia 
uproszczona - marsz tam i z powrotem,
Czyściutkie niegdyś rzeczki od daw
na toczą mętne i bardzo brudne wody. 
Samo Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 
wciąż trzyma swoją bazę transporto
wą i magazyny w centrum kurortu ... 
Całe obrzeże centrum to ciąg dzikich 
wysypisk śmieci Największym bo
gactwem Konstancina pozostają wciąż 
drzewa... Niestety żadne skarby nie 
są nieprzebrane, Przy ul.Chylićkiej 
właściciel działki wyciął 200 drzew,, 
przy ul.Matejki - 30e Padają stare' 
dęby i 30-letnie sosny /ul.Niecała/I 
Niektóre wyręby wyglądają wręcz ma
kabrycznie ...
Wzmożone kontrolę społeczną, decy
dujący głos ma komisja da drzewosta

nu.Tylko jakby niewiele z tego wyni 
ka,Jeszcze teraz tutejsza odmowa wę 
druje wraz z odwołaniem do Urzędu 
Stołecznego i stamtąd wraca zatwier 
dzone podanie. Ciśnienie stolicy na 
mały Konstancin jest ogromne? możni 
tego świata też chcą zdrowo miesz
kać. Inny popularny mechanizm polega 
na oszustwie...Projekt budowy opiewa 
np na pensjonat.W trakcie Indowy pro 
jekt przechodzi metamorfozę i zostaje 
z niego tylko lokum dla właściciela. 
Tak się stało z 22 zezwoleniami.Jak 
sprawdzili radni tylko dv/a projekty 
zrealizowano zgodnie z założeniami. 
Jeden służy łóżkami zamiast kuracju 
szom-pracownikom Polkoloru, drugi - 
nie wiadomo komu będzie służyć, bo 
jeszcze nie zaczął funkcjonować.
Obiektywne trudności PPU Konstancin 
z pewnością są duże ,0.Niezrozumie
nie specyfiki Uzdrowiska przez wła
dze miejscowe mające na głowie wie
le całkiem odmiennych problemów.Wy
daje się jednak, że także polityka 
PPU bywa, delikatnie mówiąc, nie nąj- 
szczęśliwsza.Przejmowane przez 'Ozdco 
wisko wille często niszczeją, zanim 
się doczekają remontu.Tak się dziaje 
z " Zameczkiem’j&eydla-# przyplsek 
który co prawda został pomalowanym 
biało, ale nie zabezpieczono nawet 
dachu.Wewnątrz leje się po ścianach. 
Zagnieździła się wilgoć i grzyb1/ 
Wszystkie remonty prowadzi jedno Me 
duże prywatne przedsiębiorstwo. Na 
szczęście od tej jednoosobowej pożal 
się Boże spółki p,Jolanty Pastuszko 
aźe ze Słupska-uwolnił dyrektoraSPU 
jego zastępca ds technicznych. Cóż, 
kiedy niebawem dyrektor uwolnił się 
i od swego wybawiciela, gdyż znalazł 
się nowy wybawiciel już nie tylko dy
rektora, ale całego PPU - jakiś Hisz
pan* ów przyszły cudotwórca roztacza 
przed dyrektorem bajkowe wizje UZdro 
wiska Konstancin, a d/r-ektor czaruje 
wierny mu dwór.A tymczasem zwalnia** 
ni są jego niewierni Tomasze-“geolog, 
inż.ochrony środowiska, inspektor bu 
downietwa i inni.Uzdrowisko degradu 
je się, nie kończy remontowanych ani 
rozpoczętych obiektów, roztrwania 
się miliony.Nie pomaga petyc ja9Spsa 
cowrIków domagających się zebrania 
załogi v/ sprawie dalszych losów PPU 
i ewentualnego podjęcia decyzji o vo- 
tum zaufania lub nieufności wobec%  
rektora, Kiedy te i inne sprawy przed
stawiłem w Zarządzie SKO,spytano - a 
gdzie jest Rada Pracownicza, gdzie 
Komisja Zakładowa^
GZY TE NOŻYCE WRESZCIE SIĘ ODEZWĄ?
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WODY PODZIEMNE - ŹRÓDŁEM NASZEJ EGZYSTENCJI

Podejmujemy niniejszym omówienie 
szeregu zagadnień związanych z zao
patrzeniem v/ wodę* ze stanem gospo
darki wodno-ściekowej i ochroną śro 
dowleka na terenie miasta Konstanc! 
na-Jeziorny* w trzech tematycznych 
cyklach?
I Wody podziemne - źródłem naszej 

egzystencji.
II Wody powierzchniowe - świadect

wem naszej kultury,
III Ochrona środowiska. - stan i za-

/grożenia środowiska naturalnego-.
Na terenie miasta Konstancin-Je

ziorna podstawowym źródłem zaopatrzę 
nia w wodę są wody podziemne z utwo 
rów czwartorzędowych o zwierciadle 
swobodnym lub lekko napiętym tj wody 
szczególnie narażone na wszelkie za 
niećzyszczenią z powierzchni terenu 
z uwagi na brak ciągłej warstwy; izo 
lacyjne j,

Główną bazę zaopatrzenia miesz
kańców w/ wodę stanowią Wodociągi 
Miejskie* składające się z dwóch u~ 
jęć wód podziemnych* zlokalizowanych 
w dwóch, różnych częściach miasta?
- ujęcie podstawowe przy ul* Warec
kiej* składające się z czterech stu 
dni* w tym trzech - eksploatujących 
wody podziemne z utworów czwartorzę 
dowych i jednej - z utworów trzecio 
rzędowych /oligocen/. Ujęcie posiada 
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 
w kat. Bs w. ilości 145 nr/godz i pra 
cuje z maksymalną wydajnością*
- ujęcie wspomagające na terenie o- 
sledla mieszkaniowego Grappa* skła
dające się z dv/óch studni* eksploa
tujących wody podziemne z utworów 
czwartorzędowych.Ujęcie posiada za
twierdzone zasoby eksploatacyjne w 
kat« B v/ ilości 55 nr/godz i pracu
je z maksymalną wydajnością*
Łącznie ujęcia wód podziemnych uźyt 
kowane przez Wodociągi Miejskie po
siadają zdolność eksploatacyjną w i 
lości 200 nr/godz tj 4800 nr/dobę,
Sk^d zatem biorą się niedobory na o 
eiedlu Grappa? Odpowiedź nie jest 
taka prosta jak by., się wydawało* 
Eksploatacja 200 m^/godz wody w peł 
ni pokrywa aktualne potrzeby istnie 
jących odbiorców* ale limitowana jest 
przepustowością przepompowni* stacji 
uzdatniania wody i sieci wodociągo
wej „A zatem całe zło leży w istnie
jących urządzeniach i sieci wodocią 
gowej* pozostających wyłącznie w ge 
stii MPW1K Warszawa jako użytkowni
ka i eksploatatora.

Aktualna sięć wodociągowa obejmu 
je swym zasięgiem zaledwie jedną trz 
ecią część miasta i to w niepełnym 
zakresie tj na obszarze objętym sie 
cią wodociągową istnieje szereg u- 
żytkowników korzystających z włas
nych ujęć wód podziemnych. 
Zlikwidowanie takiej sytuacji* bar
dzo niekorzystnej z hydrogeologicz
nego punktu widzenia* jest możliwe 
tylko przy całkowitej gwarancji sta 
łej dostawy wody w ilościach żąda
nych przez odbiorców. Wracamy zatem 
ponownie do sprawności istniejącej 
stacji wodociągowej* a nie do wydaj 
ności istniejących ujęć wód podziem 
nych użytkowanych przez Wodociągi 
Miejskie.

Na obszarze objętym siecią wodo
ciągową do największych użytkowni - 
ków wód podziemnych* posiadających 
własne ujęcia /studnie/ należą: STO 
CER i PP "Uzdrowiskó-Konstancin”. 
STOCER korzysta wyłącznie z włas
nych studni* posiadając dość duże 
niewykorzystane rezerwy wody, nato
miast zaopatrzenie w wodę obiektów 
uzdrowiskowych jest w kilku przypad 
kach dublowane poprzez korzystanie z 
miejskiej sieci wodociągowej i po
siadanie prawie zupełnie niewyko
rzystanych studni rezerwowych.

Generalną zasadą racjonalnej go
spodarki wodnej powinno być dążenie 
do pełnego wykorzystania zasobów wo 
dy z istniejących ujęć wód podziem
nych oraz taka ich eksploatacja, a- 
by poszczególne studnie pracowały w 
ruchu zmianowym* gdyż każda dłuższa 
przerwa /ponad miesiąc/ w eksploata 
cji studni działa zdecydowanie nie
korzystnie* zarówno na stan techni
czny tych studni* jak również na 
jakość wody,

Nie istnieją jednak żadne podsta 
wy prawne /wynikające z prawa wod
nego* geologicznego oraz z ustawy o 
ochronie środowiska/* które by mogły 
zmusić właściciela własnej studni do’ 
oddania niewykorzystanej rezerwy wo 
dy innemu potrzebującemu użytkowni
kowi, z jednym tylko wyjątkiem* a 
mianowicie w trybie decyzji admini
stracyjnej można nakazać prawo ko
rzystania z cudzej wody /studni/ gcjy 
na sąsiedniej posesji wykonanie no
wej studni naruszyłoby w sposób trwa 
ły panujące stosunki wodne.

W latach 1982-1986 PPUK wykonało 
szereg studni głębinowych do głębo



kości ca 30m dla zaopatrzenia w wo
dę obiektów uzdrowiskowych, a mia
nowicie :
- dwie studnie dla wspólnego zaopa
trzenia w wodę: "CzerwoniakaJ? "Bia
łego Domuy kina "Beataj? warsztatów 
i magazynów PPUK, tylko jedna stu
dnia jest w ciągłej eksploatacji, a 
druga stanowi wyłącznie ujęcie awa
ryjne, eksploatowane okresowo do po 
dlewania zieleni, praktycznie nie - 
czynna od czasu jej wykonania,
- dwie studnie dla wspólnego zaopa
trzenia w wodę: sanatorium "Przy
źródle" sanatorium "Warszawianka" i 
i obiektu "BerentowiezU Tylko jedna 
studnia jest w ciągłej eksploatacji 
a druga studnia stanowi wyłącznie u 
jęcie awaryjne, praktycznie nieczyn 
ne od czasu jej wykonania,
- jedna studnia na terenie Szpitala 
Kardiologicznego i jedna studnia na 
terenie Szpitala Neurologicznego, 
przy podstawowym zaopatrzeniu w wo
dę z wodociągów miejskich. Każda ze 
studni pracuje wyłącznie w wypadku 
braku zasilania w energię elektrycz 
ną, przy nie zawszą zachowanych prze 
pisach sanitarnych /konieczność de
zynfekcji studni po dłuższych prze
stojach/*

Prowadzenie racjonalnej gospodar 
ki wodnej w zakładach jest możliwe 
przy wprowadzeniu odpowiednio wyso
kich opłat za korzystanie z wódy z 
wodociągów miejskich przy posiada
niu własnych studni i wtedy w takich 
przypadkach korzystanie z wodocią
gów miejskich stanie się po prostu 
nieopłacalne,
W myśl prawa wodnego również szcze-
fólne korzystanie z wód podziemnych r a więc każdy pobór wód podziemnych 
z wyłączeniem wody dla zaspokojenia 
własnych potrzeb na cele socjalno- 
bytowe/ z własnych ujęć jest płatne 
1 może być dla niektórych zakładów 
przedmiotem sprzedaży dla innych od 
biorców.
Reasumując, nasuwa się generalnywiio 
sek o konieczności prowadzenia ra
cjonalnej gospodarki wodnej przez 
wszystkich użytkowników wód podziem 
ny ch *
W następnych artykułach tego cyklu 
zostaną omówione tematy?
- możliwości poprawy zaopatrzenia w 
wodę z istniejących wodociągów miej 
skich,
- ocena eksploatacji wód podziem
nych na terenach nie objętych miej
ską siecią wodociągową,

- perspektywy zaopatrzenia w wodę 
mieszkańeów w związku z budową nowe 
go ujęcia "Nowe Wierzbno",
- możliwości rozbudowy sieci wodo
ciągowej w oparciu o studnie na te
renie WZP Jeziorna,
- możliwości zaopatrzenia w wodę 
projektowanych osiedli mieszkanio
wych: "pod Skarpą", "Argentyna" i 
"Cegielnia Oborska",
- możliwości zaopatrzenia w wodę mi 
eszkańców poprzez budowę wodociągów 
lokalnych,
- ocena jakości wód podziemnych i 
możliwości zastosowania prostych 
metod uzdatniania wody,
- przedsięwzięcia UMiG Konstancin- 
Jeziorna zmierzające do poprawy ist 
niejącego stanu zaopatrzenia w wodę„
- obowiązujące przepisy prZy proje
ktowaniu, wykonywaniu i rejestracji 
ujęć wód podziemnych oraz przy ko
nieczności uzyskania pozwolenia wod 
noprawnego na pobór wód podziemnych 
z tych ujęć.

Najwyższy czas, żeby problemy 
związane z zaopatrzeniem w wodę sta 
ły się podstawowym tematem dla wszy 
stkich mieszkańców i użytkowników, 
przy ścisłej ich współpracy, co po
zwoli na uporządkowanie gospodarki 
wodnej na naszym terenie,

mgr A,Małgorzata Grochowska 
specjalista hydrogeologii
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