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Politycy wyższego szczebla jak 
i zwykli samorządowcy, lubią 

szafować górnolotnymi zwrota-
mi o  honorze, prawdzie i szacun-
ku, ale dotknięci czułego punktu, 
natychmiast podnoszą klangor o 
swym upokorzeniu i godzeniu w 
dumę - z reguły niehonorowi są 
ich przeciwnicy.  Zupełnie nato-
miast nie zdają sobie sprawy albo 
nie chcą sobie zdawać, że żyją w 
ustawicznym kłamstwie  korzy-
stając z tego, że stało się zjawi-
skiem uniwersalnym, które idzie 
krok w krok za człowiekiem po 
wszystkich drogach jego docze-
snej egzystencji – jeśli dla małej 
Eli kłamstwo było żartem to dla 
Pani Elżbiety będzie parasolem i 
każdy powinien to zrozumieć. 

Bohaterka włochowskiego serialu pt.: 
„Św. Elżbieta Uzdrowicielka z Ursusa” i 
„Upadła Anielica”, Pani Elżbieta Szczepań-
ska  to typowa Dulska. 12 czerwca br. Wo-
jewódzki Sad Administracyjny w Warsza-
wie przy ul. Jasnej, rozpatrzył  skargę wnie-
sioną przez  byłą Radną na postanowienie 
Rady Dzielnicy na XXIV Sesji o wygaszeniu 
jej mandatu. Podczas nieskomplikowanej 
rozprawy, reprezentujący „poszkodowaną” 
aplikant adwokacki nie dał rady obronić 
swojej klientki w świetle zgromadzonych 
materiałów ją obciążających. Sąd w wyda-
nym, ustnym orzeczeniu odrzucił skargę Pani 
Szczepańskiej uznając ją za całkowicie bez-
podstawną mimo, że Rada i Przewodniczą-
cy Rady dokonali wszystkich niezbędnych 
czynności, aby umożliwić jej złożenie szcze-
gółowych wyjaśnień. Przysłowiowy gwóźdź  
do trumny w tej całej sprawie, wbił jej nie-
dawny przyjaciel  Pan Profesor Wojdalski,  
zaprzeczając o jej zamieszkaniu w swojej 
willi  (tak na marginesie:  Redakcja Infor-
matora dowiedziała się z jednego z portali, 
że prawdopodobnie w domu pp. Wojdalskich 
mieszkają jacyś … Ukraińcy) – naprawdę nie 
wiadomo czy śmiać się czy płakać?

Zaczynamy się zastanawiać, jak długo 
można brnąć w kłamstwie. Gdzie honor, żeby 

wciąż wyciągać rękę po nienależne diety – 
przecież za chwilę każą zwrócić te zaległe!  
Co za siła, która każe Jej wciąż tkwić w tym 
bagnie? Czy ta cena jaką Ona płaci, warta jest 
dla utrzymania słabnącego układu? 

Kończ Waćpani, wstydu oszczędź, sobie 
i swoim bliskim!

Jeszcze jedno na skandaliczną wypo-
wiedz pozwolił sobie Radny Klubu PO w 
Dzielnicy Włochy p. Czuma – prosimy za-
poznać się z zamieszczonym przez niego 
wpisem na FB.: Są tacy - to inny sort - 
którym wolno więcej niż przysłowiowemu 
Kowalskiemu.

Informator Mazowsza
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W naszej Dzielnicy wycho-
dzą powoli różne brzyd-

kie „aferki” skrzętnie ukrywane 
przez miejscowych „bonzików”. 
Najpierw Radna Szczepańska 
z Ursusa, za chwilę Radny Ko-
strzewski z Zaborowa, a może i 
Radny Radosław Sosnowski z Żo-
liborza – no i co jeszcze na doda-
tek ? - otóż owszem jest - kurio-
zalny przykład totalnej znieczu-
licy, kolesiostwo i bezkarność na 
jakiekolwiek kontrole … 

Domy opieki dla seniorów, bo o jednym 
z nich będzie tutaj mowa, są miejscami do 
których przylgnęła przygnębiająca nazwa 
„umieralnie”,  w dużej części rzeczywiście 
zasługują na to miano. Chociaż nastawienie 
do nich nie zmienia się jakoś radykalnie od 
lat, to jednak wiele osób zmuszonych jest 
brać pod uwagę pobyt w takiej placówce. 
Powód jest banalny – z wygodnictwa od-
chodzi się od modelu rodziny wielopoko-
leniowej  i gdy tylko zmieni się sytuacja 
rodzinna, dziadkowie stają się ciężarem, 
zwłaszcza ci bardziej zniedołężniali, a cia-
sne mieszkania pokomunistyczne są dosko-
nałym alibi na takie zachowania.  

Na ulicy Bratniej we Włochach, zlokali-
zowany jest Prywatny Dom Opieki dla se-
niorów pod nazwą „Bratni Dom”, który od 
2010 roku prowadzi Pani Paulina Gąsiorek 
– Bogucka  pod fi rmową nazwą „Transme-
dica”. Nie byłoby  w tym nic dziwnego, gdy-
by nie to, że …..... placówka działa tyle lat 
bez zezwolenia Wojewody!!! Wg. informacji 
udzielonych przez Mazowiecki Urząd Wo-
jewódzki Wydział Polityki Społecznej w/w 
placówka była przedmiotem wielu kontroli, 
które stwierdzały mnóstwo nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu domu, były zalecenia 
i kary - żadne z zaleceń nie zostały wdrożo-
ne. Placówka NIE MA PRAWA FUNKCJO-
NOWAĆ!!! - a jednak funkcjonuje.

Kto sprawuje „mecenat” nad tym dziw-
nym miejscem i zapewnia mu ciągłe, bez-
karne funkcjonowanie?  Trochę światła na 
całą sprawę rzuca personel tam pracujący 
lub współpracujący.    O ile, zapewne na 
razie, nic szczególnego nie możemy powie-
dzieć o samej szefowej, Pani Paulinie Gą-
siorek – Boguckiej, to jednak np. wiemy, 

że wszyscy pacjenci w ramach NFZ podle-
gają pod Przychodnię przy Cegielnianej, 
skąd delegowane są trzy lekarki, m. inny-
mi Pani  Doktor Elżbieta Szczepańska – 
Radna i Pani Doktor ….... Marianna Gaza 
– była Radna. Możemy się zgodzić, że to 
czysty przypadek. To, że w takich domach, 
ludzie częściej umierają niż gdzie indziej, 
niech nie dziwi sąsiadów częsty widok sza-
rych karetek.

Starzy ludzie boją się swej starości, gdyż 
przeraża ich samotność i tracona samo-
dzielność. Obawiają się, że nikt im nie za-
stąpi dzieci,  albo że one same o nich zapo-
mną. Niskie emerytury to tylko koszmarny 
dodatek do tego nieszczęścia…

Jak dotąd nic nie zmieniło złej sławy 
tych obiektów – życie w nich jawi się jako 
bierne egzystowanie, trwanie aż do śmier-
ci, bez żadnych perspektyw. Z kolei w do-
mach dla bogatych są liczne perspektywy 
– wiele możliwości rozwijania zaintere-
sowań, opieka na najwyższym poziomie 
i przyjazny personel. Zapewne można się 

Dom opieki 
czy prywatna 
umieralnia?

tam poczuć niemal jak na wakacjach, w 
luksusowym hotelu…Domy dla biednych i 
bogatych mają tylko jedną wspólną cechę 
odczuwaną przez wszystkich pensjonariu-
szy – w obu przypadkach nie czują się jak 
u siebie w domu. To nie jest ich miejsce na 
ziemi – to luksusowe lub biedne getta dla 
starych. Zarówno biedni, jak i bogaci czują 
się jak skoszarowani. Ktoś może pomyśleć, 
że przesadzam – nie wystarczy opieka i syty 
brzuch? Czego tu jeszcze chcieć na starość?     
A czy staremu człowiekowi należy się tylko 
spokojne czekanie na domek na cmenta-
rzu? Musimy jako społeczeństwo nauczyć  
szanować i kochać starszych ludzi a co za 
tym idzie wymagać, aby zapewnić im godną 
egzystencję,  gdyż w przeciwnym razie sta-
rość będzie rzeczywiście najgorszym kosz-
marem w naszym życiu.

Informator Mazowsza
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Medytacje 
nad członkami 
Zarządu…

Tuzin lat z okładem już minął, 
jak ci dwaj Panowie  posadzili 

swoje tyłki na stołkach Zarząd-
ców naszej Dzielnicy i jak widać, 
mają się dobrze: wieczny Bur-
mistrz Michał Wąsowicz (ten z 
lewej dla  nie  zorientowanych) 
i wieczny Wiceburmistrz Jerzy 
Kowaliszyn (nawet,  gdy mógł być 
pierwszy, wolał być drugi  - taka 
szara eminencja „bez twarzy”).  
Panowie przyspawali się do stoł-
ków, bo perfekcyjnie opanowa-
li  metodę przetrwania opartą 
na pochlebstwach, obietnicach 
i kłamstwach.

Kłamstwa są niczym gierki bo można 
nimi z innymi pogrywać. 

Każdy z nich, jako lider własnych ugrupo-
wań, otoczył się ludźmi pewnymi, którzy jak 
pretorianie, za cenę bycia radnym i dostępem 
do własnego korytka, zrobią wszystko  czego 
Oni zażądają. Właściwie to nic nie muszą mó-
wić, wierny żołnierz wypełnia rozkaz zanim 
jeszcze zostanie wydany a i zastanawiać się 
nie muszą bo decyzję za nich podejmą inni… 
mądrzejsi. Wojdalski, Kostrzewski, Karczew-
ska, Szczepańska – to stara gwardia Micha-
ła Wąsowicza, a wsparta „zachłyśniętymi”  
Simińską i Pisarkiem, stanowią gwarancję 
stołka Burmistrza. Ufnal i Baranowska, cho-

ciaż się wzajemnie nienawidzą,  to jednak 
solidarnie zasłonią Jureczka Kowaliszyna – 
atletę o wybujałym ego, swoimi emerytowa-
nymi piersiami, gdyż dodatek do emerytury, 
a na dodatek miejsce w prezydium Rady, to 
nie w kij dmuchał, to po stokroć  warte jego 
Wicka. Żeby przedstawienie mogło trwać, 
wystarczy obiecankami dokooptować jesz-
cze kilku Radnych i układ funkcjonuje ko-
lejną kadencję.    

Trzeci stołek w Zarządzie to kosztowny 
wentyl bezpieczeństwa dla panującego układu 
. Ten  wiceburmistrz (Rogg, Krupiński, Kar-
czewska, Młynarek) to zwykle pionek z du-
żym zakresem obowiązków lecz minimalnym 
zakresem uprawnień do wydawania decyzji. 
Strategiczne decyzje podpisuje zawsze Wą-
sowicz, plus Kowaliszyn   - w razie potrzeby. 
Ten trzeci nie ma pojęcia co to: Pozwolenie 
na budowę, Warunki zabudowy czy Prze-
kazanie nieruchomości w zarząd.  Jego sta-
nowisko jest  jak do tej pory „łapówką”  za 
funkcjonowanie układu.    

Na kłamstwie trudno budować bliskie 
więzi.  

Nasi Radni „pracują” w różnych komi-
sjach. Wyrażają swoje opinie  negatywne, a 
może nawet częściej pozytywne, na plano-
wane przedsięwzięcia Zarządu.  Jednak daje 
się zauważyć, że coraz częściej zdają sobie 
sprawę, że coś jest nie tak, że są po prostu 
wykorzystywani, zatracają więzi koleżeń-
skie bo czują, że wchłania ich układ. Tkwić 

w tym bagnie czy spieprzać, postawić się czy 
uszy po sobie.

Przecież wystarczy postępować uczci-
wie, a kłamstwa na ogół do niczego nie 
będą potrzebne. 

Od około 4 miesięcy, do mieszkańców 
Dzielnicy Włochy dociera systematycznie 
nowa gazetka: INFORMATOR MAZOWSZA. 
Znajdują tam wiele materiałów dotyczących 
najbardziej wyróżniających się samorządow-
ców – ich sylwetki, postawy i zachowania w 
różnych sytuacjach, a wreszcie ich wzloty 
i upadki. Gazetka odważnie i bez ogródek 
zwraca uwagę, w jaki sposób i kiedy, nasi 
wybrańcy okłamują swoich wyborców sto-
sując zwykłą socjotechnikę i manipulację, 
dając dowód w ten sposób, że traktują ludzi 
jak „stado baranów”. Pokazujemy wreszcie, 
jakie interesy można kręcić w Urzędzie na 
naszych pieniądzach i majątku, a  kaliber 
koryta zależy od kalibru zajmowanego stoł-
ka. INFORMATOR ma żelazne założenie : 
publikować tylko sprawdzone i wiarygodne 
informacje, żadnych donosów , insynuacji.  
Choć szata grafi czna może wydawać się tro-
chę kontrowersyjna, a teksty jadowite i do-
sadne, to przekaz jest rzetelny i uczciwy. Na 
pewno dla wielu mieszkańców, szokiem jest 
zobaczyć swoich idoli samorządowych w ta-
kiej scenerii, ale to prawda. Życie w zakła-
maniu i ciągłym kombinowaniu przez  lata, 
musiało ich popsuć.

Tymczasem w „Dobranoc Panie Burmi-
strzu , Dzień Dobry Panie Burmistrzu” i inne 
pisemka lokalne,  zamieszczają peany po-
chwalne:  tu pierwszy sekretarz Wąsowicz 
otworzył, tam drugi sekretarz Kowaliszyn 
zamknął, a to znowu obaj wręczają bukiety 
kolejnej parze jubilatów........ to nic nie zna-
czące gesty. W życiu miejscowej elity, tak na 
prawdę nie ma czasu na prawdziwe wsparcie 
dla mieszkańców. Pan Wąsowicz ma „lekkie” 
kłopoty z Protokołem pokontrolnym zleco-
nym przez Wiceprezydenta Warszawy Pana 
Olszewskiego, dotyczącym Wydziału Zaso-
bów Lokalowych… Oto Inspektorzy Biura 
Kontroli nie zostawili suchej nitki na Bur-
mistrzu Wąsowiczu, Wiceburmistrzu Ko-
waliszynie, byłych i obecnych Naczelnikach 
tego Wydziału. Doszło do bezprecedensowej 
sytuacji… Wąsowicz zwrócił się do Gronkie-
wicz z prośbą… o powołanie Komisji Uzgod-
nieniowej bo GURU Włochowskie nie zgadza 
się na przyjęcie tego Protokołu w tak nieko-
rzystnym brzmieniu.
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Juliusz Kostrzewski
Heniu na forum tylko oświadczyłem a sprawa 

trwa już jakiś czas a skoro nie mogę komuś zwy-
czajnie i po męsku wpierdolić bo to niezgodne z 
prawem to muszę dziennikarzynę pozwać czyli 
działać zgodnie z tym prawem
 Henryk Stacherski

 Powiem Ci tak dziennikarze niezależnie z ja-
kiego koryta żrą to hieny masz rację ale powiem 
Ci najlepszy byłby oklep powodzenia
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Niemal każde kłamstwo da się uwiary-
godnić z łatwością o wiele większą niż 
prawdę. Nawet gdy już wszyscy wiedzą, 
że kłamstwo jest kłamstwem, a ciągle je 
słysząc w uszach, to po jakimś czasie  
zaciera się ono do tego stopnia, że 
już nie wiadomo, co było prawdą, a co 
kłamstwem, zwłaszcza w przypadku lu-
dzi, którzy manewrują jednym i drugim 
- z kłamstw robiąc prawdy, a z prawd  
kłamstwa.

Mieszkalnictwo – wieczne kolejki do loka-
li socjalnych, budownictwo we Włochach się 
rozwija, ale to są apartamentowce a nie czyn-
szówki. Zbliża się koniec kadencji dla Wąsowi-
cza – cynika i Kowaliszyna znawcy wszystkie-
go. Zbliża się koniec dla zdecydowanej części 
radnych, którzy już nimi nie zostaną w nowej 
kadencji. Są zmanierowani, zblekociali, nie-
wiarygodni, mściwi, złośliwi, aroganccy, but-

ni. Dla nich „mieszkańcy” pojawiają się za-
wsze przed rozpoczęciem wyborów. Jakby 
sprawdzić ile to interpelacji złożyli niektó-
rzy z nich przez 4 letnie pobyty w Urzędzie 
Dzielnicy na Sesjach…..... Kochamy Was …
nasi … swoi Radni. 

Jak traktują mieszkańców – nawet swo-
ich wyborców…

Najlepszy jest wpis Pana Radnego Ko-
strzewskiego … WPIER...... DZIENNIKA-
RZYNIE...

Ludzie czytają, obserwują i coraz częściej 
zaczynają pisać na fb swoje odważne, krytyczne 
uwagi. Naszym bohaterom zadają pytania lecz 
te zazwyczaj pozostają bez odpowiedzi. Mało 
tego – zaczynają czytać na BIP-ie protokoły z 
Sesji Rady i potem przyznają ze zdziwieniem, 
że Informator Mazowsza napisał jednak praw-
dę – szok i niesmak.

Informator Mazowsza

Pół roku temu, "młody" Radny 
Krzysztof Pączkowski, kieru-

jąc się niewątpliwie jakimś prze-
czuciem, złożył z głupia frant 
zapytania do naszego Zarządu 
- 341/BIP: 

jak proces przekazywania nieruchomości 
wygląda we Włochach?

ile kamienic wraz z gruntami, zostało 
odzyskanych przez prywatnych właścicieli?

jak wygląda sytuacja lokatorów tych ka-
mienic?

czy może toczą się aktualnie jakieś po-
stępowania prokuratorskie?

Zgodnie z podziałem kompetencji w Za-
rządzie, udzielił mu szczegółowej odpowiedzi 
"młody" wiceburmistrz Christian Młynarek 
skupiając się nie wiem czemu tylko na latach 
2011 do 2016. Zgodnie z wyjaśnieniami, nie-
ruchomości na terenie naszej Dzielnicy nie 
podlegały nacjonalizacji więc nie były objęte 
tzw dekretem Bieruta. Zgodnie z Ustawą o 
majątkach opuszczonych i porzuconych, ta-
kie nieruchomości na terenie Włoch przeszły 
w zarząd terenowych organów administracji 
państwowej lub jednostek gospodarczych

Termin "Zwrot zarządu", to przeka-
zanie faktycznego władztwa nad nieru-
chomością na rzecz właściciela – zgod-
nie ze stanem prawnym wynikającym 
z księgi wieczystej.

No i okazuje się, że tylko w ostatnich pię-
ciu latach znalazło się takich wg nas pseu-
dowłaścicieli,   aż 21, którym lekką ręką prze-
kazano w zarząd czyli wieczne nieodda-
nie, poniższe nieruchomości:

Urzędowa Tabelka zawiera tylko cztery 
kolumny, bo jak się wyrażono, ochrona da-
nych osobowych nie zezwala na ujawnienie 
nazwisk/nazw czy numerów Ksiąg Wieczy-
stych – czyli wg urzędników, prosty oby-
watel nie może wiedzieć kto dalej zarządza 
mieniem niczyim przejętym kiedyś przez 
Państwo, i którym przez wiele lat zarządzał 
ZGN łożąc na to nasze pieniądze!!!

Tabelkę można w stosunkowo prosty spo-
sób uzupełnić, wystarczy parę złotych i sporo 

Tabelka Pączkowskiego czyli 
włochowska „reprywatyzacja”

czasu. Otóż istnieje portal internetowy, który 
za niecałe 30 złociszy, pozwala odczytać nr 
KW wg adresu nieruchomości, a wgląd do 
Księgi jest już bezpłatny – ciekawskim taka 
lektura przysporzy wielu wrażeń – my to już 
mamy za sobą, a wypełniona 5 i 6 kolumna 
tabelki, stały się jednym z załączników do 
odpowiednich organów ścigania.

Z analizy wynika, że wystarczy 
wejść w posiadanie nawet ułamka ta-
kiej nieruchomości i już można sku-
tecznie ubiegać się o zarząd nad cało-
ścią, aby w przyszłości po cichutku wy-
stąpić o jej zasiedzenie – zastanawiające, 
dlaczego Zarząd tak ochoczo wyzbywał się  

majątku, zamiast zlecać ZGN-owi występo-
wanie o zasiedzenie?

Wg dalszych wyjaśnień wiceburmistrza 
Młynarka, ośmiu z pośród wymienionych 
cwaniaków nie ma nawet zamiaru zwrócić 
Miastu kosztów utrzymania ich nierucho-
mości za umowne dziesięć lat wstecz, a z 
kolejnymi siedmioma ZGN się układa .... 
żeby co? - żeby broń Boże za dużo od nich 
nie wziąć za łaskę przejęcia w zarząd – coś 
tu brzydko pachnie.

Jedynie w przypadku nieruchomości przy 
ul. Techników 29 toczy się postępowanie o 
zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa – coś 
się wydarzyło nie po myśli naszego Zarządu, 
skoro najpierw przekazali w zarząd bez mru-
gnięcia okiem, a teraz Sąd rozważa jednak 
możliwość zasiedzenia przez Miasto i …... 
cofnięcie uprzedniej „darowizny”. Może w 
przypadku pozostałych nieruchomości uda 
się coś zrobić – nie zgadzamy się aby coś 
naszego, lekko oddać na wieczne nie 
oddanie i to za darmo – no właśnie, 
czy oby za darmo?.

A jaki jest los ludzi, mieszkańców kamie-
nic pod dotychczasowym zarządem ZGN? 

Nowi „właściciele” nagminnie wypowia-
dają umowy najmu bo wsadzają tam swoich 
albo podnoszą czynsze – co robi Zarząd? - 
wycisza hałas i bez mrugnięcia okiem prze-
kwaterowuje rodziny do innych lokali komu-
nalnych – nie możemy na to spokojnie 
patrzyć!!!

Jest nadzieja na ukrócenie tego, 
nazwijmy to wprost procederu, bo oto 
na razie akta nieruchomości położo-
nych przy ulicy Techników 9 oraz Po-
trzebnej 9 i 25 zostały przekazane do 
Prokuratury w Warszawie w związku 
z prowadzonym postępowaniem.

Informator Mazowsza

ki
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PPostronny obserwator sytu-
acji  w Radzie Dzielnicy Wło-

chy nie może zrozumieć mecha-
nizmów kierujących postępo-
waniem Państwa Radnych. Tyle 
się działo i dzieje, a tu nie ma 
reakcji.W poprzedniej kadencji 
w latach 2010-2014 wydawało 
się, że rządząca koalicja mająca 
dużą przewagę w Radzie jest w 
stanie przegłosować wszystko 
to, czego chce Zarząd Dzielni-
cy. Rzadko wtedy obserwowa-
łem poczynania naszych raj-
ców, ale to co widziałem napa-
wało mnie lekką irytacją. Gdy-
by wtedy Zarząd zaproponował 
odśnieżanie ulic w lipcu, bądź 
inne niemniej mądre działa-
nie, to mógłby liczyć na przy-
chylność Rady. Pewną opozy-
cję stanowili radni PO, którzy 
ustami Pana Krzysztofa Czu-
my próbowali przeciwstawić 
się rzeczywistości.

Burzliwy początek obecnej kadencji 
mógł sugerować zmianę. Nic takiego się 
nie stało, a obrona stołków, nie załatwia-
nie istotnych z punktu widzenia Miesz-
kańców spraw, stało się normą. Nawet 
skargi na działania Zarządu kierowane 
do Komisji Rewizyjnej, uznawane za za-
sadne, nie wpływają trzeźwiąco na Rad-
nych. Gość na posiedzeniach Rady widzi, 
że jak są Mieszkańcy to  popisów orator-
skich ze strony Radnych nie brakuje, tyleż 
samo jest hipokryzji w ich działaniu, bo 
„przedstawienie musi trwać”. Nie wszyscy 
oczywiście się tak zachowują. Spora część 
radnych patrzy na to z niesmakiem, ale to 
nie oni decydują jak ma być, liczą się tylko 
partykularne interesy kilku osób – pseu-
do liderów, którzy są weteranami samo-
rządów Dzielnicy Włochy, a reszta ma się 
podporządkować bo jeśli tego nie uczyni 

to może się nie znaleźć na liście kandy-
datów na radnego w kolejnych wyborach. 
Zawsze można zmienić barwy klubowe i 
próbować samemu, ale to może nie upraw-
dopodobnić sukcesu wyborczego. Ot taki 
sobie mały konformizm. 

NIE MA ZNACZENIA, ŻE 

NIE ISTNIEJE FORMALNA 

KOALICJA, LICZY SIĘ TYLKO 

PARTYKULARNY INTERES 

WĄSKIEJ GRUPY OSÓB. 

Burmistrz z PiS, jeden z zastępców 
z Porozumienia Dla Włoch, największe, 
wręcz ślepe poparcie mają w części rad-
nych Platformy Obywatelskiej, który być 
może szykują sobie miękkie lądowanie w 
PDW przed wyborami samorządowymi w 
2018r. Ofi cjalnie, Burmistrz z PiS odżegnu-
je się od współpracy z PO, bądź prezentuje 

Radna Brzóska z Klubu 
Radnych PO Dzielnicy Włochy 
- wyrzucona za głosowanie 
zgodnie ze swoim sumieniem.

X
niechęć wobec tej partii, ale w rzeczywi-
stości tworzą „koalicję stołków”.

W Radzie Dzielnicy Włochy nowego 
znaczenia nabiera rzeczownik „wróg”, któ-
rego odmiana w tym przypadku wygląda 
następująco: wróg, śmiertelny wróg, part-
ner koalicyjny. 

Informator Mazowsza
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S - prostytutka spełnia życzenia klien-
tów; polityk spełnia życzenia sponsorów / 
przedsiębiorców

Istnieją jednak różnice:
- prostytutka pracuje na ulicy w ciężkich 

warunkach; polityk wyleguje się w luksu-
sach, jada wykwintne kolacje

- prostytutka za ciężką prace zarabia 
grosze; polityk zarabia krocie za głupi pod-
pis czy podniesienie ręki, czy zwykłe sie-
dzenie na dupie

- prostytutka ma alfonsa, który ją kon-
troluje; politycy uprawiają nierząd bez żad-
nej kontroli

- praca prostytutki ma wymiar prospo-
łeczny (zmniejsza seksualne napięcie, które 
może mieć destruktywny wpływ na tkankę 
społeczną); praca polityka jest antyspołeczna 
(prywatyzacja zysków, uspołecznienie kosz-
tów, demontaż świadczeń socjalnych itp.)

Bycie prostytutką jest znacznie 
szlachetniejszym i pożyteczniejszym 
zajęciem.

Krzysztof Wietecha

7

SS „Okęcie” w nowej odsło-
nie…. Jako Porozumienie dla 

Włoch. Część z obecnych Rad-
nych PDW należała do tamtego 
Stowarzyszenia - też działające-
go na rzecz mieszkańców…

W 2016 roku powstał ten twór z rozpadu 
Wspólnoty Dzielnicy Włochy bo Pani Ufnal 
i Pani Baranowska dostały rozkaz wyjścia, 
natomiast Pani Szczepańska i Pan Kostrzew-
ski „wypadli” z PIS i wpadli do… PDW.  Ma-
rionetki, które muszą być, aby żyć. Ukocha-

ny Towarzysz II Sekretarz Pan Kowaliszyn , 
zaraz łaskawie acz nieofi cjalnie, wskoczył na 
stołek wodzowski , ale  jakiś taki - bez nazwy.  
PIS-siaki udają że w ich sklepie z porcelaną, 
nie ma żadnego słonia.  Co i kto ich trzyma? 
WŁADZUNIA!!! Pieniążki. Toż przecież Ci sa-
morządowcy są wiecznie nienasyceni. Władza 
jak narkotyk. Kto da więcej? A kto daje od lat?  

Twarze Koalicjanta

Kowaliszyn trzyma się kurczowo tego stoł-
ka i wraz ze swoim pryncypałem, cynikiem 
Wąsowiczem rządzą Włochami. Kowaliszyn 
pęcznieje od nadmiaru sfermentowanych 
drożdży. Wąsowicz chudnie ze zgryzoty, że 
ostatnia kadencja dobiega końca, a PIS nie 
kwapi się, aby go poprzeć. Te Włochy stały 
się od wielu miesięcy kostką niezgody w Za-
rządzie PIS-u. Bieganina do Wojewody, bie-
ganina na Koszykową, pisma do Gronkiewi-
czowej  (jakby kto pytał, Michaś jest takim 
„pupilkiem” HGW). Na kłopoty? - HGW… ale 
łona sama ma ostatnio spore kłopoty i coraz 
mniej czasu dla swoich „wybrańców”.  

Samorządy potrzebują kluczowych zmian, 
ale te nie będą możliwe jeśli:

a) władza pozostanie w rękach tych, któ-
rzy ją dzierżą przez ostatnie lata (bardzo do-
bry pomysł ze skróceniem  liczby kadencji i 
to od zaraz, wliczając już zaliczone)

b) zwycięska formacja będzie musiała się 
układać znowu z  tzw. przystawkami, które 
będą stawiać swoje warunki utrudniając w 
ten sposób wprowadzanie  zmian.

PO w Dzielnicy Włochy ( i nie tylko) to 
sama hipokryzja. To taki cichy koalicjant 
miejscowej władzy. Mają gęby pełne fraze-
sów. Kołtuństwo niektórych w czystej po-
staci, na żaden szacunek nie zasługuje, bo 
w słowach udaje liberalną, a w czynach po-
stępuje dokładnie na odwrót. Manipuluje 
opinią publiczną tak, żeby przejmować głosy 
wyborców, którzy normalnie głosowaliby na 
lewicę, a potem wykorzystuje ich poparcie 
do realizacji celów, na które ci sami wybor-
cy nigdy by się nie zgodzili.

Polityków i prostytutki łączy wiele:
- prostytutka świadczy usługi seksualne; 

polityk świadczy usługi polityczne
- prostytutka sprzedaje się zdesperowa-

nym; polityk sprzedaje się pazernym
- prostytutka bierze pieniądze od klien-

tów; polityk bierze pieniądze od tego kto 
da więcej

Frau Baranowska

Frau Szczepańska

Herr Kostrzewski

Frau Ufnal

Herr Kowaliszyn
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OOto kolejną Skargę na działa-
nie Zarządu polegające na 

nie udzielaniu odpowiedzi w ter-
minie na interpelacje i zapyta-
nia Radnych, mimo prób uspra-
wiedliwiania, Komisja Rewizyjna 
musiała uznać za zasadną w kilku 
zapytaniach i jednej interpelacji, 
więc Radzie pozostało tylko po-
przeć i tym samym, po raz kolej-
ny, dać prztyczka w nos Panom 
Burmistrzom.

Następna Skarga na działanie Zarządu 
na brak odpowiedzi w terminie na pismo 
skarżącego, Pana WW z  ulicy Globusowej 
30, również została uznana za zasadną i 
Rada bez problemu wymierzyła kolejny 
prztyczek. 

Chociaż skarga Pana WW z Globuso-
wej 30, w drugiej części co do meritum 
sprawy, została przez Komisję Rewizyjną 
uznana za bezzasadną w odniesieniu do 
Zarządu, to wysiłek Pana WW nie poszedł 
na marne, gdyż architekt, który dokonał 
inwentaryzacji lokalu niezgodnie ze sta-
nem faktycznym, został zgłoszony do Izby 
Architektów, a cała sprawa do Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie !

Przy tej okazji nareszcie ustalono i 
trzeba to głośno odtrąbić, że:

• wiele wątpliwości wzbudza współpra-
ca między wydziałami Dzielnicy

• kuriozalnym okazało się, że poszcze-
gólne wydziały nie mają obowiązku do 
przekazywania sobie informacji związa-
nych z budynkami, którymi zarządza ZGN 
Włochy

• Zarząd Dzielnicy nie dokładał szcze-
gólnej staranności w badaniu sytuacji nie-
ruchomości, które mają podlegać zwro-
towi 

• urzędnicy jak i Zarząd Dzielnicy nie 
dołożyli wszelkiej staranności w przy-

PRZEBUDZENIE TRWA NADAL – NOWE SKARGI NA DZIAŁANIE ZARZĄDU

XXV Sesja 
Rady Dzielnicy Włochy

padku nieruchomości przy Globusowej 
30 co poskutkowało trudnościami dla 
mieszkańców, a gdyby fakt źle wykonanej 
inwentaryzacji został od razu zgłoszony 
przy wydawaniu zaświadczeń przez wy-
dział Architektury, mieszkańcy uniknę-
liby długów w wysokości kilkunastu ty-
sięcy złotych

• niepokój budzi fakt, że ZGN nie wpi-
suje kamienic, którymi zarządza do bazy 
danych ewidencji prowadzonych przez 
Biuro Geodezji i Katastru m. st. War-
szawy

Zaleca się w związku z tym 
aby wszystkie nieruchomości 
zarządzane przez ZGN Włochy 
zostały wpisane do Rejestru 

Gruntów

Jednak naprawdę bolesny i to już nie 
prztyczek, a wręcz  sierpowy na szczękę, 
otrzymał Burmistrz od swej Szefowej, w 
której imieniu  Sekretarz Wojdat przeka-
zał negatywną opinię odnośnie projektu 
Uchwały nr 107 z XXIII Sesji w sprawie 
podziału, dopiero co utworzonego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ulicy 
Astronautów 17 . W uzasadnieniu, Biuro 
Edukacji podało, że projekt podziału po-
siada nie tylko wady prawne, ale jest nie-
celowy i niegospodarny – no cóż, temu 
Panu chyba teraz nie do śmiechu, a mnie 
owszem miło, że nasze gadanie i pisanie 
nie z czapy

Tak na marginesie: bardzo mnie cie-
kawi, a jest to wielce prawdopodobne, 
czy aktualny Dyrektor Zespołu nr 5, po 
raz kolejny (chyba już trzeci), otrzyma 
powierzenie na dyrektorowanie Zespo-
łowi – no cóż, prawdopodobnie nie ma 
lepszych kandydatów więc po co rozpi-
sywać konkurs. 

A co się stanie z „niedoszłą” Panią Dy-
rektor Przedszkola nr 314….......bo wydaje 
mi się, że chyba słusznie  przewidywałem, 
że po podziale Zespołu powstanie dla niej 
jak znalazł, stanowisko dyrektorskie do 
obsadzenia, a teraz co? Zaraz, zaraz !!! 
Poprzyglądajmy się przez kilka najbliż-
szych miesięcy,  pewnej tajemniczej kwo-
cie 88 tyś złotych, świeżutko  zaklepanej                
w budżecie na kadrowe cele oświatowe, a 
nuż widelec.....

Roman Gembarzewski
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