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DrodzyCzytelnlcyl

Oddajemy w WafiRJerecoplelwazy numer nae:z:ejlokalnejGazetkr Konalan-
cln8ldej. Zadaniem jej ~ inforRJOWanl-o w~alldcll waZnychIciekawych
wydarzeniach z iycia naeago mia8ta IJego m~no&w. Pragniemy r:ównleZ
zeprezentowacludzi w.~oh Zyj'IC?Ych~ h88. Jest to 8ZCZegÓlnle
waZne w obliczu zbliiajecych8ie wyborÓw do eamofZlIdÓWterytorialnych, dO
ktÓrych mU81mywybraC naJlep~ch apoSrÓd tak aby8mY po lU pieJwoZy
od.p~zle.I~lu ~ mogilskt neprllWCl1poczUCwe wt-nym dontu.

Pi_to powinno byó autentycznie ..~. DIIIl8go!*<hcznle Dpra8Z8my
na naezelamy wezyotldch kl6rym bl181deIN\tIJfMIWYnMzej wepólnoty. Kazdy
kto pragnie publicznie co$ zapropoMWaC.przedy8kutowa6, z czy"" 8Ie.n~-
~ ~ miar prawo gloeu na lamach naezeJGazety.Ucrjmy wiac na
~~ 118ly,lnfor~ I...gl'oey krytyczne.

TymCZ88OWll8iedzIbe redakcji Ouetkl Kon8I8ncln8kioj znajduje eie w Iokalu
KomlhJ!u Obywatebldego. K0nel8ncln-Jlm0m8 uLMlcldewlcza 4.lapraszamy
wponiedzialki,l-rodylpie.tklwgodzinach1.'" .
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1nlek~etnyc!, dl! m~ KOln~Uczyhcletowewi'ae- ~

~ m
. l-ta decyZ;1.G~nym nYft.. In,ten.l8le I dla dobra

celem 1<0 je8I. '.5S ;, wezyeddcb .m-l.-alec6w nas-
jednak przyg.04cwan6ewybor4Sw %ego terenu. Niech przyJd.\ do
do aamof'Zldu terytorialnego. Me, jedynle~p6Inle. bowiem'
Od tego jaklch'wyblerDmy red- mamy ezan- na zWvcieatwo.
nych ukd~ boWiem bedzie Obecnie Komitet Obywatelski

-kaztaft naezego :tyci. w "S..n8ezego miasta Igminy liczy
najbli:bzychImach.M~wHac okol'o 200 czlbnkÓw.,Jego
to byb ludzie najlep81 z .naj- pr%eWOdnlczecym jeet Henryk
lepszych: uczclwi.. kompetentni,' Budr4ilWlcz, wlceprzewodnie-
ekutocznl W clziaraniu. eklonnl %tlCYml:T8deu8z Koee i Stania-
do po'whtcen dla lokalnej - Turek,funkcje_kr8larza
wepblnoty, przede wazyetldm pelni Elibleta Paluch z.l
ualudzlenle Kompromitowani 8brbnlklem jest Irena WaHo.

. doiychcza&Ow-l dZi8lalnosci\ W ekrad Z8rz~du wchodza- ,

polilyczn.. budqcy auten- rOwnIdprzed8l8wicleIeKoml8jl
tyczne zaufanle.~+ Zakredowych NS~Z "Solidar-
Takich kandydatbw pragnie nosC" oraz Rolnlk6w In-
Z8proponowIIJ68Pol~zn~1 dywldualnych z ,ni8zeoo
IUIIszego mlaata Komitet reglonu.(HenrykBudrewlcz)"
Obywatelski"SQlidarno66".Je6I.
wl~ macie takich ludzi, olMIer-
wujecie Ichwcodziennym iyclu
i dwahcle,te godnie~w..
repreantow86 wprzye::dych

Kom itei O'b)'watelskl w
Konstancinie-Jeziomie Powatal
w maju 1989 roku dla potrzeb
bmpanil wybor~ej do Sejmu i
Senatu na rzecz kandydatÓW

,"SoIidarnol.cl". Wyborytebyly
wi.lkim :zwycittetwem kap-
dydatllw Lecha War,ey I

eamego KOlI!ltetu. ktbry ni.
zawi".' ewej dzial'alnosci w
czerwcu 1989 roku ale prowad-
zlr .il. I prowadzi nadal btd,c
~aldkiem ruchu eamorze.do-
wego. na Nll8ZYfIIterenie. Jego
dzlafanol6 wyrat.j, przede
~m dwie ..keje:. Hmo-
fZIldowa i InteiweneyJIULz-..
~'.iChdZla~ Jest czujna
~acJc dzlalalno6clak.tual- .'

nej ~ Narodowej I naczel-
nikaaaimU l gminy K0nGt8ncln
-J~Wwyn'ku pr~
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tyJe lICUlIalt COQIztrwniej,apadelcpo
4S Ietec..bwtadzy koalunI8tyCmeJjelit
katastroralny, luyzys nie oezcad.
nikogo. NajtrudnleJ tyJe ."jednak
neJubot8Zylll,upolle.dzonylll 'lz.ycmle
I apolecznle. Tacy przede wazyatklm
lIogll liczy l: na pomoc KomIlotu
ObywateleklegoI Jego sekcJI InblIWer.-
cyJneJ na czele Idbrel 1101Tadeusz
Kosa. Ludzie gNJwnIeprzycllodlLpO
poIIOCIllaterl8lruaI ..le8zbnl~ W
pierwszym przypadku molllwolcl
Komitetusa ognmlczo..negdyl "III nie
ottzymujeladnychdohIcjla dzII....
rl-6 -l. JedYllIeze8IdId8II:
WlaanycllcztonkM. Ten rocIDIpo-a
oal1ln~~ ~ do rozdzl8IU.przy
wapbftldzl8" IIII-Iacawych kalety
btol1cklcll, d,mw nadchodacych z
zagranicy. Na pomoc mle8Zbnk:lw8l
80g,. liczy! te! najbardziej
potrlebuJlJcy. Syf...cjI ml88Zbnlow8
na naszyMterenie... 18k_110 trudn8
ja w C81y1akraju,nie mnIeJlekcja 1tIIer-
wencyJn. mole poezczycl6 all\ tu
IdlkoRla-l.In",mL MIedZyinnymi
udalO jej dZlaAlczolacIoprowIIdzIb
do przydzIalb mieszkania dlll 080'"
nIesprawnej flzycz kt6ra od lat
zafilkl8Zldwal8w~ ~_co
Ul'Ztfd..lata. Gmln, pllb'ZyloboJfnle.
Sekcje podejl1iluJertwnlel 8Icuteczne
dzl8fantal. rzecz oal.b Hllalnycll,
wychawuHCJchdzieci '.pozb8Wlonycll
pracy w I'8I18ChpowazecIIaejNdt!kcJI

/ zatrudnienia.
Naw" InlcJat\fWtrprzewodnl-czfFego
akcji. IntelWencyjneJjem powolania
Strdy Obywatelaklej, orga.iz.oll
-lDOl'llidowej, 1ct6ni~1alcIc z
fKZY8Zb8.PolIcJ8 Pa~ 8 Uf1!1Z811
~ od niej nleDlefna przyczyni'"
do podniesienia bezplecz."~. I
spokoju lyda &l-Zkalscow na='

..luta. Jak ckqd 8WÓJ.kces do
Obywatelskiej zgtosub okolo 30 oa6b.
(Z.s.)

MualGlYchroni! nosicieli Wlnlsaf"HIV
przed .nletcleranc.l.. Taka jut opinII
sejmowej KomIsJI Zdrowia. Wl!ldze
8 uaz" zdecy,clowanle wy_,powac\
przeciwko WRelkiego rodzaju aktom
agr.aJI przeciwko nosicielom HIV.
PolalcDnie p6)dz1edrog8 kUba~ nie
badzle gett dla cho,",clt na AIDS 1
obowlezkcwych bada' koblel w ciIgty,
noslclele WlrU8ll\DUSZ,zy6 nor-
aalnle w 8IpOIeczel-wle..SIbwate
ad88aujeasyprzede wszyatldIl do tych,
ld6ny w Ostatnich.dnlachdopu6cul8le
dm"" agresywnychw stoeuntmdo
noeJcIellHIVmle8zka~ ne ft88ZP1

-2-

JIQdl.nQrma-ln.rI "lIman.tand. oswiadczenie Konstan-
altsldeao KomitetuOb,..l~lsklego

Od dnia 11 lutego br. w ll-II8j ~ konslanciaWdej
Zll8lulyechronlenIe40e0br-lIO8icleIewll'U88HIV-wokÓrktórych
cpG\-laa, znaczne -.ocje. Po wy8lbchanluopInDnajwyktych
autorytet6w medycznych. kr8lu oraz oe6b trOe:mDFYch ele o "

zachow8nIewarto6chnol'81nyohIbiologicznych ~"odowIe-
ka i po W8Z8Ch8IronneJanalizie eytu8cj1Zarzad K0nel8ncilaekiego
~~"8oIId8~OI'8Zprzecl8l8wicie"pleciu
KomisJIZ8ldacIowychNSZZ"8oIkI8mol.&'UZII811,ie:

"dl. apoleczno4d n..ego ml88l8. nie letnIeJe zagro:!enle
epowodowal18 przebywaniem w aktualnych warunkech grupy
nosIcIellwlru88HIV." ,

Ocakujemy,7.8 Mlnl--8lwo Zdrowa. zegwarantuje w d8lazym
cIf9u. uzgodniono warunki bezpiecznego przebywen18na naezym
terenlezar6wnodlaepol&czno4cl)8klw/Woe6b. Uzna)emyza rzecz
pllneln"""~pIZ8ZludZikolnpetenblychakcji
u6w1ed-l1al.o - InfomleoyM ZWr8oamy-l do wazyaUdch
~ Konsl.8ncI..z gar.,. apelemo ~ny i lUdzki

4loeunek do powala. problemu.

KouI8ndn, 18 luty 111Or. Z8fZIld
, ~Kom"'~

"SoI1damolie

18f8n1e..Pa"",.je- ~ oI8toprzywlezlonodol-u I ulbtonotak
, 6J!17.8CZ118,z,1IfDWe!III pnIIIZ IIby . upcrzorowll6..0b6j8twQ. Przy
'~pIiiWo~~ '<- .. zwlblUI9 Da. znalezlo~ tadnych"'

o rzeczywl8tycb zegroiealaoll dokuIIIent6wtot.naolcs . n;lejacoWa
wynluJlcYcll z koIIUiIIbIZ noeIcIeIGEaI mll1cjeale GtI'Zy!IlaIadotychCza8Infor-
Wlrua polnrorrauM118nuzych r..ecll IUCjIo mglnl.:lu lrGgokolwlekna nas-
apacJal'" (Z.S.) zymterenie. l.lom. przypU8ZCZ8CwlfC. .

Il onana zbrodni nie jeat IDleezbnlec
n-lego NIe znane 88 tel Jak
ddad lIHIlYwYtego zabÓjatWa.(ZA)Kronika ~ln8In,

, 8I8n~
wlcnlJuznejdujolOWnlez-
odbicie w fIIlIRY18I.....
Coraz OZ..t8ZY81 .Il
_mania do 8kIep6w,ldo8-
t6w -Ruch-, IIle8zka"
prywatnyc:bI .-0fh0d6w.
Jak"".y luf alf! do tego
przyzwyczallLZciarm- Ul;
Jednak prz8ot,patwI
bardmJ bu_rauk~ ClO
allUlI$gO br. nledzkllnl tIII'yS..
ol.prz..lerz.J'lcy neez
kon8bmcIAeId... ZMkdUw
poIIIb telalczbwld, zwloki
~wwleIRI okolo 31
lat. Oaobnlk III., r,co
-IVOW8M z tyIb I) na uyl
Pttlt, 1t16... przywll1zana
byli do drzewa. W wyniku
~Il milIcjIl8IWIenIzI18,
IZ ozlowlele ten ze.or-
dawany zoster IN h.nylll
.. "J&CeIII nast,pnle Jego
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f;J88 na zm'.1Q' w s,pbldDel.
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Do niedawna j8azGI8 .p6llt.d8ln18
mlouDnlowe by" ap6Rlzle.n18.1
JedYnie z 118Z1A1J.l'aII1yGZnlebowleIIlch
czLbnkowle poz_wlenl byli pnIW8
autentycznego decydowania o wap6f.
nym -~ R8dJ NIICI&orczeD.'"
nadzorówatS dzlalalnoU zarz,d6w
tworzyly z nimi Z8JWYCZ8Jgruw wSpól-
nych Interes.. które dodatkowo
jeszcze po.l.dary bezpolrHnle
powll-nla z lolEalRylilkollRetaial
PZPR.Takim8111811ó1t".. ~.oar
DIe prao~1J8t8WI6.
Toraz nadeszla taka m.-
IlwoU. HZ" zobowlua'
wazy8lkle sp6Nzlelnle na

Ie lmijUdo zwoImla wal-
nych Z8br8ll IwybOru nowych
r8d lI8d8JrCZ.yC:hI zaD1dlaw.
Spllllzlea-nlamle8Zlc8nlow8
l-tor8ID- wla8I-lowaw.

. KOIUhDCInle- Jezlomle lWIt
plerwae zebraniemoll. as
1UlegQ.
.lego pmtbI8g "'1 burzliwya
11066próblem6N ~
Jej czlon k6w I za rz ut6w
skleroW8-nychpod --
radynadmrczojI ..U -
wproat ogroll'lna. Prote".

=-~,.::.:-- ""
adaalnl8trac)1, Ielc:cewa2enlu
przez nich prblob I potrzeb
zufeazanycb przez ..l-Zlralt-
c6w. Krytyko~.no
n1ego8podam046 I rozrzut-
nols6 Df'ZldU, ,1,II6rycheI'8Ict8In.. COl8Z
azybcIeJ 1'O8I1aJC8czynsze. Przero8ly
zatrudnlonla (4.8 otatu tylko w
bleoowo6cI), zaku, ..8ocho-du,
kOnserw8lorzy na lIt6rych czeka ...,
atle8llpm" alct6rzy w godzinach prIICy
wykonuja, prywatne "fuchV",rozliczenia
ko8z16w guyfUc8cJlwzlfp -Z suIIu" -to
tylko nIelIt&. przyklady 8redosner
dzla la Ino'cl obecnego zarzldu
ap6lttzloln.. 11tlny1I1etraCI dobrego
saMOpOcZuCIaI Jek dawniej lIW8f8,fe
W8Zpdd. nledol88g8nlomwinni.. -
:-~~;:~:=1,:'::~~
naU8:Jce..pa...aJ: ::.-= .~ n18..l--hnkMlfl
krok do :lvcIaW_~11VI8 mi'"

, (Z.&)

w tf8.pol'em"po starelQu

"8poIa88 W Pl8eecznle - donoel
"'CI8ZIII8 WytNMw.a" -.1IDd8I RIopadzIe'"

nie rzIldZIpnraa I JeOOludzie. Nowe
wyboryodIIVly'" r6ImIet pod leliclylc-

--

-8-
(

tendo, ohocl8l niezgodnie z
~ w epMazteInl8II!IlulIJM.
. nlo a,. nie _lenl, bo wlellu~
czlonk6W.p6ft1zlelnlto pracownicy
uzalelnlenl od. preZ888I za~du8.
Prezea I _rz,d PSS w Plaeecznl8,
kt6rysapodlega Wl.lt8zoU .lep4W
apolywczycb na teNn18 RI8ZJ8IO.....
ta. cbC8\ decydowad o wzyatkll!l: o
przeceIlIICIIlDW8r6w, wpoko6Gl marl
bandlowych, ...1 wplenlJII dCJ8t8W..
c6w..KJerownIcy8k!ePlrN nie -..tu nic
do powiedzenia. W rezubcle IDW8IYw
aklepach sp..owSklab.. coraz

gdyt ckIwor.Io.-...Z dalell8z
poEIn",. ~ .lejeoowycb,
..rte ... zawylane a obroty w

----
-

ZWykle JlIGt1IOWIoIIl-, ... te "",Ie-
tyCZA. .~ ...lIzu", przedo-a-lml-- dyrekcJII...
IZIlddw,dzlalaJII0«M w InIeresle

nomenld8hary.JWyIrOalbnkawlo
op6fdzIeIrd-l-"""'WIlO8IRaw6j
wI6d do ~ I18p1181b,falc-.. IIClzIIIIcIWa8Inie IIVII,nie Plr-
tycypowall w ay8kacll I nl8 .Ie"
bezpo_ednlegO prawa gloau Je'11
chodzi o wyb6r~ (to narzucane
by- zwykl. p,zez PZPR lub PlIl..
eIIeIlcldtl.
Podobnie 'lkcyJny charakter mial

'doIy'~ -18OR4dI8IJIDrlalnr.
lIIC5ngo.."... lIIaIVbP ..lnll8 I
.1ej8tIe racIy I18rodOWe.W rzeczyw18-

sPOl-eM. .1

8ll1ep8ChapadaJIJgdyf Idlencldokona"
zalWp6w gdzie In.dZIeJ. 1w P88
PluecZno pom8t8118Lprzr wladzy ci
88ml ludzie - sp&&zieInl8 pI'Z88bInle
18tnl06- 08lrzo.aJ, ezere.owl
pracownlcyep6ltlzlelnl .

Cvm pst prawdziwa
&6fd7Jele~ i lIUl~

wmt

CZyII- 8UlenlYC1P8"""lelazll86
I..~ wI8datyllto........
ludzie,ci co l-IlIf8M )8acze c:zaer
~ Po wojnielIcIWl88.od
1848lUku~ al8ZcmnO I
zlikwidowano wazelkle for.y
ap&.181a1D11c1."---BO"po
1818roku ... tylkow Wl1li11111,..
~nych III8tVlUOJL1tak jelit do
dzl6- spbNzlol"" ...azka.towe.
produlrDJJneI IIIIIldIGW8ale -le, nic
wep6lnogoz pr8WCIzIMa...~
ol, rozu.18.., JakO..""'CIta pel'
noprawnych czt&ndw dzl818J1leYO1lI
pr80u..arOIl dl8 wap61nogodob...

1]

"" """~~ -=--

do r8d tyCIl00 11... 016wn1e
.. :zaoadzl.potltycznycbr.lro.ondac)l
ludzie paw...,.. z apa PlrtyJny8
altH organa te .18ft.Jllclynle.""
doradozy.o lyolu . la- I ..In

lIcIWI8I8 II8OZ8Inlcy lI8dIJCY
gl6Wnptl przed8l8Wlclela.. Wl8dzy
pa6atwowe. w terenie, wladzy
pawIpIieJ do DI8d8Wn8"" ..lalo
z aPl""'. PZPR. W rzeczywlstc*:l
wlllaOzar-'wno rady J8k1 aaczolnlcy
reallzaW8Ilprzede wazyaddDjeIIen tn-
terea: panuMceJ partlllJeJ
no.onlcl.tury do lct6reJ zr..zt,
~ I18CZ111nIkdwI radnyChzali-
CZIIII....
To wezyGtkoIIIU8Imy_leall!. WIIdD
.1oII8ln8powinnaby6wyIIIent..lde8IOIE-
I1II.yCZIIlelwinna 8ftdrd dobrUIobInej
epoIItcznoIcI:T8IdeZ8c18n1e8IDI.....

o~d..1 terytorlalny81. kt6re
-1eDIIIy bIJcIcIIv84.O Zllud8f;h legO "

ruchu I loi wyI8On8wIIdz _110-
FBldcM,,* ,. Ildonaawa6na
luI8CIt"""lO (Z.Sl

~I



W latach tnydzle8lych gdy
aonyaem Konatanclna byl
znany literat Wacl'~~
GtaeforOW8ld,liaty firmowe jego
urzedu zdobll na8tapuJ4CY
napie: "K0n8t8nclnpod Wll~ -
autonomiczna Jednosth samo-
rzadow8.Jedyne wzorowofll'Zl\dzona
IR"j8CoNoic letniskowo -klllUl:yczna
w odleglo"1 20km od Warszawy,
pololona W8l1Sd... 19la8tycllnH
rzelal Jezlorkll- Obszar 10 wIdk, grunt

przepuszczalny, wznleslony 108mnad
poziom lIKKZ8, powIGtnIe b8l-1Rlczae.

Pobyt zalec8ny dla chorych na serce,

rekonwalescentów, chorych na ZIq
plZ8lAlal1flmaterlL KofUItancln posiada
108 wytWornych wiliI, mich wiele o
chaf8kterze peIIcoNo - rezydoncJ8l-
nym. Wodocl~g, k.n8nZ8cJ~,
eteIctfy~ telefony, ulice 06w1et-
Ione, park, aleje spacer()!N8.KoAc~
apteka, osrodek zdrowia, pijalnia w6d
mineralnych "MotorU",'Przedszkole,
IJzkola powszechna, czasop'smll" "..", .. - ., "
lo'8JOIff8I zagranlcz!1e. PeRaJol-J wyk-
wintne I skrom Ile (cd G do 1IISztdzlen-
nie) otwarte caly rok. WOle i 1llie8Zltanla
88ZOIION81na pobyt Sl8tt do wyna~
ze wszystkim I nowoczesnymi umr"
dzenlamL Kasyno, reataul1lCje, kawiar-
nie, piala, kaJak~ korty tenisowe. konie
wierzchowe, dancing (w tasynle).
Ulubione.. leJace wyJazd6w na
weekendy, osiedle prcfesorslde Kasy
MIanowsklego, liczna frekwencja
dyplomacJL KomunikacJa: K()IeJIm

Wllanowslca (7Ogl), autobusami sprzed
Dworca Glównego w -AI.Jerozollm81Ich
(1zl) lub z placu OnULubelskleJk.

Ech, .lZa.ie 'INoku kr~cl.
NIewiole bowiem zostalo z
"Tamtego" Konstancina.
~owietrze rzadko Jut bywa ba,;.
aamiczne odkad npolkolor"
poczal wy.yla6 w naszym
kierunku ewe trukce wyziewy,
wilio I peneJonaty niegdySwyk-
wintno dzI' przemienily eie w
rudery zamleezkiwenoprzez
ludzi najbl.dniej.zych. Po
kaaynle Serentowlcz. nie
pozoatato jut .ladu - Jezior-

'-- '- _I

- --

~ol1$tancin ze weomi1l,b

I'

"'-- -

- ---
""-' -

-- - -
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ke pmtkazl8l'cll'a akt w a'fle,n-
tyczny 'ciek w 1d6 pr6ba
k,pioll ni..io Z8 OQb,-
--muroWane- ryzyko choroby...-
eIf&nej.
Oto obraz dew-lacj.l1 upedku
I1IIaatapozb8wIonego~
du I tro8Id mle.zlteldw. Wie-
rzymy, l. zmiany, kt6r.
~ przywrb04 cho6 'w
cz,'ci dawna 'wletRoM
KOn.tanclna. (Z.8.)

I{.torza,lzl gmin,?

Od ~Ia 1988 lOko cafon-
kowle Kom 1l8lu-Obywatel8kJe..
go"Solidar~ przygl...Ja-l
pracy Umadu MIa8t8 I Gminy
oraz Rady Narodo\vej M etatu-
ale obeetw8torów. Oto ldlka ref- ,

leka)1bctdacychrezultatem tych
obeerwacjL Przed& wsz.y8ltldm
rodzi'" pytanie zawarte wtytu-
te - kto rzadzIgmlnq?
~ radnych, poza RIo-
UczwmAl~lQl ~J4tka-
mi, rclradz8obJawy .patll,
zn~1 braku zalnler.
sowanla SWat~ precq..
Wynikato zapewne z faktu.ie
zdaM8Obie oni iIlpl'III'Ne,Iz 88\
manipulowani przozgrupe~
zwiazanych z ur~ m""
Znane 8lI n8 przykI'ad jK2ypadkI
podejmowania decyzji w "'8-
wie sprzedaly nieruchomosci
przed oficjalnym zgloezenl-l
obiektbNdowyprzedety Ipmw.I
zebraniem jak najbardziej ko-
rzy8lnych ofert. Regulamin pre-

~ "'""-'-

-it.,

cy Rady Narodowej nie okrehla
wyrdnle kto ponoeI odpowie-
dzIaInol6zs konkretne decyzje,
kto Iuy... -l za anonimowymi
zezwoIenl8mL He terenie na-
ezego mIaata i gminywydano w
l8tach 1886-1989 okolo 120 de-
cyzjIl~jnychw strefie A
I B na ktbrych w pizewalajacej
caecl brekjeet opinIInaczelne-
go lekarza Uzdr0wl8k81komle)1
Redy Narodo\rJej.Tylkow latach
198 1888 n. 65 z.zwoleil

-I budowlanych "8tn w dwbch
paypadkach Urzqd zaeteg",,-
oplnIllek8rza IoplnURady.
UzdrowIeko tymczaaem ginie i
zamlHt przytulnych penejona-
tbw powala)" betonowo _lub
modrzewiowe dacze, padaM
atuletnle drzewa I rozeyPUMeia
zabytkowe budynki. W ocenie
czlonkÓW Komitetu ObywaW-
ekiego aytuacJa te przynoel
wlende azkody 8pOI'eczneItofe..
roweM byC nie mo:bl.W 8Pf'" -

wie neduty6 Komitel
OPl1lcowuje"'reporl d." poel'a
MIRcOW8ldegoI MIK tJwata..
my,!e nie motna do~Jf5 do
tego aby pom.wkmlakrupWów
cwani8cy~ prywatnecele
popn:ezlamanle prawa. W M8-

- tepnyoh numorach naazeJ
pzety~azczeg6ly
-dzikiegO"budownictwa nowo.
bogacIdeoo na naozym terenie
onzjegopowUponlaz u~
etolecznym. -

(Hemyk BudIWlicz)
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