
Witam.  

 

Zgadzam się na prezentację mojego listu do Stowarzyszenia Projekt Błonie na stronach i 

forach prowadzonych przez stowarzyszenie.  

 

Od 28 września w Internecie pojawiła się strona Centrum Sportu w Błoniu. Po krótkim 

zapoznaniu się z zawartością jestem po raz kolejny niemile zaskoczony. Strona, jak wszystkie 

pozostałe witryny internetowe zamówione i prowadzone przez gminnych urzędników, jest 

nieprzejrzysta, mało funkcjonalna, zawiera błędne informacje i nadmiernie obciąża komputer 

niepotrzebnymi efektami graficznymi. Na tym etapie organizacji pracy CS strona z 

informacjami powinna być kompletna, dobrze przetestowana i co najważniejsze promowana!  

 

Niestety od samego początku to, co dzieje się wokół budowy i organizacji CS budzi wiele 

niepokoju.  

Powstał obrzydliwy budynek z funkcjami, które nie były konsultowane z mieszkańcami 

gminy. Organizacja pracy i działalność statutowa CS pozostawiona została dyrekcji, która jak 

widać nie ma energii do pracy. Co istotne dyrektor został powołany w dziwnym trybie tak 

zwanego p.o., czyli dożywotnio, podobnie jak inny dyrektor w Centrum Kultury. To 

skandaliczne zachowanie! Jeszcze bardziej kompromitujący jest fakt, że do dnia dzisiejszego 

zarządzanie CS wykonywane jest bez podstawy prawnej, to znaczy, nie zmieniono statutu 

gminnej jednostki organizacyjnej. To wszytko źle wróży na przyszłość. Nie pisze o finansach, 

bo to sprawy drugorzędne w tej sytuacji. Spodziewam się, ze dostęp do takich informacji 

będzie utrudniany.  

 

Myślę, że wszystkie problemy związane z powstaniem Centrum Sportu zapoczątkowane 

zostały kilka lat temu. Już na samym początku zabrakło rzetelnej dyskusji na temat tej ważnej 

i kosztownej inwestycji. Wszyscy uwierzyli w obietnice burmistrza i zapomnieli, 

 jakie to może powodować konsekwencje, mając przykład z wcześniejszych dokonań 

związanych z powstaniem Centrum Kultury. Błędy popełnione na etapie przygotowania 

inwestycji - wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, staranne opracowanie 

projektów budowlanych, wybór lokalizacji itd. są trudne do naprawy na następnych etapach 

inwestycji, w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji obiektu. Widać już pierwsze 

poprawianie projektu, w postaci rozbudowy parkingu dla klientów. Co będzie dalej 

zobaczymy w następnych latach. 

 

Z przykrością napisze, że temat powstającego Centrum Sportu próbowałem poruszać na 

nieistniejącym już, zamkniętym decyzją urzędników z ratusza oficjalnym forum dyskusyjnym 

gminy. Z przykrością - ponieważ odzew był niewielki, co upoważnia mnie do powyższej 

diagnozy.  

 

 

Adres witryny: 

https://cs-blonie.pl/ 

 

Z poważaniem (..) 

 
od redakcji: na prośbę nadawcy listu jego dane nie zostały podane do publicznej wiadomości 
 
 

https://cs-blonie.pl/

