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W dniu 06.02.2017 roku od-
była się  XXII Nadzwyczaj-

na Sesja Rady Dzielnicy Włochy, 
zwołana na wniosek grupy Rad-
nych, którzy tą inicjatywą wy-
razili sprzeciw samowoli Bur-
mistrza Wąsowicza przy wpro-
wadzaniu reformy oświaty – nie 
było żadnych konsultacji z rodzi-
cami i radnymi. 

Jakież było zdziwienie radnych, wręcz 
można było zauważyć konsternacja, gdy 
na Sesji zjawiło się kilkudziesięciu "miesz-
kańców", jak się wkrotce okazało gorących 
zwolenników eksperymentu Wąsowicza.

Na czym polegał eksperyment? - ano 
wbrew głównym założeniom reformy, że 
szkoła podstawowa ma być w pobliżu dzie-
cka, olbrzymie osiedle Fasolowa  straciło 
tę możliwość, bo Gimnazjum 112 na So-
lipskiej ma stać się najbardziej presiżo-
wym liceum w okolicy?! (mamy już takie 
o podobnym położeniu terytorialnym na 
Promienistej, ale umiera śmiercią natu-
ralną). O co tu w takim razie chodzi? - 
sprawa się szybko wyjaśniła bo przybyli 
"mieszkańcy" to w większości nauczyciele 
Gimnazjum 112, Rady Rodziców, Dyrek-
torzy szkół. Argumentów za Liceum było 
niewiele, ale szczytnych deklaracji i pło-
miennych przemów co niemiara. Cała ta 
grupa była mocno wspierana przez Panią 
Naczelnik.... byłą nauczycielkę w/w gim-
nazjum, która jak to  wieść gminna nie-
sie ma ochotę zostać w przyszłości v-ce 
dyrektorem tego, już teraz, renomowa-
nego Liceum.

TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE CAŁY 

TEN SPONTAN BYŁ BARDZO 

DOBRZE PRZYGOTOWANY 

I ROZEGRANY, GDYBY NIE 

TO, ŻE DO ROZGRYWKI 

WCIĄGNIĘTO..........DZIECI!!! 

Biedne, powtarzały formułkę, że one 
tak z własnej nieprzymuszonej woli i wiel-
kiej sympatii do ukochanych wychowaw-
ców siedzą tutaj do 23,00, ale za to wy-
chowawcy nie ukrywali, że boją sie utra-
ty pracy;  dali do zrozumienia, że praca w 
podstawówce będzie dla nich ujmą – wolą 
być "profesorami" w Liceum? Pojedyńcze 
głosy, nielicznych niestety mieszkańców, 
zwolenników Podstawówki, były wybucza-
ne, wręcz zakrzykiwane przez "płomien-
nych" zwolenników Liceum.

Nasi Radni, jak to i wcześniej bywało 
niejednokrotnie, zaczęli przed zgroma-
dzonym  elektoratem, odgrywać teatr i 
wykonywać przedziwne gesty: np Radna 
Dagmara Simińska nie wytrzymała presji i 
kilkakrotnie, publicznie zapewniała, że pod 
wnioskiem sprzeciwu nie podpisała sie po 
to, aby sprzeciwić się pomysłowi Burmi-
strza, ale by doprowadzić tym fortelem do 
debaty, której przedtem zabrakło; Radny 
Profesor Nadzwyczajny Janusz Wojdalski, 
wykazał nadzwyczajny zmysł przystoso-
wawczy, bo za swoje drugie wystąpienie 
krasomówcze, otrzymał nawet oklaski. 

Radni, którzy próbowali bronić swoje-
go stanowiska, byli zakrzykiwani i wręcz 
wyśmiewani. 

W tej sytuacji, wynik głosowania moż-
na było łatwo przewidzieć – wniosek prze-
padł. Żenująca była postawa niektórych 
radnych wnioskodawców, którzy po pro-
stu stchórzyli przed mieszkańcami (elek-
toratem) i wycofali sie na pozycje wstrzy-
mujące. Tylko  Radny Sebastian Piliński 
oraz Radni - Radosław Sosnowski i Da-
mian Pietrzyk (w formie pisemnej pod 
nieobecność) pokazali, że nie są kurka-
mi na wietrze. W całym tym zamiesza-
niu, najbardziej szkoda młodzieży, któ-
ra wbrew własnej woli została wmanipu-
lowana w nieczystą grę dorosłych. „Za-
wsze takie rzeczy pospolite będą, jakie 
ich młodzieży chowanie”, te słowa Jana 
Zamoyskiego padły podczas burzliwej 
dyskusji. Jeśli te obrady miały być lek-
cją demokracji dla przybyłych uczniów 
to szkoda, że w tym czasie nie przebywali 
na wagarach.

Informator Mazowsza
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Dlaczego powstała Fundacja?
Fundacja Zerwane Więzi powstała aby 

nieść pomoc osobom poszukujących swo-
ich korzeni, rodziny biologicznej. Założy-
cielka Fundacji przed jej założeniem była w 
sytuacji swoich obecnych podopiecznych. 
Poszukiwała swojego brata biologicznego 
przez okres 5 lat. Z pomocą mediów uda-
ło się go odnaleźć w Szwajcarii. To wtedy 
postanowiła pomóc innym w podobnej 
sytuacji i założyć Fundację. 

Z jakimi problemami spotykacie 
się Panie w swojej działalności?

Największym problemem z jakim się 
spotykamy to bezlitosne prawo polskie jak 
również obojętność urzędników, polityków 
na zmianę tego prawa. Wg prawa rodzeń-
stwo rozdzielone w sytuacji oddzielnych 
adopcji stają się dla siebie obcymi osoba-
mi. Więzi biologiczne zanikają a pozosta-
ją wyłącznie więzi z rodziną adopcyjną. 
Taki system prawny uniemożliwia póź-
niej w życiu dorosłym dojścia do prawdy 
o sobie i poznania rodziny biologicznej w 
tym rodzeństwa. 

Jakie macie wsparcie ze strony 
instytucji państwowych? 

Niestety nie mamy żadnego wsparcia a 
wręcz na odwrót, utrudnienia. Urzędnicy 
nie rozumieją sytuacji ludzi poszukujących 
swoich rodzin biologicznych. Nie zdają so-
bie sprawy iż wiedza o swoim pochodze-
niu, poznanie przyczyny odrzucenia, jest 
istotnym jak nie najważniejszym czynni-
kiem w życiu tych ludzi do poukładania 
swoich emocji. 

Fundacja Zerwane Więzi 
Z Panią Prezes Bożeną Łojko oraz Panią Wiceprezes Haliną Ptasińską rozmawia 
Adam Panuciak Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Spes, Fides, Specto"

Czy współpracujecie z fundacja-
mi i stowarzyszeniami o podobnym 
prolu działania w kraju lub zagra-
nicą? 

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem 
Nasz Bocian, Fundacją Gajusz, Funda-
cją po adopcji, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych i innymi o podobnej tematy-
ce, walczącej o faktyczne dobro dziecka w 
aspekcie przyszłościowym. 

Niedawno wystartował spot re-
klamowy, w którym znani celebryci 
wspierają Waszą Fundację. Jak do-
szło do realizacji pomysłu?

Spot został zrealizowany dzięki wspar-
ciu fi rmy Dobra Forma. Ta właśnie Oni 
przekazali fundusze na realizację spotu. 
Bez ich wsparcia nie byłoby to możliwe. 
Problemem udało nam się zainteresować 
celebrytów takich jak Michał Wiśniewski, 
Agata Kościkiewicz, Monika Zamachow-
ska, Danuta Błażejczyk, cała ekipa serialu 
Na Wspólnej, Piotr Zelt i inni. Dzięki ich 

wsparciu wiemy, że problem adopcji i 
braku pomocy przy szukaniu rodzeń-
stwa dotyczy również i znanych ludzi. 
Nie ma znaczenia kto kim jest, ma zna-
czenie iż każdy ma prawo do poznania 
swojego rodzeństwa. 

Jakie macie sukcesy na swoim 
koncie? 

Fundacja Zerwane Więzi ma wiele 
sukcesów na swoim koncie. Do lute-
go 2017 roku połączyliśmy już ponad 
2500 osób a samych podopiecznych 
mamy ponad 17 000. Nie każdy suk-
ces jest nagłaśniany. Zawsze szanuje-
my decyzję osób połączonych. To od 
nich zależy czy możemy głośno się po-
chwalić sukcesem czy też cieszyć się w 
zaciszu Fundacji. Każdy sukces jest dla 
świadectwem, że ludzie są najważniejsi 
i ich emocje.

Zerwane Więzi
www.zerwanewiezi.pl

NIESTETY NIE MAMY 

ŻADNEGO WSPARCIA A WRĘCZ 

NA ODWRÓT, UTRUDNIENIA. 

URZĘDNICY NIE ROZUMIEJĄ 

SYTUACJI LUDZI 

POSZUKUJĄCYCH SWOICH 

RODZIN 

BIOLOGICZNYCH. 
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Ukraińcy w Polsce -
wsparcie czy zagrożenie

Zaskakująca jest skala zale-
wu Polski Ukraińcami. To 

jest ogromna fala migracyjna, o 
której praktycznie się nie mówi, a 
która zmieniła już obraz Polski i 
nadal go zmienia. Wiele wskazu-
je na to, że ten milion 
Ukraińców to dopiero 
początek i czeka nas 
prawdziwe ukraiń-
skie tsunami. Wszyst-
ko wskazuje na to, że 
po utracie ponad 3 
milionów obywateli, 
którzy postanowili 
przeprowadzić się do 
bogatszych krajów, 
nasi rządzący zaim-
portowali obywateli 
z Ukrainy, nie pyta-
jąc nas nawet o zgo-
dę.   Z drugiej strony 
ludzie ci ciężko pra-
cują, a skoro jest dla 
nich praca, oznacza 
to, że bezrobocie jest 
u nas tylko teoretycz-
ne. Nikt nie wie jak 
skończy się ta trwa-
jąca "ukrainizacja" 
Polski, ale znając historię nie-
dawnych konfl iktów między na-
szymi narodami, nie należy się 
spodziewać niczego dobrego.  

Z pewnością dużą część z tej wielkiej 
fali Ukraińców uda się jakoś zintegrować z 
naszym społeczeństwem. Dla wielu z nich 
Polskość będzie z pewnością atrakcyjną 
przepustką do wygodniejszego życia. Nie-
stety trzeba też być realistą i widząc poziom 
resentymentów faszystowskich na Ukrai-
nie i fascynacje nacjonalistami mordujący-
mi Polaków, można mieć niemal pewność, 
że przy okazji władze zaimportowały nam 
bliżej nieokreśloną ilość Ukraińców myślą-
cych kategoriami tożsamymi z tym, które 
kierowały działaniami rezunów z Wołynia. 
By nie judzić, jątrzyć muszę z pełną odpo-
wiedzialność stwierdzić, że coraz więcej 
przybywających znad Dniepru pracowni-
ków to osoby wysoko wykwalifi kowane. 
To właśnie oni bardzo często wypełniają 
dziś zapotrzebowanie na specjalistów na 
polskim rynku pracy. Pracownicy migru-
jący do Polski to głównie informatycy, ar-
tyści, nauczyciele i pracownicy medyczni. 
Dobrze opłacane zawody stanowią jednak 
niewielki odsetek wśród wszystkich pracu-

jących, a zdecydowana większość to robot-
nicy i osoby wykonujące proste prace. W 
przeciwieństwie do Polaków nie kombinu-
ją, nie grymaszą, chcą pracować i pracują 
solidnie. Polska w przeciwieństwie do Nie-
miec może legalnie zatrudniać obywateli 
Ukrainy, więc nasi przedsiębiorcy chętnie 

z tego korzystają, bo na rynku defi cyt pra-
cowników. Czy to oznacza, że za chwilę bez-
robocie wśród Polaków znów wzrośnie, bo 
obcokrajowcy zajmą nam wakaty? Wygląda 
więc na to, że wizje zabierających nam pra-
cę przybyszów ze Wschodu, można między 
bajki włożyć. Nie oznacza to jednak, że Ci 
którzy pracę traktują jak piknik towarzy-

ski i chcą dostawać wynagrodzenie za sie-
dzenie w niej niczym pod budką z piwem, 
mogą z optymizmem i bez obaw patrzeć w 
przyszłość. Cóż, manna z nieba nie spada, 
a konkurencja nie śpi. 

Od Ukraińców więc możemy się raczej 
uczyć, jak dobrze wykonywać pracę. Bo jak 

by nie patrzeć, niektórzy z nas 
chyba tę umiejętność stracili. 
Ukraina przez wiele  lat była 
chętnie odwiedzana przez Po-
laków. Ich głównym celem 
wypraw były dawne Kresy, 
Kijów, Odessa i Krym, który 
na równi z Lwowem był naj-
bardziej popularnym kie-
runkiem. Dla Polaków naj-
bardziej atrakcyjne są daw-
ne Kresy. Największą zaletą 
wyjazdu na Ukrainę są niskie 
ceny. Wyjazd turystyczny na 
Ukrainę nie powinien więc 
być zbyt kosztowny, w przeci-
wieństwie do innych europej-
skich miast. Widać za to jed-
nak zdecydowanie mniej pie-
niędzy na inwestycje i utrzy-
manie miasta. Obdrapane 
mury i walące się kamienice 
są tutaj częstym widokiem. 
Największym jednak problem 
na Ukrainie jest fatalny stan 
dróg. Dotyczy to również tych 

głównych krajowych. W samym Lwowie na 
wielu ulicach jest jeszcze polska kostka pa-
miętająca przedwojenne czasy.

 Pomimo tego wszystkiego a może dlate-
go trzeba pojechać do Lwowa czy Kijowa, aby 
zobaczyć jak żyją Ukraińcy. Zachęcam.

Claudia Gunter
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AAutor / współautor muzycz-
nych projektów m. in. Hi Pro-

duction „Show time” oraz oprawą 
muzyczną tomiku wierszy audio 
„Nowa” Agnieszki Metko, gdzie 
wiersze czytali m.in. Marta Klu-
bowicz, Kaludiusz Kaufmann, 
Andrzej Ferenc. Komponuje mu-
zykę fi lmową. Razem z Agniesz-
ką Metko realizują autorski ma-
teriał w zespołach The Fairy Ta-
les, Metko Project oraz Octane 
Drive. Jeden z utworów znalazł 
się na płycie Portalu Ludzi Sztu-
ki, w pierwszej edycji Muzyki Lu-
dzi Sztuki.

W

Sztuka 
dla sztuki
Teledyski The Fairy Tales: „Wild Man” 

i „Wings” pojawiły się na dużym ekranie 
podczas Festiwalu Cinemaforum, oraz 
brały udział w YACH Film Festiwal. 

Wiktor zajmuje się również oprawą 
muzyczną utworów dla dzieci m.in. emi-
towaną w wielu rozgłośniach radiowych 
piosenką „Dla rodziców”. Pracował nad 
satyryczną audycją radiową „Porady u 
Kaszki” oraz tekstami zawartych w niej 
utworów muzycznych, które stały się pier-
wowzorem cyklicznej audycji satyrycznej 
w popularnym w Polsce radiu.

Wydawca (ARTIST & SECURITY Wik-
tor Metko) nagradzanych książek dla 
dzieci m.in.:
• „Mama, tata, ja i Ludwik” autorstwa 
pięcioletniej Róży i jej mamy - Agnieszki 
Metko. Pierwsza w Polsce książka napisana 
i zilustrowana przez pięciolatkę pod 
okiem mamy.  Książka wystawiana była na 
Warszawskich Targach książki Artystycznej. 

• „Rozmowy takie sobie...” Agnieszki Metko 
- laureat konkursu Świat przyjazny dziecku 
zorganizowanego przez Komitet Ochrony 
Praw Dziecka – w kategorii wydawnictwa 
edukacyjne, a wybrane rozdziały, wraz ze 
scenariuszami dla nauczycieli przedszkoli, 
zamieszczono w przewodniku metodycznym 
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.;
• „Rozmowy takie sobie...2” edukacyjna 
książka dla dzieci. Autorka książki  
Agnieszka Metko uhonorowana została 
ORŁEM na Polskim Festiwalu Sztuki 
ORZEŁ 2016 w kategorii „Słowo”. Pozycja 
ta była także nominowana do Warszawskiej 
Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016;
• „Polak mały”, niezbędnik dla każdego 
młodego patrioty;
• Tomik poezji w wersji audio „Nowa” 
Agnieszki Metko; 
• Tomik poezji „Przebudzenie” Agnieszki 
Metko.

Iwona Kołakowska dziennikarka

Afera    alonowa

Wiktor Metko
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Wydawać by się mogło, że po 
licznych wpadkach związa-

nych z prowadzeniem inwestycji 
dzielnicowych (Artystyczny Dom 
Animacji, „ADA”, przedszkole 
przy ul. Ryżowej, przychodnia 
przy ul. Cegielnianej), brak bu-
dowy nowych dróg (ul. Zapustna 
i ul. Tynkarska) limit indolencji 
inwestycyjnej włodarzy Dzielni-
cy się wyczerpał. Nic podobnego! 
Praktycznie każda sprawa jest 
„polem do popisu”. Szkoda, że 
tym razem trafi ło na placówkę 
oświatową. Nieszczęsna rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej nr 94 
przy ul. Cietrzewia, oprócz kolej-
nego skandalicznego braku nad-
zoru ze strony Zespołu Inwesty-
cji dla Dzielnicy odsłoniła dru-
gie dno. 

Rozbudowa SP 94 Łącznik (inte-
resów?)… Umowę podpisano 14.09.2015 
na rozbudowę, ale prace rozpoczęto już 
09.09.2015 – ciekawe jak wygląda Pro-
tokół wprowadzenia na plac budowy Fir-
my REM-BUDEX. Kuriozum, o czym była 
mowa na XXI Sesji Rady Dzielnicy Włochy, 
gdzie przy braku wsparcia, zakrzyczano 
szybko dociekliwych Radnych. Otóż, Wy-
konawca w ostatniej chwili, bo tuż przed 

upływem terminu zakończenia prac, ale 
daleko przed faktycznym ich zakończe-
niem, zgłasza gotowość do odbioru. Co robi 
nasz dobry gospodarz, Burmistrz Dziel-
nicy? Zamiast komisyjnie odebrać albo 
nie, nie robi nic. Co to oznacza? Nie pod-
pisując Protokołu odbioru z zastrzeżenia-
mi może wg. mojej subiektywnej opinii 
poświadczyć nieprawdę (sprytne), w ten 
sposób „pozwala” Wykonawcy zaoszczę-
dzić "parę złotych" za brak podstaw do 
naliczenia karnych odsetek za opóźnie-
nia, to któż to zauważy – Radni na Sesji 
udali, że tego nie widzą. Jeśli dołożymy 
do tego bardzo niejasny status zamówie-
nia na roboty dodatkowe na łączną kwotę 
651.900,- złotych to Prokuratura powinna 
rzucić na to okiem.

Zrobieni w Balon… Kierownik Ze-
społu Inwestycji  Pan Mirosław Maciesiak, 
wycenił, ale podobno po fakcie, że przenie-
sienie balonu sportowego na inne miejsce 
będzie trwało 4 dni i będzie kosztowało 
154.000, - złotych. Dlaczego po fakcie? No 
bo gdy w październiku 2016 przystępowa-
no do papierowej realizacji umowy przez 
Firmę WARBUD –  Pan Seweryn Warsi-
cki, nasz balon już stał od trzech miesięcy. 

Dlaczego 154,000,- złotych? No bo taka 
jest maksymalna kwota usługi, dla której 
nie trzeba rozpisywać przetargu. Dlacze-
go 4 dni? No bo w 2 dni (rzeczywisty czas 
realizacji) nie dało się nabić kosztorysowo 
ceny. A o to jak wygląda Protokół wejścia 
na plac budowy i inne balonowe aspekty 
zadbam, żeby zapytała Prokuratura.

Modernizacja i rozbudowa SP 94… 
W tym przypadku nasza balonowa Fir-
ma WARBUD wystartowała do przetar-
gu i .... przepadła,   ale przetarg w końcu 
i tak unieważniono w październiku 2016 
roku. Zgodnie z zasadą, że nie zmienia 
się raz sprawdzonych do realizacji trud-
nych zadań, Firmie WARBUD powierzono 
bezprzetargowo zakres robót, do którego 
oczywiście dopasowano kwotę 154.000,- 
złotych. I znowu jakoś tak dziwnie, Firma 
maluje i remontuje w okresie świątecz-
nym (22-31.12.2016), a umowę podpisuje 
31.01.2017 roku – jakiś złośliwy zaraz do-
powie, że umowę dopasowano do efektów, 
a jeszcze, że żadnej ściany nie rozbierano 
i nie wykuwano ościeżnic z muru – kto 
widział,     że w szkole okna wymieniali? 
- a kto zapyta?

Informator Mazowsza
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Kilka razy prosiłem Radną, aktualną 
Wiceprzewodniczącą Rady, Panią Wiesła-
wę Ufnal o pomoc,  aby jako ważna postać 
w strukturach samorządowych Dzielnicy 
zareagowała na niesprawiedliwość jaka 
się dzieje. Sądziłem, że skoro jest jedną z 
najbliższych współpracowniczek Pana Ko-
waliszyna, to zrobi wszystko co jest moż-
liwe, aby po prostu POMÓC. Mur nie do 
przebicia: mówiła z rozbrajającą szcze-
rością, że Ona w błąd była wprowadzana 
przez inne osoby, że miała inną wiedzę, że 
oszukiwali, a tak w ogóle, to nie da rady 
pomóc, bo nie może….... co to znaczy nie 
może – Ona nie chce albo może, Jej nie 
wolno chcieć.

Radny Kostrzewski… poprosiłem o 
pomoc jeszcze przed wakacjami 2016 roku. 
Zainteresował się sprawą i owszem, ale… 
jak ja zainteresowałem się publikacjami w 
Super Expressie, zacząłem drążyć temat 
willi w Zaborowie, mieszkania komunal-
nego … Pan Wiceprzewodniczący Komisji 
Mieszkaniowej w Radzie Dzielnicy Włochy 
zatrudniony w ZGN Wola jako Specjali-
sta od 2003 roku, synowie zatrudnieni w 
OSIR Włochy… Bardzo chciał pomóc, ale 
jak ja Go tak po łajdacku zaatakowałem 
to On mi nawet ręki nie poda. Nie waż-
ne, że kompromitacja samorządowca. Nie 
ważne, że mija się z prawdą. Szara Emi-
nencja poczuła się dotknięta… Ktoś może 
pomyśleć, że to moja zemsta. Nie pomógł, 
to mu dokopię. W przypadku tych trojga 
w/w, od samego początku wiedziałem do 
kogo się zwracam i czego mogę się spo-
dziewać. Dałem szansę, to był taki spraw-
dzian, czy ci Radni, mimo różnic świato-
poglądowych, przynależności partyjnych 
itp. do których zwróciłem się z prośbą, są 
w stanie udzielić pomocy…Posługiwanie 
się przez przesłuchiwanych Radnych ta 
samą ściągawką, od razu nastawiło mnie 
do nich samych i ich poziomu intelektual-
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Pan Radny Janusz Wojdalski, Prze-
wodniczący Komisji Mieszkaniowej w 
Dzielnicy Włochy był uprzemy odpowie-
dzieć mi na pismo z dnia 10.10.2016 r. w 
dniu 6 lutego 2017 r. kilka dni po ukaza-
niu się numeru 1/2017 Informatora Ma-
zowsza … Gdybyż jeszcze ta radosna twór-
czość była wynikiem intensywnej pracy 
„głowy” Pana Przewodniczącego – jestem 
pewien, że autorem tego „majstersztyku” 
jest zupełnie ktoś inny, a to już zupełny 
brak szacunku dla interlokutora. Hipo-
kryzja, cynizm, obłuda. Jak to możliwe, 
że tak „znamienita postać” w samorzą-
dzie Włoch dopuściła się tak niemoral-
nego czynu jakim był fakt zameldowania 
w swojej posiadłości koleżanki i Radnej 
Pani E. Szczepańskiej? Czy był Pan tak 
naiwny i spodziewał się, że nikt się o tym 
nie dowie? Pozbawił Pan swoim zacho-
waniem innych kandydatów możliwości 
dostania się do Rady. W kontekście Pana 
przynależności do kościoła katolickiego 
taki czyn jest tym bardziej godzien potę-
pienia. Czy, aby uspokoić swoje sumienie, 
stara się Pan, aby w Dzielnicy pojawiło się 
Rondo Jasnogórskie?….. Bogu świeczkę 
i diabłu ogarek? 

W oparach absurdu   
nego, bardzo ironicznie i krytycznie, czego 
efektem były takie a nie inne sformułowa-
nia w tekście artykułu – czemu to budzi 
takie zdziwienie i oburzenie. Na temat za-
trudniania Pańskich synów w OSIR dużo 
się mówiło w Urzędzie, ale jak widać każdy 
się bał o tym głośno mówić więc uczyni-
łem to ja w artykule, nie negując papier-
kowego sposobu zatrudnienia – skupiłem 
się wyłącznie na aspekcie moralnym, cze-
go Pan nie jest w stanie najwyraźniej za-
uważyć. Temat mieszkania komunalnego 
został ujawniony przez Super Express w 
pierwszym artykule, a w drugim podano, 
że ZGN wystąpił na drogę sądową, aby je 
Panu „zabrać” – gdzie jest w takim razie 
sprostowanie SE skoro podał dwa razy nie-
prawdę? Zwróciłem się z prośbą do ZGN 
Włochy nowego Dyrektora o pisemnie wy-
jaśnienia w sprawie. 

Z ostatniej chwili… Zaprawdę powia-
dam… usta Pana Radnego Kostrzewskie-
go mówiłyby prawdę, gdyby ta prawda 
nie była tak niewygodna dla niego same-
go. Za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady zwróciłem się w dniu 20 stycznia 
2017 r. z prośbą do Pana Kostrzewskiego 
o ustosunkowanie się do zarzutów doty-
czących złożonego wniosku na Sesji Rady 
w grudniu 2016 r. prośbę swoją ponowi-
łem wysyłając drogą elektroniczną maila 
do zainteresowanego w tym samym dniu. 
Nie otrzymałem odpowiedzi. Jakież było 
moje zdumienie … Pan Radny przemówił 
w piśmie adresowanym na moje ręce w 
dniu 13 lutego br. pismo podpisane przez 
Radnego, wysłane z Biura Rady Dzielni-
cy – zupełnie jakby Radny był bezdomny. 
W piśmie, które trudno cytować bo jest 
radosnym bełkotem, Radny domaga się 
sprostowania. Synowie pracują w OSIR 
Włochy bo są zatrudnieni. Oj oczywiście,    
że moje stwierdzenie, że nie wiadomo na 
jakiej zasadzie… Na Umowie o pracę. No 
Panie Kostrzewski, to się rozumie. Na tyle 
jestem jeszcze inteligentny. Zarzut doty-
czy… że właśnie na terenie Dzielnicy… i 
nie jest to jedyna osoba tam zatrudniona. 
Jeśli chodzi o mieszkanie, to, o którym 
Pan pisze? - już się pogubiłem, o willi w 
Zaborowie czy o mieszkaniu na ul. C…… 
Przytaczam pismo z Urzędu Wojewody 
Mazowieckiego: „ Szanowny Panie Re-
daktorze, odpowiadając na Pana pytanie 
dotyczące rady dzielnicy Włochy, uprzej-
mie informuję, że skierowane zostały pis-
ma do Pani Radnej Szczepańskiej i Pana 
Radnego Kostrzewskiego z wnioskiem o 
przesłanie informacji dotyczących miejsca 
ich zamieszkania (nie zameldowania), oraz 
o wskazanie i przesłanie dokumentów lub 
oświadczeń potwierdzających spełnienie 
przesłanki zamieszkiwania w aktualnym 
miejscu”. Z wyrazami szacunku Ewa Fili-
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 -  hipokryci w akcji
powicz Rzecznik Prasowy Wojewody Ma-
zowieckiego 

Pan Andrzej Krupiński Przewodniczą-
cy Rady odpisał w dniu 23.02.2017 r.:” … 
toczy się postępowanie wyjaśniające pro-
wadzone przez Wojewodę Mazowieckie-
go, w ramach posiadanych kompetencji… 
prowadzona jest korespondencja wyłącz-
nie pomiędzy ww. organem a dwójką rad-
nych…” W piśmie tym Pan Przewodniczący 
podaje również jakie podjął działania po 
otrzymaniu ode mnie wniosków o pozba-
wienie P. Szczepańskiej oraz P. Kostrzew-
skiego mandatów Radnych. 

W dniu 5 maja 2016 r. zostało przeze 
mnie złożone zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa przez Wice-
burmistrza Dzielnicy Włochy Pana Jerze-
go Kowaliszyna – śledztwo w tej sprawie 
zostało wszczęte i toczy się w Prokuraturze 
Rejonowej ul. Wiślicka. Uciekając z posie-
dzenia Stowarzyszenia, zabrał Pan ze sobą 
swoje marionetki i stworzył nowy twór, w 
którym Pana wierni, bezkrytyczni fanaty-
cy gotowi są bronić swojego Guru bo bez 
Niego NIC NIE ZNACZĄ. Nie było żadnego 
wniosku o Pana odwołanie z funkcji Pre-
zesa Stowarzyszenia, ponieważ prawdo-
podobnie obydwie strony zachowały się 
dyplomatycznie – dano Panu do zrozu-
mienia, że będzie wniosek więc Pan zło-
żył rezygnację – praktyka bardzo często 
stosowana aby np. załatwiać sprawy bez 
awantury, więc uważam, że moje sformu-
łowanie choć dosadne było adekwatne. 
Napisał Pan również na swoim prolu FB, 
że wszystko co pisze IM jest wyssane z 
„brudnych palców” … Panie Burmistrzu 
niech się Pan nie boi, że straci pracę. Taki 
„fachowiec” jak Pan zawsze znajdzie jakieś 
zatrudnienie. Depresja Panu nie grozi. 
Może co najwyżej pomroczność jasna… 
proszę ograniczyć ilość spożywanej „zie-
lonej herbaty”… 

Jednocześnie wyrażam ubolewanie, 
zażenowanie, że Państwo Radni Szcze-
pańska i Kostrzewski wykorzystują Rad-
ców Prawnych zatrudnionych w tutejszym 
Urzędzie Dzielnicy do załatwiania swoich 
prywatnych spraw. Korzystają również z 
Biura Obsługi Rady do wysyłania kore-
spondencji w przedmiotowych sprawach. 
Nie mówię już o znaczkach pocztowych itp. 
Wszyscy moi „Święci” wysłali do mnie pis-
ma pisane przez tę samą osobę, ta sama 
czcionka, ten sam papier, te same sfor-
mułowania, te same błędy, ale… KURIO-
ZALNA SYTUACJA POKAZUJĄCA JACY 
SĄ BEZNADZIEJNI. Radna Szczepańska 
się pomyliła. Pani Uzdrowicielka wysłała 
2 pisma. Jedno, na którym zapomniała 
się podpisać w miejscu wskazanym przez 
Panią Radczynię. W związku z powyższym 
wysłała jeszcze jedno… z podpisem. Nie 

chciałbym zostać Jej pacjentem. Ze stra-
chu, że mnie „wyleczy”. Pani Doktor, Pani 
wniosek o sprostowania jest po prosu ża-
łosnym i nieudolnym tłumaczeniem się 
(poprzez sformułowania jakiegoś, praw-
dopodobnie naszego dzielnicowego praw-
nika) z faktu żonglowania meldunkami 
– jeśli, jak Pani prawnik twierdzi, że jest 
wszystko jest OK, to po co były te wszyst-
kie ekwilibrystyki meldunkowe - w Pani 
wieku i pozycji społecznej?! 

Panie Burmistrzu Wąsowicz: Pana 
uprawnienia radcowskie, a właściwie ich 
sposób uzyskania, budzi moje pewne obawy. 
O ile nie neguję pozytywnych wyników eg-
zaminów to na mój rozum sprawując przez 
wiele lat stanowisko Burmistrza, nie two-
rzył Pan aktów prawnych czy projektów 
ustaw – tym zajmowała się Rada Dzielni-
cy, a Pan sprawował jedynie władzę wyko-
nawczą – czy mam prostować moje obawy? 
Panie Burmistrzu, żąda Pan sprostowań 
jakichś sformułowań, które stanowią tylko 
drobny ułamek poruszonych zagadnień i 
dziwnych zbiegów okoliczności. Proszę ła-
skawie odpowiedzieć na zadane pytania, a 
śmiem twierdzić, że sprostowania nie będą 
potrzebne albo ukażą się w kolejnym nume-
rze z następnym materiałem. Z tymi doku-
mentami podpisanymi przez kandydatów 
na radnych, musi być coś na rzeczy, a o ich 
istnieniu i prawdopodobnym zaginięciu, 
wiem od pewnego działacza PIS (prosił o 
anonimowość). Przypuszczam, że gdyby te 
dokumenty nie zaginęły, władze PIS dawno 
by wyegzekwowały zmiany dwóch manda-
tów w przypadku radnych Elżbiety Szcze-
pańskiej i Juliusza Kostrzewskiego. Jeśli 
chciałby Pan potwierdzić prawdziwość swo-
ich słów, proszę o kontakt z tą tajemniczą 
"wskazaną osobą" – a tak to tylko słowo 
przeciw słowu. "Stworzenie stanowiska v-ce 
Dyrektora Domu Kultury" było moim skró-
tem myślowym, może rzeczywiście niepre-
cyzyjnym, bo wiadomo, że takie stanowisko 
istnieje w strukturze tej jednostki od kilku-
nastu lat i statutowo obsadza je Dyrektor 
(dokładnie taką samą sytuację i strukturę 
mamy w OSIR Włochy), ale znowu powołu-
jąc się na tajemnicę poliszynela, to właśnie 
Burmistrz praktycznie steruje wszystkim, 
a Dyrektor tyko podpisuje…”Tworzenie", a 
może w tym przypadku reaktywację uśpio-
nych stanowisk, robi się, nie tylko w moim 
odczuciu, ale taki jest ogólnokrajowy prze-
kaz medialny, po to, aby obsadzać swoich 
na intratnych synekurach – jak wynika z 
wniosku o sprostowanie, otoczka prawna 
zawsze się znajdzie, a ludzie pogadają tro-
chę i przestaną. 

Polska obywatelska i społeczeństwo oby-
watelskie oparte o samorządność. Piękne 
hasło, ale jeśli ten samorząd to osoby, które 
nie są godne reprezentować mieszkańców? 

Nie ma podobno społeczeństwa obywatelskie-
go bez zawodów zaufania publicznego. Czy 
samorządy gwarantują wysoką jakość usług 
oraz ład obywatelski? Niestety nie. Pokazują 
to Radni w całej Polsce. Pokazują to wysokiej 
rangi politycy w rządzie. Ludzie pozbawie-
ni skrupułów rządzą nami w imię własnych, 
partykularnych interesów. Kim powinien być 
prawdziwy samorządowiec - społecznikiem, 
człowiekiem bezinteresownie poświęcającym 
siebie, swój czas, często i swoje pieniądze 
dla innych, dla lokalnej społeczności; czło-
wiek działający dla dobra, a nie dla rozgło-
su i pieniędzy. Nie podoba mi się również 
przymykanie oczu na bierność w odniesie-
niu do spraw, którymi - jako radni - powin-
ni się zajmować. Co do wyborów – nie ma 
tu znaczenia szczebel hierarchii urzędniczej, 
rozpatruję to w kategoriach szczęścia, ponie-
waż wątpię, aby głosząc normalne poglądy, 
a nie tylko populizmy, ktoś uczciwy mógłby 
się dostać. Większość wyborców nawet się 
nie zastanawia dokładnie, kogo ma wybrać. 
Ludzie wierzą w populistyczne hasła, jakie 
głoszą inni o kandydacie, a później narze-
kają, że jest tak źle. Poza tym ludzie głosują 
na osoby znane typu obecni radni, lekarze, 
nauczyciele (popatrzcie na listy kandydatów, 
duża część z nich to nauczyciele). To gdzie 
zwykły, szary ludek w pojedynkę ma szanse. 
Grzebanie w cudzym portfelu nie jest zaję-
ciem szczytnym. W przypadku radnych, któ-
rzy mają obowiązek składania oświadczeń 
majątkowych, wiedza na temat ich kondycji  
fi nansowej jest jednak istotna. Jak zarządzają 
własnymi, dobrami tak i będą gospodarzyć 
naszym wspólnym majątkiem. Z niektórych 
deklaracji wynika, że nasi radni są napraw-
dę… bardzo zaradni. Nie mając zbyt dużych 
dochodów, czasami nie pracując, potrafi ą, co 
nieco odłożyć. Mają mieszkania, domy, niezłe 
samochody, zaciągnięte kredyty, nierucho-
mości no i… władzę. "Wszystkie zwierzęta są 
sobie równe, ale niektóre są równiejsze od 
innych." G. Orwell. Rządzenie każdej partii 
politycznej polega na oskarżaniu opozycji o 
wszystko. Opozycja natomiast krytykuje ich 
również o wszystko. Festiwal wzajemnych 
oskarżeń nie ma końca. Politycy kłócą się 
o rzeczy, na które nie mają dużego wpływu. 
Wielu wydaje się, ze jak znajdą się na miejscu 
tych pierwszych to wiele zmienią. Zbyt czę-
sto jednak okazuje się, że jako jednostki, nie 
mają wpływu na nic lub są odpowiednio ste-
rowani, motywowani, aby było tak, jak trzeba 
dla tych, którzy aktualnie rządzą. I albo się 
podporządkują większości, albo będą siedzieć 
na ławce kar do … usranej śmierci .

Czymże byłby samorząd bez RAD-
NYCH? Skoro to być albo nie być dla 
wielu z Nich. 

Krzysztof Wietecha-Redaktor naczelny IM
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