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W Polsce przez kilka dni przebywała wy-
jątkowa gwiazda z Boollywood Pani 

Manisha Koirala. Redakcja Informatora Ma-
zowsza została zaproszona na spotkanie zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Nepalczy-
ków w Polsce. Mieliśmy również możliwość 
przeprowadzenia krótkiego wywiadu, który 
dostępny jest na naszym portalu ITVMA-
ZOWSZA. Fotorelacja na FB Informatora 
Mazowsza. Pragniemy podziękować naszym 
Nepalskim Przyjaciołom za kolejne zaprosze-
nie związane z promocją kultury. Nie dawno 
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w święcie DE-

EPAWALI w Klubie Lucid. Jako pierwsza lo-
kalna gazeta z Polski znaleźliśmy się na stro-
nie wiadomości kilku portali w Nepalu.

Manisha Koirala (ur. 16 sierpnia 1970 
w Katmandu w Nepalu) – indyjska aktorka 
nepalskiego pochodzenia (jest wnuczką byłe-
go premiera Nepalu – Bishweshwara Prasad 
Koirala. Koirala jest wyszkoloną tancerką 
Bharatanatjam i Manipuri. Zaangażowana 
w działalność społeczną, wykorzystuje swoją 
sławę broniąc praw człowieka (szczególnie 
praw kobiet w walce z przemocą -została Am-
basadorem Dobrej Woli organizacji UNFPA. 

Najbardziej znana jest z ról w „Dil se”, gdzie 
zagrała z Shah Rukh Khanem oraz w „Bom-
bay”. Oba dzieła wyreżyserował Mani Rat-
man. Inne znane role to: Rajeshwari Pathak 
w „1492: A Love Story”, Salina Gupta w „Gud-
du”, Kiran Kumar w „Akele Hum Akele Tum”, 
Sheetal Choudhry w „Gupt: The Hidden 
Truth”, Rukhsana w „Zranionych sercach”, 
Priya Verma w „Mann” i Sanjana w „Calcutta 
Mail”. Trzykrotnie zdobyła prestiżową Nagro-
dę Filmfare Krytyków dla Najlepszego Aktora 
i kilka nominacji do tej nagrody.

Krzysztof Wietecha
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Bollywood 
Starw Polsce - 
Manisha Koirala

Prezydent Turcji RecepTayyipErdogan 
w Polsce. - Wizyta w Warszawie jest 

w ogromnym stopniu związana ze współpracą 
gospodarczą - podkreślał na konferencji praso-
wej Andrzej Duda, dodając, że podpisano pięć 
ważnych umów międzyrządowych. Zapewnił 
także, że Polska „popierała i popiera” starania 
Turcji o wejście do Unii Europejskiej.Prezy-
denci wzięli udział w Polsko-Tureckim Forum 
Gospodarczym. Informator Mazowsza jako 
jedyna gazeta lokalna została akredytowana 
na tym spotkaniu. Relacja Redaktora Gemba-
rzewskiego na naszym fanpage’u.

Forum Gospodarcze Polska - Turcja

Indie obiecujący kierunek ekspansji

IIT, przetwórstwo spożywcze, meble, 
specjalistyczny sprzęt medyczny, 

przemysł górniczy, energetyczny, obronny, 
a nawet branża fi lmowa to te obszary, które 
mogą w niedługim czasie wzbogacić oblicze 
polsko-indyjskich stosunków gospodar-
czych. A te nabierają ostatnimi czasy rozpę-
du. - Indie to przede wszystkim niezwykła 
różnorodność i błędem, którego musimy 
bezwzględnie unikać w dążeniu do sukcesu 
to wszelkie uogólnienia czy niedostatecznie 
zaakcentowane w skalowaniu biznesu na 
rynek indyjski uwarunkowania kulturowe - 
powiedział podczas inauguracyjnego wystą-
pienia w ramach warsztatów Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwa Roz-
woju, prezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospo-
darczej (IPCCI), JJ. Singh.

Szkolenie dla polskich przedsiębiorców 
zainteresowanych rynkiem indyjskim miało 

formę otwartej dyskusji z zaproszonymi pre-
legentami i stało się platformą networkingu 
biznesowego. Gości przywitała Lucyna Ja-
remczuk z Ministerstwa Rozwoju, zaprasza-
jąc jednocześnie do udziału w listopadowej 
misji gospodarczej pod przewodnictwem 
podsekretarza stanu, Witolda Słowika. De-
legacja dedykowana w szczególności branży 
przetwórstwa rolno-spożywczego będzie po-
łączona z akcją promocyjną podczas targów 
Word Food India 2017.

Redakcja IMazowsza dziękuje Pani Lucy-
nie Jaremczuk  Ministerstwo Rozwoju oraz 
Pani Aleksandrze Sobczak  z Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych za za-
proszenie do udziału w forum biznesu.

Roman Gembarzewski

Krzysztof Wietecha



dy w Urzędzie, ta sytuacja nie 
jest zaskakująca. Nie od dzisiaj 
wiadomo, że liczy się tylko to 
„kto kogo zna” i „coś za coś”. 
Ten stan powoli się kończy. 
Jeśli Zarząd ma zamiar trakto-
wać Urząd i pracowników jak 
prywatny folwark i parobków, 
to może niech sprawdzi swo-
je siły w prywatnym biznesie, 
ryzykując swoje, a nie nasze 
pieniądze. Takich, jak opisany 
wyżej, przypadków jest więcej 
i nie zamierzamy na ten temat 
milczeć. Miało być tak pięknie, 
normalnie i transparentnie, 
a wyszło jak zawsze. Skoro od 
kilkunastu lat Dzielnicą rządzą 
niepodzielnie te same osoby, 
nie należy spodziewać się ni-
czego dobrego. Skoro „kadry 
decydują o wszystkim” to nie 
ma się co dziwić, że jest tak jak 
jest.

O

PPaździernik – Włochowskim Miesią-
cem Seniora. O tym wydarzeniu przy-

pomniała finałowa gala 20 października 
bieżącego roku. A jak to wygląda w Radzie 
Dzielnicy Włochy? Wystarczy zerknąć do 
ogólnodostępnych oświadczeń majątko-
wych radnych, by przekonać się, że w ka-
tegorii: senior – emeryt bezkonkurencyjny 
jest nowy Klub Radnych o skrócie PDW. 
Najmłodszy emeryt to Juliusz Kostrzewski 
(dawniej PIS), który ukończył niedawno 
54 lata, ale od dawna korzysta z milicyj-
nej (a może policyjnej?) emerytury. Dalej 
już nieco wiekowo: Wiesława Ufnal, eme-
rytowana nauczycielka, (wcześniej Wspól-
nota Dzielnicy Włochy) to ukończone 68 
lat, a Elżbieta Szczepańska (dawniej PIS) 
– 69 lat (w styczniu stuknie 70-tka). Re-
kordzistka, kolejna emerytowana belferka, 
Teresa Baranowska, w maju ukończyła 78 
lat (wcześniej WDW). Podsumujmy: łącz-
nie to 269 lat, co daje średnio ponad 67 lat 
na jednego przedstawiciela klubu PDW. 

I jeśli takie geriatryczne zaplecze politycz-
ne wspiera Jerzego Kowaliszyna na burmi-
strzowskim stołku, to dopiero wtedy jasny 
staje się skrót klubu: Posłuszna Druży-
na Weteranów. 
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PDW - Klub Złotej Jesieni

Kulturalna „Znajoma”
Od kilku miesięcy w Urzędzie Dziel-

nicy Włochy „panoszy” się Pani Do-
rota. Traktuje innych pracowników w nie-
wybredny sposób bo jej wolno znacznie 
więcej. Hamulce w kontaktach z koleżan-
kami i kolegami z pracy dla niej nie istnie-
ją. Również słownictwo i zachowanie nie 
pasuje do urzędnika.

 Czym ta Pani zasłużyła sobie na specjal-
ny status? Jak „wieść dzielnicowa niesie” 
jest ona dobrą znajomą radnego Juliusza 
K. (dawniej PiS obecnie Porozumienie dla 
Włoch), któremu w ostatnim czasie bar-
dzo „pomogła” w kłopotach z utrzyma-
niem mandatu Radnego Dzielnicy, bardzo 
oszczędnie przy tym gospodarując prawdą. 
Z resztą ta kwestia jest dość powszechnie 
znana również i poza Urzędem, gdzie na-
reszcie spotyka się z coraz większym za-
interesowaniem. Nie ukrywała, że wygra 
konkurs na stanowisko i nie kryła kto jej to 
załatwi. Dziwić może tylko fakt, że Zarząd 
Dzielnicy znając historię zatrudnienia tej 
Pani, jej nonszalancję i brak kultury w kon-
taktach międzyludzkich, toleruje taki stan. 
Dla osób dobrze znających realia i ukła-

Opracowała Zenobia Skoczylas 
z  Osiedlowego Klubu Seniora 

„Wiagra”

Miejscowy Watson
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Tak jak kiedyś, jeszcze w zamierzchłych 
czasach komuny, czytanie nekrologów 

w „Życiu Warszawy” było nie tylko modne, 
ale stanowiło źródło dodatkowej wiedzy dla 
spostrzegawczych, tak dzisiaj, promujemy 
czytanie interpelacji i zapytań naszych 
Radnych Dzielnicy Włochy oraz odpowiedzi 
na nie przez Zarząd. Nierzadko brak 
odpowiedzi w terminie, też jest podpowiedzią 
na wagę zagadnienia i sygnałem do 
wzmożonej czujności.

Zapewne pamiętają Państwo artykuł: 
„Tabelka Pączkowskiego”. Pytanie radnego 
Pączkowskiego oraz odpowiedź na nie 
Wiceburmistrza Młynarka, stworzyły bardzo 
ciekawy materiał śledczy, ale z powodu 
braku dalszej inicjatywy zainteresowanego, 
była to wyłącznie informacja statystyczna. 
Ciekawe czy Radny Pączkowski, wystraszył 
się swojej przypadkowej popularności, czy 
może został czymś innym wystraszony, bo 
nawet nie spytał o dalsze losy mieszkańców 
wyrzucanych z przejmowanych kamienic, ani 
nawet, jak przebiega śledztwo w Prokuraturze 
przy wytypowanych adresach. 

Kolejną interpelacją, która wzbudziła 
nasze zainteresowanie, była interpelacja 
Radnego Krzysztofa Czumy. To, że Radny nie 
złożył jej, ot tak z głupia frant, świadczy brak 
odpowiedzi, mimo przekroczenia terminu. 

Co to jest RKS Okęcie, to każdy we 
Włochach wie, ale że właścicielem nazwy 
jest Stowarzyszenie, które „wydzierżawia 
użyczany przez władze Dzielnicy Włochy 
grunt miejski i uzyskuje w ten sposób 
korzyści materialne, pobierając na rzecz 
podmiotu prywatnego pożytki”, o to zaczyna 
być bardzo ciekawe.

Radny oczekuje od Zarządu Dzielnicy 
odpowiedzi na pytania, a że niewygodne 
to chyba sobie jeszcze poczeka: - dlaczego 
Zarząd Dzielnicy Włochy zgadza się na taką 
formę pasożytowania podmiotu prywatnego 
na nieruchomości publicznej? - jaka jest 
wysokość utraconych korzyści z tytułu nie 
pobierania od RKS „Okęcia” wynagrodzenia 
za dzierżawioną nieruchomość? - Kiedy 
Zarząd Dzielnicy Włochy zamierza rozwiązać 
niekorzystną umowę użyczenia z RKS 
„Okęcie”? - czy władze Dzielnicy Włochy 
zgodziły się na wydzierżawianie użyczonych 
gruntów miejskich przez RKS „Okęcie” 
i w jakim celu taka zgoda została wydana?

Radny Czuma, chyba dobrze wiedział o co 
pyta, bo wiemy z wiarygodnych źródeł, że 
wielki popłoch nastał zarówno w Dzielnicy 
jak i na RKS-sie. Zaczęły się gorączkowe 
rozmowy i wzmożone odwiedziny na szczycie. 
Nagle Zarząd przypomniał sobie, że RKS to 
nie tylko miejsce spotkań towarzyskich i teren 
do wszelkiego rodzaju imprez promujących 
działaczy i Urząd, ale źródło poważnych i co 
najważniejsze należnych dochodów. Dopiero 
teraz, Burmistrz wzywa RKS o pokazanie 
wszelkich umów najmu i dzierżaw – jakby 
się z choinki urwał - gospodarz za dychę. 
Proszę sobie wyobrazić, że tylko za sam 
parking, RKS musi teraz zapłacić, za trzy lata 
wstecz (bo pozostałe lata się przedawniły), 
jakieś bagatela 100 tyś zł z okładem. 

Czyżby wieloletnia oczywistość 
i rzeczywistość była niczym innym jak 
kolejnym, przemilczanym przekrętem? - 
mało było działaczom fi nansowych dotacji 
miejskich?

Gdzie przez tyle lat szły ciężkie pieniądze 
płacone przez WORD czy Szkołę tenisa 
ziemnego? 

Czy ktoś odprowadzał podatki od 
działalności gospodarczej? Kto płacił 
podatek gruntowy od działalności? Czy 
aby na pewno RKS może prowadzić w tym 
miejscu działalność gospodarczą?

I wreszcie, kto dał, dopiero co, RKS-owi 
pozwolenie na wybudowanie utwardzonego 
parkingu na kilkadziesiąt samochodów, 

kto za to zapłacił, komu i za ile zostanie to 
wynajęte?

Ile jeszcze można pisać, jeśli nie 
o szkodliwej (bo jak dotąd nie udowodnionej), 
to o beznadziejnie nieudolnej działalności 
Zarządu Dzielnicy Włochy? Czyż nie 
dostrzegacie Państwo tutaj, podobnie jak 
to było w inwestycjach (ADA, Przychodnia 
Cegielniana), przymykania oczu na 
„rabunek” naszych pieniędzy?

Panie Czuma, podobno reprezentuje Pan 
ugrupowanie będące w totalnej opozycji do 
rządzącej we Włochach koalicji i nie podlega 
Pan żadnym partyjnym czy koleżeńskim 
zależnościom – niech Pan udowodni że „ma 
jaja” i naprawdę skutecznie wyjaśni RKS-
owy przekręt.

RKS „Czuma”

Roman Gembarzewski
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Radna Anna Lidia Brzywca, wieloletnia 
dyrektor SP 94 przy Cietrzewia, 

pierwsza dyrektor i główna moderatorka 
sukcesów Gimnazjum 112 przy Solipskiej, 
inicjatorka powstania CLIX LO przy 
Solipskiej. Jednym zdaniem: za co się nie 
weźmie w oświacie - to sukces. Niewątpliwie 
takie zasługi oraz staż pedagogiczny pomogły 
jej w jesiennych wyborach 2014 roku, bo 
dostała się w cuglach do Rady Dzielnicy 
Włochy, mimo że lokalny szmatławiec 
przedwyborczy nie zostawił na niej suchej 
nitki,    robiąc z niej działaczkę PZPR, 
nauczycielkę „ruskiego” czy kolekcjonerkę 
łańcuszków zdejmowanych dzieciom 
z religijnymi symbolami - w końcu czasy się 
zmieniają to i ludzie się zmieniają. 

        Obserwujemy, że ostatnio Pani Radna 
jakoś dziwnie się zachowuje, raz jakby 

ktoś jej groził palcem, a innym razem coś 
obiecywał? Jeśli stoi za tym jakaś forma 
przekupstwa, to bardzo źle o niej świadczy, 
lecz chyba nikt w to nie uwierzy. Jeśli stoi za 
tym jakaś forma „szantażu” – to niedobrze 
świadczy o ludziach, którzy to robią! Jeśli 
grożą, np. zwolnieniem męża z pracy, to po tej 
publikacji już się nie odważą, bo się wyda kto. 
To może jednak w pewnej plotce puszczonej 
swego czasu na Jej temat, jest jednak trochę 
prawdy i stąd ten jaskółczy niepokój! A co 
mówi plotka? Podobno Pani Brzywca dostała 
nie tak dawno nowe mieszkanie służbowe na 
Kleszczowej z zasobów komunalnych, jakieś 
59 m2, podczas gdy tak naprawdę małżeństwo 

Brzywca miało gdzie mieszkać. A, że ludziska 
lubią czasami zaglądać innym do „ogródka”, 
to widzą w jej Oświadczeniu majątkowym, 
że ma nie tylko jakieś mieszkanie własne, 
jakieś 56 m2, ale i całkiem sporo kasy – 
czyżby oczekiwali, że zda komunalne? Jaki 
był, a jaki jest tego stan prawny, to nie nam 
rozstrzygać - jeśli jest jakaś nieprawidłowość, 
albo się stwarza pozory nieprawidłowości, 
to czas powiedzieć: sprawdzam, dokumenty 
na stół, koniec z plotkami i manipulacjami 
- tylko czy prawda to nie owoc zakazany 
w tym towarzystwie?  Zwróciliśmy się więc 
z prośbą do Wiceburmistrza Młynarka 
o wyjaśnienie sytuacji mieszkaniowej Pani 
Radnej, ale jak to bywa w Urzędzie - popłoch 
i zamieszanie. Czekamy więc jak członek 
tego Zarządu zechce odpowiedzieć na 
nasze wątpliwości rzetelnie i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawnymi.

Tak na marginesie - Pani Radna pokazuje 
otoczeniu jakim jest fantastycznym 
pedagogiem, wyjątkową dyrektorką, która 
wg wielu, swoją dyrektorską piersiczką 
wykarmiłaby owieczkę i wilkowi też by 
zostało. Sprawy mieszkańców i samorządu są 
dla niej „priorytetem”, jak twierdzi, więc nic 
dziwnego,  że w trakcie dwóch bardzo ważnych 
sesji, na których ważyły się losy niezwykłej 
postaci samorządowej, Pani Radna akurat 
remontowała swoją daczę. Pojawiła się 
już po wszystkim jakby nigdy nic. Zawsze 
taka stonowana, nie wytrzymała nagonki 

w rozprawie „Sąsiadeczek” z dyrekcją Domu 
Kultury. Podczas burzliwej dyskusji, przyjęła 
na siebie rolę mediatorki, a Jej koncyliacyjne, 
pełne mądrych sformułowań wypowiedzi 
sprawiły, że … wszystkie strony pozostały 
przy swoich stanowiskach. Cóż się nie robi, 
gdy w grę wchodzą „interesy przyjaciół”, 
którym trzeba służyć. Jak to w piosence 
„Świat jest hojny, gdy nie pragniesz 
nic. Gdy spokojny, śmiechem zdobisz 
dni, lecz, gdy czegoś brak to daremnie 
stoisz w drzwiach…”.

       Innymi słowy: dopóki jesteśmy potrzebni 
(nasz głos) - okazywana hojność zda się 

nie mieć granic, gdy się tylko postawimy 
- nasze dni są policzone, a dotychczasowi 
sprzymierzeńcy odwracają się od nas, 
a „wbiją nóż w plecy” przy pierwszej okazji… 
Zauważyłam również pewne prawidłowości. 
Jak tylko pojawiam się na Sesjach Rady, 
niektóre Radne dostają ataków wścieklizny, 
a niektórzy Burmistrzowie znikają w swoich 
gabinetach i ręce im się jakoś dziwnie trzęsą, 
ale przecież nie ze strachu – strach to tylko 
pomyśleć, co sobie wtedy myślą. Mam 
podobno wpływ nawet na kobiecy ... period. 
Tak, tak - niektóre Panie, jak widzą moją 
gębę, to się im zatrzymuje – żart oczywiście 
przedni, zwłaszcza, gdy średnia wieku na sali 
to 500 plus.

Kto szantażuje „Lidkę”?

22 października 2017 roku Telewizyjny 
Kurier Warszawski zaprezentował 

„zupełnie nowy” materiał poświęcony kładce 
łączącej Włochy z Ochotą. Zgromadzeni 
mieszkańcy, a wśród nich zupełnie 
przypadkowo Michał Wąsowicz, z uwagą 
wysłuchali apelu Jerzego Kowaliszyna 
o uratowanie tego przejścia dla mieszkańców. 
W ten sposób zaopatrzony w megafon 
„święty z Rakowca” zainicjował swoją kolejną 
kampanię wyborczą. Natomiast wykładane 

w sklepach listy poparcia mieszkańców 
to nic innego jak bibuła wyborcza „tego 
samorządowca” znanego z tego, iż 
natychmiast mandat radnego zamienia na 
fotel wiceburmistrza. Czy ktoś pamięta, którą 
to kolejną kampanię wyborczą Kowaliszyn 
walczy o kładkę? Pisze i mówi o niej tak 
naprawdę od kilkunastu lat, zawsze przed 
nowymi wyborami!!! Kładka to po prostu 
kiełbasa wyborcza Kowaliszyna, o której 
zawsze zapomina tuż po wyborach. Czy jeszcze 

raz ktoś się da nabrać na ten stary numer męża 
pani dyrektor przedszkola ze Śląskiej? A tak 
przy okazji może inni radni z tego okręgu 
(p. Siemińska, p. Kułakowska, p. Sosnowski, 
p. Pisarek) zajęliby się w końcu tą kładką… Czy 
tylko radnym ze Stowarzyszenia Ochocianie 
zależy na rzeczywistym funkcjonowaniu tego 
przejścia między Włochami a Ochotą?

Bogumiła - mieszkanka Altanki przy torach

Kto szantażuje „Lidkę”?

Nowe wybory samorządowe już za rok - stary 
numer na „kładkę”

Mademoiselle Hyde
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Byliśmy niemymi świadkami 
wydarzenia przed NSA  pt.: 

Odwołanie kasacyjne Radnej 
Szczepańskiej na niekorzystny 
dla niej wyrok WSA, utrzymujący 
w mocy Uchwałę Rady Dzielnicy Włochy 
w sprawie wygaszenia jej mandatu.

Chociaż miejscowe „młode wilki” 
były przekonane, że stosowna Uchwała 
i dokumenty jej towarzyszące były 
ok, chociaż Wojewoda i jego cały 
Zespół Prawny nie stwierdził uchybień 
i nie skierował papierów do poprawy, 
a na dodatek WSA podzielił zdanie ich 
wszystkich, to okazało się, że NSA już 
nie, bo jak to określiła Pani Sędzia (cyt 
z pamięci): jeden Sąd może orzec 
np. tak w danej sprawie, ale inny 
Sąd może mieć całkiem odmienne 
zdanie na ten sam temat!

Jak wiemy, Sądy w naszym kraju są 
niezawisłe i merytoryczne i nie nam 
dyskutować o zasadności ich wyroków 
i postanowień, ale przecież znamy 
jednego takiego mądralę co  bez 
ogródek zdefi niowałby, że ten Sąd 
podjął taką a nie inną decyzję „z powodu             
niedorozwinięcia umysłowego Wysokiej  
Sędziny”

NSA Szczepańska – jak było na sali 
naprawdę.

D: (Damian Pietrzyk, 

Wiceprzewodniczący Rady wyznaczony 
do reprezentowania Rady przed       
NSA): dzisiaj od kilku lat jej miejsce 
zamieszkania z Dzielnicą nie jest 
związane, 

S:(Pani Sedzina Naczelnego Sądu 
Administracyjnego): a proszę powiedzieć 
z czego to wynika, Pani Radna tak 10 lat 
nie mieszka

D: dokładnie się na tym nie znam, ale 
wiem,  że ten stan istnieje już od kilu lat

S:rozumiem, że Państwo nagle tak 
wpadliście na to aby wygasić ten mandat

D: wedle mojej wiedzy oczywiście, 
w kadencji 2010-2014 natąpiła 
przeprowadzka

S: ale mamy teraz rok 2017 i do tej pory 
nikomu to nie przeszkadzało

D: stopień powszechności wiedzy się 
zmieniał, na początku była to wiedza 
w gronie kilku osób, potem stała 
się powszechna, generalnie jest 
taka solidarność, koleżeństwo 
Radnych, nie jest prawdą, że Radni 
z Klubów przeciwnych, rządzących, 
rywalizujących ze sobą, zwalczają 
się, Radni nie dążą do tego aby 
się osobiście zwalczać, im było po 
prostu głupio podnieść tę sprawę, 
to było takie ludzkie więc nikt nie 
chciał tego podnieść bo musiałby 
się pod tym podpisać, więc to pismo 
Wojewody było dla nas wygodne, 
bo chociaż każdy z nas wiedział, 
ale nikt nie musiał się pod tym 
podpisywać,

Przerwa - narada Sądu

D: gdyby Ela została w klubie to nie 
było by tej całej akcji, a tak była okazja 
aby odbić ten mandat, przyznaję też, że 
w rozgrywkę Julka (Kostrzewskiego) 
dałem się wciągnąć niepotrzebnie ale to 
już przeszłość, to nie było warte zachodu 
patrząc teraz z perspektywy czasu. 

Wyrok – NSA uchyla zaskarżony 
wyrok i stwierdza nieważność 
zaskarżonej uchwały Rady 
Dzielnicy Włochy w sprawie 
wygaszenia mandatu  Radnej 
Elżbiecie Szczepańskiej.

Uzasadnienie – istotą sprawy 
jest to, że Uchwała w przedmiocie 
wygaśnięcia mandatu Radnego, 
musi być uzasadniona, musi 
być, dlaczego? Bo skoro może być 
zaskarżona do sądu administracyjnego 
to sąd musi znać motywy podjęcia 
rozstrzygnięcia i nie jest od tego 
aby samodzielnie ustalał to co jest 
w aktach sprawy. Sąd ma tylko 
kontrolować legalność uchwał.

Takim oto sposobem, Pani Elżbieta 
Szczepańska pozostaje Radną Dzielnicy 
Włochy nadal. Czyżby te wszystkie 
fajerwerki, posiedzenia, głosowania 
i uchwały były tylko na pokaz i tak dużo 
zostało zrobione, aby wszystko zostało 
po staremu. Kto uwierzy, że cała rzesza 
urzędników tak była zaangażowana 
w pilotowanie tej sprawy, że przypadkiem 
zapomniano uzasadnić Uchwałę 
Rady. Kto winien – nikt, nie ma 
przecież odpowiedzialności zbiorowej, 
najwyżej się kogoś zobowiąże do „działań 
naprawczych”.

Buńczuczne wpisy na fb odtrąbiły 
zwycięstwo i powrót Szczepańskiej na 
„salony”.

Czy ktoś dzisiaj jeszcze pamięta jak 
niedawno kłamała i razem z kolegą 
Wojdalskim poświadczali nieprawdę?

Roman Gembarzewski 

Szczepańskiej 
powrót 

na 
„salony”

Sprostowanie zgodnie z art.31 a pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. Prawo prasowe dotyczy Pana Radnego Krzysztofa 
Czumy: Informator Mazowsza w nr 5/2017 zamieścił niezgodną ze 
stanem faktycznym informację jakoby Pan Krzysztof Czuma wykorzystywał 
stanowisko Przewodniczącego  Zespołu powołanego do wyjaśniania skargi, 
do zamiatania pod dywan skargi na Zarząd Dzielnicy. Taki zespół nigdy 
nie powstał. Dlatego Pan Krzysztof Czuma nie mógł być Przewodniczącym 
nieistniejącego zespołu  i w związku z powyższym nie mógł wykorzystywać 
powyższego stanowiska do żadnych celów.



wykorzystując brak Przewodniczącej Komisji 
i Jej Zastępcy, po raz kolejny zaprezentował 
kunszt sztuki uników - zgodnie z zasadą, że 
najlepszą obroną jest atak, ogłosił przerwę 
w obradach Sesji do dnia … 14.11.2017 do 
godz.18! Czy to atak? - zdecydowanie tak, bo 
właśnie 14.11.2017 o godz. 14:45 odbędzie się 
w NSA rozpatrzenie skargi kasacyjnej, jeszcze 
Radnej Pani Elżbiety Szczepańskiej, gdzie ma 
nikłe szanse na utrzymanie mandatu. Kto wie, 
czy wznowienie XXXI Sesji nie nastąpi przy 
okrojonym składzie Rady do 20 Radnych, kto 
wie?

Apolonia Czartoryska 
z domu Rubinstein

Gremlinsy rozrabiają

Pragniemy zauważyć, że „gremlinsy” z PDW 
próbują ostatnio bardzo rozrabiać. To 

na ich stronie na FB pojawił się ostatnio 
prostacki wpis o Przewodniczącym Rady, 
Panu Krupińskim, jego mało męskiej 
postawie i niesmacznej migracji. Ale przecież 
pamiętamy, że to z list PiS-u startowała 
doktorowa Szczepańska i Pan Kostrzewski. Jak 
ich stamtąd słusznie wywalili, to szybciutko 
schronili się oboje pod skrzydełka nowego 
umiłowanego Przywódcy Kowaliszyna i nawet 
nie ukrywali, że się …. „Porozumieli Dla 
Włoch” oczywiście, nie dla stabilności układu. 
Teraz to oni oboje wytykają Panu Radnemu 
Krupińskiemu, że ma taką „niechlubną kartę” 
z przeszłości - czysta mentalność Kalego, a że 
w polityce robi się wszystko, aby zaspokoić 
swoje wygórowane „ego” to nie dziwota, że 
Radni czy parlamentarzyści krążą jak hieny 
w poszukiwaniu ofi ary. Jak się człowiek z boku 
patrzy na tych wybitnych intelektualistów 
i wykształconych krasomówców, którzy 
bogobojni, sprawiedliwi i empatyczni potrafi ą 
wspólnie zewrzeć szyki w obronie swoich 
praw, a nie umieją w należyty sposób dbać 
o interesy mieszkańców to trudno się dziwić, 
że 2000 diety co miesiąc plus inne splendory 
powodują, że zachowują się w tak kuriozalny 
sposób. Ci „bogowie”, czasowo przebywający 
na ziemi, nawzajem by się potopili w łyżce 
wody. Wzajemne zależności i kunktatorstwo 
to mapa drogowa części naszych radnych, 
może nie aż tak licznych, ale dominujących 
wśród reszty niezdecydowanych czy wręcz 
tchórzliwych.

Gertruda Helga von Brunszwicka
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J Kozakiewicza” to fakt, ale z drugiej strony 
patrząc, prawa nie złamał – Radni mogli 
się przekonać, że to co bulwersuje w innych 
Dzielnicach, u nas też jest możliwe.

Nasza Grupa „szturmowa” złożyła ponownie 
wniosek o Sesję i znowu podała datę i godzinę. 
Tym razem Radni zapewniali, że są zwarci 
i gotowi do „sypnięcia” Krupińskiego. 
Tymczasem 10.10.2017 o godzinie 8:00 rano, 
Przewodniczący powiedział sprawdzam 
i zwołał Sesję na godzinę 13:30. Frekwencja 
zapowiadała się lepsza więc Przewodniczący, 
w geście Wiceburmistrza Kowaliszyna (gdy 
tamten był swego czasu odwoływany), pozostał 
w swoim gabinecie i niecierpliwie czekał na 
wynik Sesji. Jak się okazało, znowu wyliczył 
dobrze, bo wskazany przez niego Prowadzący 
obrady (sam nie chciał prowadzić Sesji w swojej 
sprawie - i słusznie) Wiceprzewodniczący Rady 
Damian Pietrzyk, przy obecności dziewięciu 
Radnych, zamknął Sesję z braku quorum 
– nawet całkiem przypadkowo spóźniona, 
Radna Baranowska nie poprawiła statystyki. 
Za te gesty (Kozakiewicza i Kowaliszyna), 
choć tylko zapożyczone , trzódka wspierająca 
włochowski układ, na wyraźne hasło rzucone 
tą samą nienawistną ręką na Fb profi lu 
PDW, wylała na Pana Andrzeja wiadro pomyj 
i stwierdziła autorytarnie, że większość 
Radnych z Klubu PIS Go nie lubi i w ogóle 
większość mieszkańców Włoch Go nie lubi i ma 
przechlapane na najbliższych wyborach za rok. 
Nawet Pani Jakubowska – Wąsowicz zabrała 
głos, że od dawna czuje się jak w Wilkowyjach, 
to też w końcu na W – że co, Szanowna Pani? 
Może chodziło Pani o „Prywatne Rancho 
Wąsowiczów” – to też przecież w końcu na W. 

Kolejna Sesja Rady Dzielnicy Włochy 
została zwołana przez Przewodniczącego 
w dniu 17.10.2017 na wniosek Zarządu, celem 
zatwierdzenia zmian w Załączniku do budżetu 
na 2017 rok, a przede wszystkim zatwierdzenia 
Projektu Budżetu na 2018 rok. Zachodziła 
obawa, że nasza Grupa „szturmowa” znajdzie 
jakiś pretekst i wciśnie jednak swój punkt 
o odwołaniu Przewodniczącego pod obrady, 
ale nic takiego się nie wydarzyło i właściwie 
nie mogło się wydarzyć bo Radni „olali” to, 
a co za tym idzie również i Budżet – przyszło 
13 Radnych, a za chwilę było tylko 11, czyli 
minimalne quorum. W takim też składzie, 
w punkcie 9 obrad Sesji, Radni pokazali 
środkowy palec Zarządowi i w głosowaniu 4 za, 
6 przeciwko i 1 wstrzymującym się, negatywnie 
zaopiniowali Projekt Budżetu na 2018 rok. 
W punkcie 10 Sesji miały być głosowane jakieś 
stanowiska Komisji Ładu Przestrzennego, ale 
tutaj Pan Przewodniczący Andrzej Krupiński, 

Jak pamiętamy, jeszcze na XXVIII Sesji 
Rady Dzielnicy Włochy w dniu 30.08.2017, 

Radny Juliusz Kostrzewski w imieniu Grupy 
sześciu Radnych złożył Wniosek o odwołanie 
jej wieloletniego Przewodniczącego, Pana 
Andrzeja Krupińskiego. A któż to stwierdził 
(bo tak stało we Wniosku), że obecnemu 
Przewodniczącemu Rady brakuje dostatecznej 
reprezentatywności i dlatego domagają się 
korekty na tym stołku? Otóż byli to wszyscy 
Radni z Klubu PDW: Juliusz Kostrzewski, 
Elżbieta Szczepańska, Teresa Baranowska 
i Wiesława Ufnal. Dwoje pierwszych, jak 
pamiętamy, zostało wyrzuconych z PiS-u za 
krętactwo w głosowaniach, a pozostałe dwie 
dostały rozkaz zrejterowania z WDW, aby jakoś 
bronić stołka Wiceburmistrza Kowaliszyna 
w nowej rzeczywistości. Całą czwórkę połączył 
więc wspólny los „wyrzutków” i nic dziwnego, 
że ich wspólnym mianownikiem stała się 
nieukrywana nienawiść do dawnych kolegów, 
a szczególnie właśnie Andrzeja Krupińskiego. 
W polityce nie ma miłości i nienawiści, 
bo to największa ku....wa, więc w ramach 
przedziwnej, niepisanej koalicji PiS-u i PDW, 
przy cichym poparciu PO, musieli siedzieć cicho 
– jednak tylko do tej pory. Po tegorocznych 
publikacjach Informatora Mazowsza, chyba 
coś zaczęło pękać we włochowskim układzie, 
może coś się przepaliło, może coś się przepiło 
…. Pierwszym sygnałem nowej jakości 
stała się przegrana Projektu poszerzenia 
cmentarzy włochowskich, autorstwa PIS, 
a potem impas w wygaszaniu mandatu 
Radnemu Kostrzewskiemu. Widzimy jak do 
głosu dochodzi PO i już otwarcie zaczyna 
rozdawać karty, bo brakująca dwójka tej 
Grupy inicjatywnej to Radni: Krzysztof Czuma 
i Cezary Sobociński ze wskazaniem Radnego 
Czumy na nowego Przewodniczącego Rady. 
Wkrótce się przekonamy, czy PIS w obliczu 
wyższej konieczności przestał się już brzydzić 
Platformy czy może powstanie jakiś nowy 
/ stary układ o zasięgu ponadpartyjnym – 
i stąd ten wniosek. Zasada przy odwoływaniu 
Przewodniczącego Rady jest taka, że na 
jednej Sesji składa się wniosek o odwołanie 
Przewodniczącego, a na następnej dochodzi do 
stosownego głosowania.

Ponieważ Pan Przewodniczący nie kwapił 
się do własnego odwołania, to ta sama Grupa 
radnych złożyła wniosek o zwołanie w tym 
celu Sesji Nadzwyczajnej, z podaniem daty 
i godziny. Przewodniczący wyznaczył jednak 
inny termin i wczesną godzinę licząc, że nie 
będzie po prostu quorum - i się nie przeliczył. 
Stawiło się tylko dwóch radnych: On sam i jego 
Zastępca, więc Sesja odbyć się nie mogła. To, 
że Przewodniczący pokazał Radnym „gest 

Sztuka
Uników
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CCałkiem niedawno moja 
znajoma wyznała mi 

szeptem, że jedzie pilnie do 
Mongolii.

Zdumiona, zapytałam: 
kiedy?  po co?, Ułan Bator? 

Odpowiedziała lekko 
skonsternowana: no co 
ty? Już dawno słyszałam, 
że są biura co organizują 

specjalne wyjazdy pod 
nazwą: „w poszukiwaniu 
korzeni”. Gdy ostatnio 
przyśniło mi się, że jestem 
Dżurdwżenką, to już nie 
miałam wątpliwości, a wiesz 
jak wierzę we sny - jadę 
sprawdzić. 

No i co - tak we wszystko 
wierzysz co Ci się przyśni? 

No nie, aż taka głupia to ja 
nie jestem - wierzę w te sny, 
który mi się kalkulują.

Ha haha - rozbawiona 
odpowiedziałam; no jak 
masz takie podejście to 
rzeczywiście musisz mieć 
korzenie. 

E tam, to głos 
rozsądku mojego męża. 
Rozmawiałam z nim 
ostatnio i doszliśmy do 
wniosku, że powinniśmy 
zainteresować się tym 
„aspektem”, bo inaczej to 
nie zrobimy żadnej kariery. 

A w czym to Wam pomoże? 

Oj Magda, co za głupie 
pytanie - we wszystkim. 
Teraz się nazywam Hanna 
Słowik, a jak mąż znajdzie 
ten korzeń to Saran 
Munkhtsetseg

A mąż? - zapytałam. 

Baruch... 

O - fajnie.

Gisella Tatarszwili

Magdalena Lubańska

Stolica Mongolii UŁAN BATOR

w poszukiwaniu 
korzeni


