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Pismo Kcnst~ncin&kiega
Komitetu Qbywatelskiego

nr .'J MAJ 1990

Dzis tak wiele zalezy od nas samych
W ostatnim czasie zmienilo sie tak wiele i... tak niewiele. W miastach,

miasteczkach i gminacch ludzie l,ak byli bezsilni wobec cudzej arogancji,
bezprawia i zlei woli - tak sa nada.. Dzieje sie tak geM nadal sprawuj a.wladZe
ci, którzyjC\wzleli bez s~ecznego p~olenia. JaK wl~ te brah -wiemy
wszyscy.Robiono w gminie list~z tzw. klucza, w któl)'ID reprezentowali byli
prawie ~iacznie przedstawiciele dawnej PZPR, ZSL i SD,i o.nibyli "wybierani"
bez wzgledu na to co myAlalospoleczenstwo. To byla fIkCJa.Jut czerwcowe
~boIY , choe nie w pelni Jeszczedemokratyczne, po~, ze moie by~inaczc:j..
Pie1WSzepo wojnie demokratyczne wybóry odbeda sie 27 maja. Na razIe
komunalne, ale kto wie czy me na

.

tjwatnie)sze dl~ nas i dla na
.

~~3° kraju.
Dlaczego te wybory salak wdne? Sa wafne gdy?;moga.oddac IBIC)a~e w
nasze r~ a zarazem odebral wladze w nasz~ gminie tym, którzy nadiili ni\
bez naszego przyzwolenia. Ani nasz premier, ani nasz sejm nie zmienil
naczelnika naszej gminy,prezesa OS-u, czydyrektora zakladu pracy. To musimy
zrobic sami wy

.

. biera)
.

'C\c godnych zaufania 'l'lldnych do RadY
.

Ominnej, ludii
uczci~ch, kompetentnych i 1Ue8~~ ws~raCl z dotychczasowa
partyjna.. .'nomenklatu~. Na terenie naszego miasta 1 gminy Komitet
ObyWatelski "Solidamosc" postawil

..

sobie za
.

cel wyszukanie i za
..

prezentowanie
mieszkaAcom takich wlasnie ludzi. Zostali oni poddani wel}'fikacji na
zebraniach w terenie i w czasie spotkal1w Komitecie. Oni teZ8l kandydatami na
ra~nych z r~mienia Komitetu

.

Om
.

, bvwatelskiego
.

. Na ~amach gazetki przybliiamy
dzis sylwetki czterech sposrod wcb. Hentyk BuMewia:. .

Dlaczego proponujemy kandydat6w
Komitetu Obywatelskiego 'Solidam~'

Nie chodzi nam o jakiA'klucz', podobny do
partyjnego, wedlu g dawniejszych
wzorów.Komitet Obywatelski 'S'
pnedstawia do wyborow osoby, ktore maja
w przeszl'osci roma przynalehoSC lnie
kompromitujaca ich, ale tei wymagajaa od
nich nowego myMenia/.Uwabmy, te nowa
Rada ISamoI'ZC)dTerytorialnyl bc;dzie -jak
nigdy -potrzebowala ludzi kompetentnych,
umiejacych podejmowac decyzje, A zarazem
cieSzacych sie zaufaniem spolecznym jako
osoby nieskorumpowane z dotychczasowym
establishmentem lokalnymzwi~nym z
Unedem Miasta i Gminy. To jest nasz
'klucz'. Nie dzielmy sie na robe frakcje, ale
na tych, którzy w sytuacji najpowatniejszej
dla naszego Kraju i Miasta -potrafia byc
solidarni i na tych, którzy te solidarnosc
rozbijaj~ Mamy. nadziej~ ze wyborcy tel
uznaja. ten podzial i podejma wlaSCiwa
decyzj~w dniu glosowania.

JAK SIE Gl..OSUJE:

1. W okregach jednomandatowych (a takie
mamy wyllcznie na terenie naszego ~asta i
gminy) wyborca stawia znak 'X'. kratce, z
prawej strony obok nazwiska kandydata na .
któregoglosuje. . ,

2 Niewatnyjest glos, jdeli na karcie do
glosowania wyborca umiesei znak 'X' przy
wi~ n~ jednym nazwisku kandydata. A
jdeli wyborca nie umiesci znaku 'X' przy
nazwisku ladnego kandydata, lub wypeI'ni
kart... niezgodnie ze sposobem wytej

.podanym !np, skreAlinazwiSka/,jego glos
uznaje sie zawatny ale bez dokonania

,wyboru. .

3.Dobne jest sprawdzic wczeSniej, C2'J
figuruje sie w spisie wyborców. Spis
wyborc6wwylolony jest do wgladu. W
Um;dzie Miasta i Gminy od rana do godz.
18:00, wdniach od 7 do 20 maja 1990r.
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***SYLWETKI KANDYDATOW ***SYLWETKI KANDYDATOW ***

Henryk Budrewicz JULIAN RADZIEWlCZ /K.O.'S~lidarl1osc'l

l~eleted~ltik. !at 5~ ok~eg wyborczy nr,21. Urodzony w 193.7w Jeziornie, doc. dr hab.
\IK~zkantec mIasta i gmmy od 1940 r., nIgdy nauk pedagogIczn)'ch. Od 1990 r.
nie nalezal do partii politycznych. W 1980 r. wicedyrektor Insytutu B3~aA
organizator NSZZ "Solidarnosc" Pracowników Pedagogicznych w Warszawie. Uczestnik I i
"Orbisu" na terenie hoteli "Bristol", II Zjazdu Delegatow NSZZ 'Solidamo~c' w
"Europejski", "Victoria" i jej Gdailsku, wieloletni doradca Krajowej
viceprzewodniczacy. Czlonek ogólnopolskiej Komisji "S" do spraw edukcji i mlodztt' ry.
Komisji "S" d/s Turystyki. 13 Grudnia 1981 r. W stanie wojennym - czlonek Zespolu
aresztowany za zorganizowanie strajku O~ wiao/ Niezale:?nej i podziemnej Rady
przeciwko sta.nowiwojen~emu. Po ~rzucen~u Eduka~jI .Nar<?rl~)\vej, or~ ,red~ktor
z pracy za dzial'alnosczwiazkowa w hpcu 19c2czasop,lSm I kslazek 'dru~e~o obiegu":
r. podejmuje dzialalnost w podzit~mnychl"KOS" "Tu Teraz","Edukcja I Dialog". "Los -
strukturach radia "Solidarnosc' W 1989 1','Lamina - Piaseczno"Ipseudonim: Bartosz

. wl<\czasie,czynnie w akcje wyborcza w Pieczyskii. W 1989 r. uczestnik obrad
Komitecie Obywatelskim w Konstancinie. Od "Okragle,go stolu". Autor 8 ksi3Zek
wrzesnia 1982 r. jest pracownikiem w pedago81cznychi dla ml'odziezy.Wieloletni
prywatnej firmie teletechnicznej w Warszawie. nauczyciel i wychowawca pracujacy w
jest typem czlowieka, który nie moze wytrZynaC

j

KOnstancinie-JeZlOrnie. L1l'oZyclel i
bez zycia w ruchu. Lubi byc tam gdzie C{)ssi~ )rzewodniczacy Komisji Rzecznictwa
dzieje. Swoja postaw<J.daje gwarancje dobrego ~raw Uczniowskich. Obecnie: nCtcl.elny
reprezentowania swoich wyborców. '

I

redaktor miesiecznika "Edukcja i Dialog" ~

< . - ~- 01' anu spoteczne o Towarzystwa
Janusz Zylka /obw6dwyborczynr.Z3/ O~iatow~go: R;zeczn~fi popu~aIY,Zatori.dei

uspolecznIenIa I usamorza.dowlema o~aty
-~< '. ",.,,' .' - ~, '.0 ,-. .,"', o\J{isL.Jok;i1nyr.b ~~-

54 lata, absolwent Politechniki Warszawskiej, WspÓlredaktor nowych pism: "Gazeta
nigdy nie nalezal do partii politycznych. Ludowa" (PSL) i "Sp<)l'eczeAstwoOtwarte"
CZlonek 'Solidarnosci' od 1980 r. Obecnie gi..'(MEN). Promotor licznych innowacji i
spec. d/s t.echnicznych w zakladach INCO . eksperymentÓw pedagogicznych, gl6wnie
Jeziorna. NIE NALEZY DO PAX-u. Radny w zwi~zanych z demokratyzacja szkolnictwa i
kadencji 1988-90. W pracy tej dal siti poznac 1\\'Ychowania.
jako czlowiek prawy i zwalczajaL)'
nieprawidlowosci w dzialaniu Urze,du Miasta i JAN. STEFAN SZCZERBA
Gminy. Efektem, jego ,od~aznej .i ucz?iwej Ur. w 1928 w Gladczynie kJPultuslca. VI latach
postawy bylo spowodowame zaWleszema w l(j44-50 uczestnik:opozycjiniel~ga!!1ej/wspólpracaz
c~no!fciach oylego naczelnika UfZ~du WiNI i legalnejVI'szeregach ZMW 'WIci'.i PSL.
ob.Reszczynskiego, który spowodowal' wiele WilJzien p~litY,czny , lat, 1952-56
zla na terenie naszego miasta. Dzi~ niemu

1

1,lWarsz~Wa,Wr?n~,Rf1CJbÓrzl. . Zwolm~)J1Y.n~ mocy
Konstancinski KomItet Ob ywatelski mopl' amnestu poswlc:~ilslq pracy nauczycIelskieJ, UCZ~C. . p poczatkowo VI'Liceum OgÓlnoksztalcacymw Zegrzu,
zapozna~. ~H~ Z bezprawIem '?' zakr~sI<: a od rolm 1960 w Technik.um., Przemyslu
parcelaCjI l, ~abudo~ Kon~tancma. DZIe~I Papiernic:-e15° ! ~ecbniltUm Ogrodni<;zYM.w
wspólpracy IllZ. Zylki z Komitetem udalo SIl. Kons~nclOle-J~zlornle. Ma ukoncZone S~Ud13~yzs~
zablok.owac wiele niekorzystnych dla miasta na t!n~ersytecle \yarsza~skJm !la wydzlal~.hIsrom.
spraw - w tym sprzedazy za bezcen kilku Po hk\ylda~pPSL m~ nalezal do zadnych rezlm?wycb

.'. T ka ' b .1. . d organiZaCji pohtyl.'Zny.cb., WspólorganIzator
poseSJI. a postawa y«ego Ta nego nieleg,aloegoNiezaletnego Zwiazku ZawOdowego
doprowadza obecnie do wscieklosci niektórych RolniKÓWw 1978r. jod 1981r.NSZZ 'Solidarnosc
dZialaczy partyjnej nomenklatury, zwlaszcza po Wiejska'/, w 1988 r. bier::zeczy,nny udzial w
~ gdy Prokuratura zajd'a si~ sprawa 80 reaK~owaniu /j~zcze w konspiracJi/jednej z Y,'UP

~rommenckich" budów na terenie rolskiegoS~~onl1lctwaLudowego,.kt3regoczlo~em
. . ", . es! do dzls. Wspólredaktor pism tzw. dru8'e~o

onstanclD.a. ,KonstanclDskl. Komlt~t obiegu: "Pos~p" i "Rolnik Niezalezny", a obecnie
9~atelski ~dzlela bez, zastrze~eIi p'°p3;fcla "GazetyLudowej", .

Inz. Ja!luszoW1 Zylce w je~o u?l~ganlU Sie o

stanoW1sko radnego w naszej gmmle. I PS. Stefan to nie tylko imic;,ale r6wnid pseudonim -
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Przedwyborcza brudna piana
Od 1980rok.uw rMnycb miejscowoscia('.bi zakbldach
pracy. powtarza sie znaIDIerme zjawisk.o wedlug
wymyslonegoprzez kogos schematu:

al ludzie z "Solidarnosci"podejmuja jakas wazna dla
kraju lub chocby dla swego miasta czy instytucji akcje,

hl wsród nich !lub p6tzepicni do nicbl pojawiaj~sie
nieliczni lecz nadzwyczaj k.rzyldiwi oponenci,
korzystajac z demokralycznej swobody wyrazania
swoiCh 'opinii i wnioskOw - zasypuja, zebranycb
protest<li.X1!j skr~caja dyskusje na inne tematy,
praktycznie tmiemozliwiaJllc racjonalne i planowe
ozialanie:

ci obok. niekol](;zacych sit( "wniosków formalnych"
ulubio~msposobem r,araliiowania konstruktywnych
dzialan "SOlidarnosciI sa ataki

~
rsooalne na

poszcze ólne osoby i care zarz;a< ; nic to, ze
oiepraw~iwe lub 00 dawna oieaktua ne; ludzie daj~
&ie dosc.latwo po .oieSó emocjom -wiadomo przeciez,
ze' najskuteczniejszym dzialaniem przegrywajacych
jest opluwaniewygrywajacych;

dl owi zapalczywi oponenci zazwyczaj pojawiaja.si~
zni~d, albo przypisuj~ sobie rzekome zasl'ugi, liczvc
na to, ze nikt nie !>edzie mial czasu ani checi
sprawdza~czegokolwiek:,co mówiaprzeciw innym i na
Wlasnacbwale.WKonstancinie - Jeziornie w ostatnich
czasacb, \\lasnie w toku tak waznej dla nas akcji
p~borczej zastosowano dokladnie taq metod~

__azJalaiW --!9Zkladowego. _!<ledy .ni~utecznymi
o~ SIe..aWantUry.personalne I medowarzone
"dyskusje politycznew,na kUk

.

u kolejnych zebraniach
KOmitetu Obywatelskiego "S , znieche..ceni
Qpozycjonisciprzenidli si~ ao innycb lokali (z obec~
Rada Narodowa ~cznie); gdzie wyw0l3h

CIEKAWOSTKI PRZEDWYBORCZE

1. SKAD MY TO ZNAMY? Pewien
;dzialacz" z az.yzem powstanczyta
pt:ZYpomnial sobie. wobecnosci
mieszka1\ców Konstancina /na zebraniu
przedwyborczym/,ze jest z Solidarnosci. Nie
podal niestety, s~czegol6w.swejdzialal:los<:i.
A szkoda, gd~ Jak dotad zadna.organaaCja
zakladowa S" na naszyI)1 terenie nie
p~naje si~ do tego Pana. Byl:moze jest to
Jakas SolidarnoSc kombatancka; jeszcze nie
ujawniona, k

.

tór~ celem jest zwalczanie
SoliiamoSci legalnej. Jak na razie wiadomo,
ze "dzialacz" tenzlozYl swego czasu
deklaracje, do naszego

..

Ko
..

m
.

itetu
.

lecz nie
zostal zaakceptowany przez Za~d~ z uwag!
na fakt, ze 00 momentu rozwia..zaniabyl
przewodniczacymPRON nana&zymterenie

. 2. Czolowa dzialaczka sp<?leczna,która od
lat glosiiz "nie n

.

a
.

lezy p!<
.

aciC za
.

cudzedz
.

ieci"
i pl"Z)'jmowatludzidotknietychprzez los do

osmieszaj§~ nasz~..spolecznosc afere z nosicielami
wirusa HN. KiedyKonstancinski K.O. "S"jednak i od
tego sie nie zachwial (choc stracil"mnóstwo nerwÓWi
cennego dzis czasu. a oto chodzilo rozrabiaczom) -
par~ osób zalotylo alternatywny"SkolimowskiKomitet
ObyWatelski". po§Wiecajacy swoj~ uwag((. glównie
zaocznym sadom nad ogólnie szanowanymi ludzmi
oraz boksowaniu pp "Uzarowiska Konstancin", Zeby
bylo smieszniej i grofniej wydaja oni pismo "Wiesc
Gminna". gdzie 'punlikuj~swoje obelgi I pomówienia.
Mickiewiczowskiemotlitwna~ku móWitam o "arce
przymierza"... Z kim sprzymierzeni sa prywatni (1)
zalozyciele anty50lidamosciowego "Komitetu"? Nie
warto nawet wnikaC, bo naprawde szkoda czasu.
Mieszkancom Konstancina -Jeziorny (calej gminy,w
tylI!wiec i Skolimowa) nalez}'sie jednak wyjasnieme:
- Koostancii'lski Komitet Obywatelsk; "Solidarnosc"

na naszym terenie jest jeden od poczatku i nic nie
wiemvo innych "SolidarnoSciach",-kaZda próba pods~ania sie pod "Solidarnosc" ze
strony orob, kt6re tr.viadomie lub niel.viadomie
szkodza. temu rucbowiJ jest pospolitym nadu!yciem.-Kandydaci KKO "S do przys7Jl'egosamo~du majll
wylaczne prawo reprezentowania naszego ruchu -
wszystkie !One osoby sa wystaWianeprzez obce nam
organizacje bll.d!przez samych siebie - i tel maja do
tego prawo. JeSb czynia to zgodnie z ordynacj~
wybo~ Od siebie radzimy "uzarowicielom"sytuacji
w oaszeJ gminie, zeby zaniechali co pr~dzej szerzema
zl'ejkIwi, konfli

.

kt6w I oszczerstw, a wzieli sic do pracy.
Ci, co mOg!

.

iby ieb za te "akcje" pochwaliC:nie ~l
wkrótce istniec -czy wiec warto? Uczymy zvA'd.szcza
na mlodych. których naturalna emocjonalno$c
~prowaclza .Qa manowce. -~ .na . manowcach
Konstancina. Jeziorl:1)',-Skolimowa:-"wi~ gminna"
jak dotad i nie od dzisiaj -niesie tylko bruan~ i tle
paebnllC\ pian~JuJian R8dziewicz/

Konstancina, przypomniala eo1rJ.81~
ze nigdy nie miala nic ws~lnego z MSW. To
szczere, wysbjpie.ae na je!-i~ym z ze~ra'
zasluguje na uznawe, co niniejszym czynImy.

3. SAMooBS'lUGA. Reklamowac siC;
samemu - to dewiza jednego z dzialaczy,
rzecznika prasowego, dorad'?)' i sprzedawcy
prasy lokalnej w jea.nej osob

.

ie. Dewiza te~o
Skolimowskie$o dzialacza, w zasadzIe
sluszna, budzI jednak niesmak gdyz oparta
jest na oczernianiu innych. Dzialacz ten nosi

. w klapie -a jakze! -znaczek SolidarnoSci i
glosi hasla tolerancji i demokracji. UW3Za,
ze tylko on jest zdolny i upowazniony do
zorganizowania wiarygOdnycn~borów. W
tym celu i w imie glószonej toleranqi
obrzuca on blotem czlonk&w
Konstancinskiego KO. Nie zamierzamy
polemizowac z tak wybitnym dzialaczem
gd~ uwazamy~ze "Czasjest ojcem Prawdy"a
spOleczenstwo Konstancina potrafi ocenic
kto jest bardziej. wiarygodny, kto stMa sie
zalatwic swe - prywatne interesy k~em
rosb1o1a spoleozenstwa 1 opluwaa1aiD-
'RY~ glol!lseo pra t;J1l b8.8" tol.:raDo~1.,
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1. Informujemy naszych czytelników, iz nal
terenie naszego miasta i gmmyistnieje tylko
jeden Komitet Obywatelski majacy prawo
UZywat w swej nazwie znaku "Sohdarnosci" -
jest nim Konstancinski. Komitet
Obywatelski z siedziba przy ul.Mickiewicza
4.

2 16 maja w szkole podst. przy ulicy
Zeromskiego o gorlz 18 odbedzie sie
sP9tkanie prze.dwyborcze z udzialempani
minister Malgorzaty Niezabitowskiej,
rzecznika prasowego rzadu oraz
honorowego czlonka KG. Na spotkanie
zapraszamy czvtelnik6w naszej ~azetki i
\\TSZYStkichmieszkanców KonstancIna.
3. Zarzad Konstancinskiego KO "S"sklada

go~cepodziekowania Ks. proboszczowi
parafii Konstancin, Bogdanowi Jaworkowi. . .

za umozliwienie korzystania z sali
I

Ludzie, kt6rzy jad'l. w strone Konstancina,
paraf

.

ialnejdla potrzeb akcji
I

dziwia si~, kto (jaki to archtekt czyurbanista)
przedwyborczej. !\'Ydaj

.

e decyzje w sprawie
.

zabU
.

d~ ulicy
Warszawskiej po lewej stronie. Byly tam

Tanio kupisz wyroby dla budoWnictwa! I pask}1dn«;.~oty, jakasbudkai. nic wi~cej.
Pros1lo sle,zeby ploty ostateczme pozostalY,
albo zebypowstal'y tam jakie~ budynki
pi~trowe, ci~ce oko i zarazem pozyteczne
dla mieszkai1oow.Tymczasem -ploty odkryto
i okazalo sie.,ze za nimi pojawiaJa.Sieslumsy,
w~~.tk-kel$ych ~budekr. Jakies-wiaty"F
kramy itp. ..

.

.9zyz
...

ZbY
.

J .

.

e
..

.ziorna nie miala innych
terenów dla p~atnej inicjatywy'lPlan
Balcerowicza nie. przewidywal . oszpecania
malych mi.l,stiwsi-przeciwnie... (J)

INFORMACJE

Masy
.

. izolacyjne, P
.

. re)?araty
.

do odUlYbian
.

ia

drewna i murowo Artykuly hyclrauliczn~
ele!drYczne, papiernicze.. 'Ply!l "Ludwik

- M~~~:A~~~.516t~~
Mirkowskiej)

BEZPIECZNIEJ?

PRZYDAl ,OBY SIE...

Przydaloby sie na terenie Jeziorny i
Konstancina /poczawS7Jj od KlaIYsewa a
sk06czywszy ha . Chylicacb/ - ograniczyc
s~bkosc samochodów do 30-40 km/godz.
Nie chodzi tu ocdrudnienia w przejazdach ale
o zwykle bezpiecz,eI1stwo.Sa .to tereny gesto
zabudowane, ludzie przywykli tradycyjme do
przemierzania ulic spacerowym SW1atecznym
krokiem. Co by nie powiedziec: nie wszyscy
p'rzechodnie sa.. trzeWi! A kierowcy z
Warszawy ni~ zdaja s()bie z tego sprawy.
Niesz

.

czesc
.

ie
.

wisi w powietrzu. Badfmy
madrzy przed szkod'l.IR./

Z JEZIORNY...

.. -.

Na terenie naszego miasta i gminy powstala
Straz ObywatelsKa, ktÓra miala. uzupelbi6
!>Yle

.

jak d;l:ialajaca p'olia~. Ludzie zaplaci.li
kontrybuCJe, peWDl, ze teraz &edZ1e
bezpieczniej. Niektórzy uznali to za kolejny,.
akt pozornej aktywnosci pseudos~eczneJ.
'I)1mczasem.. rzeczywikie: zauwaZmy, ze
policja sama lub w towarzystwie cywilnych
ochotnikówS~ - ~jaWlasie w róznych
czekiach naszej gminy. Nie ~dziemy .

dochodzic, czy to cywile p()rus~Ii
I
p~ ..~

p1undurowy~h, czy tez mundurowi JUZ ;/.;r~/ ,
~e~ ze p6jd«\,na bru](, j~li nie b~a
podobac si~ przyszl'emu samo~dnemu
'(Jrzedowi. Gminy.. ~ przyjemnosci~
.9'fnotawu)cmy fakt, ze wlda6 Ich na na~cli
,licach, me tylko w dziell ale iw nocy. Polak
lnawet umundurowany/- potrafi...

QGl,O8AJU l

8p6lta aO.Q. "QQL" y ope.c.l' ....sat:rudJ1ip~oO-lików na stanowiskU
Il r . II.et J' ów .twon".s~qD.Joh. PrcudJQ'. kandydatów o sgluJia-
-18 Gi, do ..104Ji1a Spólki. Qpaosy/Basa SKJl/ w godz. 8 - 16.

. . tel. 56-44-19
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