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NNa dziedzińcu Pałacu Cezara 
Pomponiusza panowało zamie-

szanie.. dworzanie i służba biegali bez 
ładu i składu w oczekiwaniu na to co 
wydarzy się niebawem. Po schodach 
wiodących do Sali posiedzeń zbliżała 
się Angina Agonalna w towarzystwie 
Purcelli Przejrzałej, która zabawiała ją 
dowcipami cierpkimi jak wino z Tsul-
lagi.

Na żądanie Psychollusa, Angina led-
wo żywa, głucha już i nie rozróżniająca 
dnia od nocy, wierna swojemu pryncy-
pałowi pojawiła się, aby sprawiedliwo-
ści po wielu miesiącach oczekiwania 
stało się zadość. Wśród zwołanych na 
ten wieczór wiernych znalazły się rów-
nież Wespazja Sprawiedliwa, Durni-
nia Senioralna, której zadaniem było 
doprowadzenie  do skazania Lucylia-
na. Siedzący nieopodal Pinius Brutus 
Młodszy z psychodelirycznym, kon-
wulsyjnym uśmieszkiem komentował 
co dziać może się tegoż wieczora. Obok 
niego jak zawsze piękna Druzylla – 
dziś wyjątkowo upudrowana, na próż-
no starająca się ukrywać mankamenty 
stroju tym razem zbyt wyzywającego 
i podkreślającego jej profesję…

Ciszę rozmów przerwało wejście 
Psychollusa . Grube, mięsiste war-
gi zatrzęsły mu się, gdy wyjąkał: dziś 
musicie to zrobić! Dworzanie zasty-
gli w milczeniu. Jeno Druzyniano-
wi z Apulli wymknęło się: Tak Panie 
dziś Go dobijemy. Szatański grymas 
-chyba uśmiechu przyozdobił ponu-
rą twarz Psychollusa. Jestem w domu 
mruknął pod nosem i rozejrzał się po 
sali. Z nieukrywaną miłością spojrzał 
na Wespazję, Purcellię, której tajemni-
ce skrzętnie wykorzystywał do swoich 
niecnych celów, na Druzyniana, które-
go sumienie, a w zasadzie  jego brak 
umożliwia pozbycie się części wrogów, 
dotychczas nieruszalnych. Spurię, któ-
rą niedawno wyrzucił Crassus Cato ze 

swojej drużyny, pałający chęcią zemsty 
za lata poniżania i odsuwania od spraw 
państwowych. To on dzisiaj będzie to-
warzyszył Durninii Senioralnej w od-
czytywaniu wyroku na Lucynianie.

Pomponiusz jak zawsze niezdecydo-
wany wierny własnym ideałom posta-
nowił ponownie zniknąć w najprostszy 
dla siebie sposób. Jak mnie nie będzie 
– pomyślał, to nikt nie zarzuci mi, że to 
z mojej ręki zginie mój najwierniejszy 
sługa. Może wyjadę do mojej ukocha-
nej Kryspiny? A może odwiedzę Flawię 
tak, aby nie zorientowała się Kryspina. 
Febronia czuje się opuszczona, Asteria 
zawiedziona, a Fabiola zagubiona. Jak 
im wszystkim powiedzieć, ze teraz Pa-
nią mego serca została Fortunata?

Prostacjusz z  Judei lewa ręka Pom-
poniusza zmył się jeszcze przed roz-
trzygnięciem sprawy Lucyniana. Jako 
manipulant - wierny zasadzie: ja to ja 
a jak nie ja to też ja , postanowił nie 
bronić swojego przyjaciela i oddał go 
na pastwę frakcji, która obiecała mu, 
że w tej rozgrywce oszczędzi Go. Nie-
dawna wizyta w Galilei nastawiła go 
optymistycznie co do dalszej karie-
ry a jedna z kapłanek bogini Wenus 
utwierdziła go w przekonaniu, że po-
krętna droga jaką wybrał jest najlepszą 
z możliwych.

Dochodził zmierzch kiedy wszyscy 
wtajemniczeni rozpoczęli spotkanie. 
Rozpoczęła Durninia Senioralna i choć 
nie rozumiała co czyta, głos jej drżał 
i ręce trzęsły się jak w febrze mówi-

ła do zgromadzonych: Nadeszła wie-
kopomna chwila, aby nieprzydatny 
nam  Lucynian został skazany za ob-
razę majestatu naszego Pana i Władcy, 
Psychollusa Krwiożerczego. Nie może 
być mowy o łasce, albowiem rzeczony 
zdradził nas i kara musi być adekwat-
na do czynu. Surowa i ku przestrodze 
innym potencjalnym zdrajcom. Tu 
wtrącił się Crassus Cato śliniąc się i se-
pleniąc dodał: jest winny, jest winny. 
Żadnej łaski, utopić, pokroić i co tam 
jeszcze. Pełen zachwytu, że się nie po-
mylił opadł z impetem na gierydon, 
który zaskrzypiał złowrogo.

ciąg dalszy nastąpi…

tłumaczenie z łaciny: Aurora z Pi-
gnataro córka Sentencjusza; poni-
żej wersja współczesna tłumaczenie 
Roman Gembarzewski
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Detronizacja Pomponiusza 
– część pierwsza 
„Psychollus” zwycięzca
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efektem wieczornych popisów nie-
formalnej grupy pod auspicjami 

krwiożerczego Kowaliszyna, „nadwor-
nego prześmiewcy” Czumy i radnej, 
mocno zaawansowanej Seniorki Ufnal 
oraz przy aplauzie pozostałej czeredki 
radnych z egzotycznej koalicji sprzeciwu 
tj. PO, PDW i niezrzeszonych podczas 
XXXII Sesji Rady Dzielnicy Włochy, 
„odwołano” jej dotychczasowego Prze-
wodniczącego, Pana Andrzeja Krupiń-
skiego.

Nieobecność na tej dziwnej Sesji Rad-
nych PIS, Burmistrza Wąsowicza i jego 
zastępcy Młynarka (pamiętajmy Pełno-
mocnika PIS we Włochach) z wyjątkiem 
Radnego Pietrzyka, który był obecny 
lecz starał się jak Rejtan blokować jej 
obrady, była tylko wybiegiem  taktycz-
nym, dobrze nam już znaną „sztuką uni-
ków”. Prawdopodobnie Panowie Wą-

sowicz  i Młynarek, dogadali się w ten 
sposób z Kowaliszynem dla ratowania 
własnych tyłków, aby ten mógł, „bez ich 
wiedzy i zgody”, dopilnować rozjechania 
Krupińskiego. Niech np. o „współudzia-
le” Wąsowicza świadczy fakt, że o ile wy-
cofał z tego przedstawienia Panie z Biu-

ra Obsługi Rady, to jednak pozostawił 
na miejscu mecenasa Kuczyńskiego 
–  jasne, że chciał w ten sposób przy-
pieczętować legalność. 

Gdy po przebrnięciu problemów 
technicznych i przeholowaniu „za rękę” 
„mdlejącej” Przewodniczącej Seniorki 
przez dzielnych podpowiadaczy: Czumę 
i Kostrzewskiego, miało dojść do głoso-
wania, doszło do komicznego z pograni-
cza groteski wydarzenia. Otóż nasz Da-
mian ”Rejtan” Pietrzyk nie wytrzymał 
napięcia nerwowego, złapał pustą jesz-
cze urnę do głosowania i próbował z nią 
uciec. Nie docenił jednak determinacji 
w walce o „wadzę” ludzi sportu i służb: 
Kowaliszyna i Kostrzewskiego. Biedny 
Pietrzyk, w obawie przed wyrwaniem 
ręki, pozwolił odebrać sobie urnę Ko-
waliszynowi. Ten triumfalnie wkroczył 
z urną na salę i dopilnował aby już bez 
przeszkód głosowanie przebiegło i przy-
pieczętowało koniec znienawidzonego 
Krupińskiego w głosowaniu tajnym i wy-
niku ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-

JĘ SIĘ: 2. Co z tego, że Pani Jastrzęb-
ska przyznała się do WSTRZYMANIA 
(i pewnie jeszcze jedna Pani co się nie 
przyznała) – przecież wasza obecność 
stanowiła o quorum, to to samo co gło-
sowanie ZA odwołaniem. Czysta hipo-
kryzja.  A skąd się wzięła tak  naprawdę  
ta wielka nienawiść do Krupińskiego? 
Otóż pasterze tej „owczarni” są mistrza-
mi socjotechniki i doprowadzili do tego, 
że „baranki”  bezmyślnie teraz powta-
rzają, że to Krupiński paraliżuje prace 
Rady Dzielnicy, że nie można opiniować 
zmian w budżecie, zmian w studium 
i jeszcze wiele itp. - wszystkiemu winien 
Krupiński. Otóż nie. Czyż nie widzicie, 
że słaby Burmistrz Wąsowicz, a jeszcze 
słabszy Pełnomocnik PIS, Wicebur-
mistrz Młynarek, wydają polecenia Kru-
pińskiemu, aby świadomie doprowadzić 
do takiego paraliżu. Potem „bez swojej 
wiedzy i zgody” poświęcają „kozła ofi ar-
nego” i pokazują władzom PIS, że aby 
zachować fl agę we Włochach należy do-
gadać się z PO i dać Przewodniczącego 
Czumie! Za jednym zamachem pozby-
wają się niewygodnego Krupińskiego, 
a jednocześnie już ofi cjalnie wzmacniają 
przedziwny układ władzy Czumą.

W dzisiejszych, niepewnych czasach, 
dopiero tak silna koalicja daje jako taką 
stabilność „układowi” i daje „wadze”. 
Teraz widzimy do czego było potrzebne 
tak kuriozalne przedstawienie w dniu 
23.11.2017 nazwane XXXII Sesją, chy-
ba nawet Nadzwyczajną. Kto chce niech 
wierzy   i wyciąga wnioski, reszcie prze-
cież nie wolno wierzyć w teorie spisko-
we.

Walka 
o „wadze”

Roman Gembarzewski
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Nie, nie, aż tak źle sąsiadom z Ochoty nie 
życzymy. Jednak audycja telewizyjna 

w TVP3 (tej podobno reżimowej) o godzinie 
19, 15 listopada 2017r. wyraźnie wskazuje 
na taką możliwość. Przez blisko 90% audycji 
aktywiści ze stowarzyszenia Ochocianie 
na czele z radnym Łukaszem Gawryś oraz 
przedstawiciele Pieszej Masy Krytycznej 
przekonywali o potrzebie odbudowania 
kładki między Ochotą a Włochami. W trakcie 
audycji okazało się, że nie przybyli najbardziej 
zainteresowani: przedstawiciele PKP 
i reprezentanci Urzędu Dzielnicy Ochota, choć 
kładka znajduje się na ich terenie. Pojawił się 
zaś po stronie ochockiej włochowski burmistrz 
Jerzy Kowaliszyn, jedyny, jak stwierdził jeden 
z jego pomagierów, prawdziwy obrońca kładki. 

Oczywiście w tle zgromadzonej grupki osób 
przewijała się charakterystyczna sylwetka 
pani Doroty Babiak, dyrektorki przedszkola ze 
Śląskiej, prywatnie drugiej żony Kowaliszyna. 
Jej mąż, Rzeszowianin z pochodzenia, 
w swoim płomiennym wystąpieniu zapewniał 
o swoim poparciu dla inicjatywy odbudowy 
kładki i poparciu władz Włoch (jakich?). 
Gdy doszło jednak do konkretów , okazało 
się że cała praca związana z odtworzeniem 
kładki spoczywa na barkach władz Dzielnicy 
Ochota, z panią burmistrz Katarzyną 
Łęgiewicz na czele. Dobitnie o tym mówiła 
pani rzecznik Ochoty w wyemitowanym, 
w trakcie programu, wystąpieniu. Nie zmąciło 
to jednak dobrego humoru Kowaliszyna, 
gdyż najłatwiej mu przychodzi obiecywać 

coś, w czym sam nie uczestniczy. W swojej 
drugiej wypowiedzi przekonywał, że kładka 
zostanie zrekonstruowana, miał jednak 
wyraźne trudności (ach ta pamięć!) ze 
skonkretyzowaniem terminu wykonania 
pracy. Dlatego proponujemy: Kowaliszyn 
na burmistrza… Ochoty, pod warunkiem, 
że osobiście dopilnuje tej inwestycji przed 
wyborami w… 2022 roku. Aktywistów ze 
stowarzyszenia Ochocianie i panią burmistrz 
Łęgiewicz jednak uspokajamy: gruszki na 
wierzbie, to Kowaliszynowi najlepiej wychodzi 
! ! !

Makamu Msumkuma 
Korespondentka  Nehanda TV 

Krzysztof Wietecha

„Dyktator” 
z Rzeszowa

z Ratusza
Dziwimy się, iż 15 - ty marca nie został do 

tej pory ogłoszony świętem Dzielnicy 
Włochy. Tego bowiem dnia w 2006 roku (!!!) 
uchwałą nr 171/XL/2006 i nr 172/XL/2006 
powołano Michała Wąsowicza na stanowisko 
burmistrza Dzielnicy Włochy, a Jerzego 
Kowaliszyna na jego zastępcę. To już ponad 11 
lat (!) nieprzerwanie obaj wykorzystują Urząd 
jak swój własny folwark. Brak takiego święta 
jest z pewnością wyraźnym zaniedbaniem 
rzecznika ratusza – pani Katarzyny 
Piwkowskiej i całego Zespołu Promocji. Gdzie 
jest uchwała intencyjna Przewodniczącego 
Krupińskiego i całej Rady Dzielnicy, 
wyrażająca podziw i uznanie dla dokonań 
tych urzędników? Po prostu wstyd ! (Była 
co prawda w przeszłości próba uwiecznienia 
osoby Pana Burmistrza w historii Dzielnicy 
poprzez „przypadkową” zamianę nazwy ulicy 
Szybkiej na Michała Wąsowicza, ale złośliwcy 
obśmiali projekt i wszystko wróciło do normy 
– fakt pozostaje faktem, że na razie ten odcinek 
Szybkiej nie ma jeszcze nazwy – czyżby czekał 
na coś ?)  Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
pan Michał był zastępcą burmistrza od 2005 
roku, a pan Jerzy jeszcze wcześniej ( ach te 
czasy Brzózki ), to czas panowania znacznie 
się wydłuża. W przypadku Wąsowicza do 
12 lat, a przy Kowaliszynie to chyba z 16 
lat! W zakresie dokonań tych panów warto 

choćby podkreślić, że burmistrz już 12 lat 
próbuje remontować  ulicę Szyszkową ( 
o innych nawet nie wspominamy ), a jego 
zastępca przez te 16 lat toczy heroiczny bój 
o słynną kładkę między Ochotą a Włochami. 
Oczywiście, nie robią tego za darmo!!! 
Trudno być altruistą (bezinteresownym, 
wspaniałomyślnym, idealistycznym + jeszcze 
25 takich określeń) przy licznym potomstwie 
czy u boku drugiej żony. Dlatego warto zajrzeć 
na stronę Biuletynu Informacji Publicznej 
i zobaczyć ile pieniędzy z naszych podatków 
( patrz: kieszeni ) idzie na opłacanie tej 
pary urzędników. Ponieważ BIP zawiera 
informacje tylko z ostatnich sześciu lat, 
musimy ograniczyć się do tych danych. I cóż 
się okazuje? Bycie burmistrzem to naprawdę 
niezła fucha! Można robić sobie aplikację 
radcowską, doskonalić języki, zwiedzać 
ciekawe miejsca na mapie świata i jeszcze 
zarobić milion z okładem - tylko w latach 
2011-2016. Daje to przeciętną ponad  167 
tyś złotych na rok (około 14 tyś na miesiąc – 
fi u,fi u). Chyba nieźle, co? A Jerzy Kowaliszyn? 
Nieco mniej, ale życzymy każdemu takich 
zarobków przez 16 lat. Łączna kwota w latach 
2011-2016 to ponad  900 tysięcy złotych. 
Wtedy przeciętna roczna wynosi około 150 
tysięcy, a na miesiąc bagatela 12,5 kafl a. 
Wystarczy z pewnością na słynną Chorwację, 

dobry samochód (oczywiście na raty dla 
niepoznaki) i inne doraźne przyjemności. 
A na końcu szarada matematyczna. Gdyby 
średnie wynagrodzenie (podobno wcześniej 
były one wyższe) przemnożyć przez lata 
sprawowania władzy, to okazałoby się, iż 
pan Michał, chłopak z Wysokiego Okęcia, 
mógłby hipotetycznie przez te  12 lat zarobić 
2 miliony z okładem. Natomiast 53 letni 
rzeszowiak, przez te 16 lat z naszych podatków 
hipotetycznie „wyciągnął” 2,4 bańki. O ile 
żona Burmistrza zajmowała się przez te lata 
rodzeniem i wychowywaniem dzieci, to żona 
Wiceburmistrza Kowaliszyna, w ciągu 6 lat, 
dorzuciła do budżetu rodzinnego - przy 6,5 
koła miesięcznie, prawie pół bańki. Złośliwcy 
mówią jeszcze o jakimś ryczałcie na dojazd 
samochodem do pracy i służbowym telefonie 
komórkowym. Suma summarum: 2 z okładem 
bańki Wąsowicza czy 2,9 bańki małżeństwa 
Pana Wiceburmistrza Kowaliszyna to chyba 
całkiem pokaźne sumy.  Jeśli więc ktoś ma 
wątpliwości dotyczące powodów, dlaczego 
obaj Panowie już rozpoczęli swoją nową 
kampanię wyborczą, to przypominamy 
słynne łacińskie przysłowie: „Pecunia non 
olet” (Pieniądz nie cuchnie) ! ! !

1/2018
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określeń typu: „PISOWSKI PIERDOLEC 
PRZETACZA SIĘ PRZEZ KRAJ”. 

A co na to wszystko Pan Sipiera, Wojewoda 
Mazowiecki z PIS?  Czy nadal uważa,                        że: 
we włochowskim sklepie z porcelaną nadal nie 
ma żadnego słonia? a na wydanie zarządzenia 
zastępczego nie ma żadnego limitu czasu? 
Co by to wszystko nie oznaczało, to znaki 
nadchodzących zmian są jaskrawo widoczne. 
Czy idzie na lepsze, nie, bo ludzie ci sami. „Tak 
dużo zostało zrobione, aby wszystko zostało po 
staremu”

W

JJak pamiętamy, w sierpniu br  (2017) roku 
wybuchła słynna „aferka kawiarniana” 

w Domu Kultury ADA. W związku z nią, podczas 
XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Włochy, doszło 
do przesłuchania Pani Dyrektor Sadowskiej 
i niektórych pracowników, ale przy okazji 
pojawiły się różne bardzo ciekawe wątki, które 
znalazły potem miejsce w naszej publikacji 
pt. „Śmierć na Potrzebnej” nr 5 Informatora 
Mazowsza. Ponieważ w artykule pojawiła się 
osoba nie tylko Burmistrza Wąsowicza, ale 
i jego żony i to w dość dziwnych, dwuznacznych 
okolicznościach, to nic dziwnego, że na 
Sadowską posypały się skargi ze wszystkich 
stron. W przypadku przestępstwa idzie się na 
policję albo do prokuratury. Jakie były tutaj 
inne poczynione kroki, tego nie wiemy, ale 
skarg do Komisji Rewizyjnej wpłynęło kilka. 

Właśnie odbyły się wybory do władz 
terenowych w Prawie i Sprawiedliwości. 

Komitet terenowy PIS dla Dzielnicy Włochy, 
wybierał swoje władze 01.12.2017 roku na 
terenie Urzędu Dzielnicy – liczna reprezentacja 
w tej partii ze strony urzędników i radnych, 
zadecydowała prawdopodobnie o miejscu 
zjazdu, więc w tej sytuacji nie wypada nawet 
pytać o zasady wynajmu sali 433, normalnie 
wykorzystywanej do posiedzeń Zarządu 
Dzielnicy.

Podobno przybyło bardzo niewielu członków 
PIS, ale to chyba przewidziano zawczasu, bo jak 
wiemy sala 433 może pomieścić max 20 do 25 
osób - dwadzieścia i jeszcze parę osób, to trochę 
mało jak na tak duże i silne ugrupowanie we 
Włochach, ale nie nam przecież stanowić o tym 
kto jest dopuszczony do stołu, a kto nie.  Jak tam 
było tak tam było, ale skończyło się sukcesem, 
bo na nowego/starego Pełnomocnika PIS 
w Dzielnicy Włochy został wybrany jedyny 
kandydat, Pan Christian Młynarek z poparciem 
około 95% głosujących – imponujące! (czemu 
w tym momencie wspominam czasy PRL-u:  1 
kandydat i 100% poparcia).

Możemy jeszcze pogdybać, czy nieobecność 
tak ważnej persony jak Burmistrz Wąsowicz 
i licznej grupy jego zwolenników, była 
wynikiem braku weryfi kacji np. z powodu 
nieopłaconych składek czy po prostu znanym 
już nam „gestem Kozakiewicza”. Jak z tymi 
składkami, to oczywiście nie wiemy bo nie 
zaglądamy PIS - owi do sakiewki, ale jeśli 
chodzi o „gest” to chyba może być coś na 
rzeczy. Oto kilka dni temu, Wiceburmistrz 
Christian Młynarek, dotychczasowy p. o. 
Pełnomocnika PIS, zaatakował zdecydowanie 

Do czego służą jakieś tam skargi? Jeszcze nie 
słyszeliśmy aby jakakolwiek skarga, nawet 
uznana za zasadną, była karą dla kogokolwiek 
– to były zwykle takie makagigi. Tym razem 
poskarżył się nie byle kto, bo żona Burmistrza, 
więc Komisja Rewizyjna zrozumiała swoją 
powinność, a Radny sprawozdawca Krzysztof 
Czuma, miał już nawet gotowy projekt uchwały 
z tezą uznającą skargę Pani Wąsowicz za 
zasadną i winie Pani Dyrektor Sadowskiej.

Niezależnie od tego co Dyrektorka i jej 
kierowniczki mówiły potem na przesłuchaniu, 
to on był niezmiennie przekonany o winie Pani 
Dyrektor – po prostu jest winna i nie ma co 
deliberować nad innymi faktami – udostępniła 
taśmę z nagraniem, bo któż by inny; nie 
złapano jej za rękę, ale udostępniła i koniec. 

Burmistrza Wąsowicza za jego 
naganna postawę i wyraźne 
dyskredytowanie Dyrektor 
SP94, Pani Krasowskiej, za co 
ten może po prostu „olał” te 
całe wybory. 

Jako Redakcja, dziwimy się 
takiej właśnie reakcji Pana 
Młynarka akurat w tej chwili, 
bo przecież od początku roku 
2017, wręcz trąbimy o różnych 
„przekrętach”, celowych 
niedopatrzeniach i licznych 
zaniedbaniach Burmistrza 
Michała Wąsowicza, z SP94 
włącznie - i jak do tej pory nie 
było żadnej reakcji !!! Czyżby 
dopiero „Pismo Prezesa 
Kaczyńskiego” i zbliżające się 
wybory do władz terenowych, 
zmusiły co poniektórych 
działaczy PIS do działania i dodało Panu 
Młynarkowi odwagi. Chociaż mówią, że 
lepiej później niż wcale, to jednak nie w tym 
przypadku – milczące do tej pory przyglądanie 
się poczynaniom Wąsowicza, dziwnej koalicji 
PIS z PDW i PO, przyniesie za chwilę opłakane 
skutki dla PIS we Włochach! Przecież twarze się 
nie zmienią, bo pozostaną nadal ci sami ludzie, 
a oni nie oddadzą władzy , co najwyżej ściągną 
fl agę PIS z masztu Urzędu po 14 latach i będą 
śmiać się całkiem otwarcie z dotychczasowej 
„podwody”, jak to już robią Szczepańska 
i Kostrzewski. Ta pierwsza, choć niedawno 
poświadczała nieprawdę, nadal pozostaje 
Radną, bo tak jej wygaszano mandat, żeby go 
nie wygasić; ten drugi już otwarcie i bezkarnie 
pozwala sobie kpić z partii, która go holowała 
przez kilka lat używając na fb niewybrednych 

Krzysztof Wietecha

Sąd 
nad 

Sadowską

Roman Gembarzewski

Przebudzenie („miałeś chamie złoty róg”)

Biorąc powyższe pod uwagę – jest winna.
W normalnych sytuacjach, w sprawach 

karnych i cywilnych, zawsze obowiązuje 
zasada domniemanej niewinności, ale nie 
w przypadku Pana Sprawozdawcy Czumy – 
chociaż wina nie jest udowodniona to wg niego 
poszlaki wskazują na winę Sadowskiej 

„Zawsze znajdzie się kij aby uderzyć psa” - 
zawsze się znajdzie chociażby element skargi, 
aby uznać Skargę przynajmniej za częściowo 
zasadną. Honor i „majestat boski” zostanie  
obroniony, a winna surowo ukarana, np. nie 
dopuszczona do przyszłorocznego konkursu 
na dyrektora placówki oświatowej - i o to 
chyba chodzi w tym całym cyrku

Sąd nad Sadowską.
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Redakcja IMazowsza

IInicjatorem Kampanii Wodnej (Pani 
Aviyan) jest Mitra Lal Parday, pochodzący 

z Nepalu. Urodził się w  Syuja VDC w Dang, ale 
dzieciństwo spędził w Sunpur VDC. Ukończył 
Tribhuvan  University w Kathmandu, 
uzyskującstopień Master of Arts (MA) i Bachelor 
of Education (B.Ed.) W 2007 roku wyemigrował 
do Polski, w celu kontynuowania edukacji. Jako 
przedstawiciel średniej klasy rolniczej, Mitra jest 
wyczulony na problemy gospodarcze, mające 
miejsce nawet w Europie. Zapoczątkowanie 
Kampanii Wodnej , zaangażowało wszystkich 
Nepalczyków, mieszkających w Europie. 
Obecnie Pardey jest uznawany za wiceprezesa 
stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce “Non-
ResidentNepalese in Poland” , jak również 
wiceprezesa Międzynarodowej Organizacji 
Nepalskich Artystów “INAS”.  

Co to jest  “Pani Aviyan”? Co 
zainspirowało Cię do stworzenia tej 
kampanii ?

Od zawsze marzyłem, że zrobię coś ważnego 
dla moich rodaków, których dotyka problem 
braku wody w ich codziennym życiu. Ludzie 
borykają się z tym samym problemem od dekad; 
często stają w obliczu suszy. Pewnego dnia 
uświadomiłem sobie, że nie trzeba być osobą 
wpływową, aby zacząć robić coś miarodajnego. 
Mój plan był prosty: zacząć zbierać fundusze od 
ludzi mieszkających poza granicami Nepalu na 
rzecz ludzi, mieszkających wewnątrz kraju.Dla 
mnie rząd to grupa inteligentnych ludzi, którzy 
dużo obiecują , jednak niewiele z tych obietnic 
spełniają. Dlatego my, zwykli obywatele 
powinniśmy zainicjować pracę, a może wówczas 
rząd zainteresuje się naszym planem. Mam 
nadzieję, że i władze Nepalu wsłuchają się w głos 
naszej kampanii.Mimo, że opuściłem Nepal, 
dalej myślę o swoim kraju i o zmianach jakie 
można tam poczynić. Mam nadzieję, że moja 
kampania zainspiruje mieszkańców innych 
krajów do zmian w ich społecznościach.Nie 
chcemy nikogo zmuszać, a jedynie zachęcić do 
samodzielnego myślenia; udowodnić, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, jeśli stoją za nami bogate 
wizje.Naszym głównym celem jest praktyczne 
wdrożenie hasła” Woda z kranu w każdym 
domu i nawadnianie w każdej wsi”. Od zawsze 
zastanawiałem się, co mogę zrobić, aby 
zmniejszyć problemy społeczne, a sytuacja we 
wsi, gdzie spędziłem dzieciństwo, zainspirowała 

mnie do stworzenia Kampanii Wodnej.Musimy 
pokazać, że jesteśmy w stanie zebrać fundusze 
uczciwie i że to właśnie uczciwość ma zdolność 
zmiany całego świata.

Kto jest benefi cjentem tego ruchu?
Kampania Wodna nie jest takim samym 

projektem jak inne, nie jest ograniczona ani 
miejscem, ani czasem. Jest to ruch mający na 
celu zainspirować ludzi do pracy “własnymi 
rękoma”, a nie oczekiwać wszystkiego od innych.
Kampania Wodna jest pojęciem, które rozwija 
myśl o rozwoju naszej ojczyzny z każdego 
zakątka świata. Wzajemnie przesyłamy sobie 
dobrą energię i motywujemy się, bez względu 
na to, gdzie znajdujemy się fi zycznie. Mamy 
też ogromne wsparcie naszych rodzin.Korzyści 
z tej kampanii czerpią rośliny i zwierzęta, ale 
bezpośrednim benefi cjentem jest 800 rodzin 
ze wsi Sunpur, Dang, i jest to pierwsze  miejsce, 
gdzie zaczęliśmy nasze prace.

Jaką ilość pieniędzy zebraliście do tej 
pory i czego oczekują współtwórcy tego 
ruchu?

Zebraliśmy 2,8 milona datków, z czego 800 tys. 
rupii wpłynęło na nepalskie kont.  Ta kampania 
potrzebuje wsparcia na poziomie rządowym, 
pozarządowym i indywidualnym.Jaką dajesz 
gwarancję, że te pieniądze będą wykorzystane 
w uczciwy sposób?Mogę zapewnić, że każdy 
pojedyńczy grosz ma uczciwe przeznaczenie. 
Każda transakcja przechodzi przez procesy 
bankowe.  Za uczciwość odpowiedzialny jestem 
ja wraz z całą komisją, a  ponieważ jest to 
kampania działająca na zasadzie wolontariatu, 
każdy ma prawo do uzyskania wszelkich 
informacji.Musimy pokazać siłę uczciwości, 
szczególnie tym ludziom, którzy dawno stracili 
wiarę w jej istnienie. Nasze zebrane fundusze 
są upublicznione, naprawdę  nie ma możliwości 
żadnych nadużyć fi nansowych.

Dobre i złe momenty prowadzenia 
kampanii ?

Najlepszą stroną mojego doświadczenia są 
ludzie, którzy mnie inspirują z każdego zakątka 
świata. Najważniejsze jest to, że poprzez 
nieograniczone niczym myślenie, możemy 
uzyskać dotacje na czyny społeczne. Nasze 
działania spotykają się z coraz bardziej 
pozytywnym odzewem.

Niestety nie brakuje również mniej 
pozytywnych zdarzeń, przez które nie 
przespałem wiele nocy. Obcy ludzie potrafi li 
zarzucić mi nieuczciwość, ale kiedy zrozumieli 
nasze intencje, gotowi byli przyznać nam rację 
. Kampania Wodna nikogo nie krzywdzi, ale 
wymaga dużego poświęcenia, aby uzyskać 
wyznaczony cel. Dlatego obiecałem sobie, że 
nie wrócę do ojczyzny, nie będę brał udziału 
w żadnym głosowaniu i wyborach, dopóki nie 
zbiorę miliona rupii,które są wystarczające, aby 
zrealizować nasze hasło w pierwszej wiosce.

Czy chciałbyś coś przekazać ludziom 
na całym świecie?

Nie będę błagał o głosy w celu promowania 
kogokolwiek. Błagam natomiast o dobrowolne 
datki na naszą kampanię, bowiem woda  
ratuje nie tylko ludzkie życie. Mam głębokie 
przekonanie, że wszystkie organizacje, partie 
polityczne, jak i sam rząd , zwrócą należytą 
uwagę na Kampanię Wodną, co niewątpliwie 
przyczyniłoby się do sukcesu.Nasza kampania 
przekracza wszelkie granice geografi czne, 
religijne i polityczne. Ludzie nic nie ryzykują, 
nic nie mają do stracenia. Kampania Wodna 
jest wspólną próbą dla wspólnego interesu.
Proszę Was wszystkich , aby zaangażować się 
w tą inicjatywę. Dzięki temu nasze wioski staną 
się zielone, a spragnieni ludzie napojeni.

KAMPANIA WODNA – 
“Woda z kranu 

w każdym domu 
i nawadnianie 
w każdej wsi”
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PIPKA NEWS SWEDEN

Aktywność milczącej do tej pory 
żony naszego Włodarza to wy-

raźny znak nadchodzących przemian. 
Czyżby, jak w Korei, wyrastała nam 
nowa liderka, komentatorka i kreator-
ka naszej lokalnej sceny samorządowo 
- politycznej, następczyni po mężu? 
- dynastia w końcu się rozrasta i za 
chwilę będziemy mogli przebierać jak 
w ulęgałkach. Śmieszne i żenujące są 
komentarze „zwolenników”, aktyw-
nych na jednym z portali społeczno-
ściowych, którzy nigdy nie byli i jak 
widać, nie będą merytoryczni. My to 
wiemy, że tak naprawdę nie o to tu 
chodzi - mają rozkaz to atakują, takie 
„żenuła”. „Światło”, które mieszkań-
com naszej Dzielnicy zaczyna coraz 
mocniej świecić z apartamentowca 
Państwa W. to znak, że rozpoczęła się 
kampania samorządowa 2018.

Pani Magdaleno Jakubowska - Wą-
sowicz, Kobieto i Matko trójki dzieci! 
Nie przypadkowo stała się Pani boha-
terką ostatniego numeru Informatora. 
Ani Pani, ani Pani Babiak (co to dru-
giego członu – Kowaliszyn nie chce 
używać przy nazwisku, wstydzi się 
czy co?) nie jesteście postaciami bez 
znaczenia, wydostaliśmy Was obie na 
światło dzienne. Po naszych publika-
cjach Pani Wąsowicz zaktywizowała 
się wraz z koleżankami, podobno no-
wymi kandydatkami na Radne. Nieste-
ty jak w „second handzie”, tzw. „mydło 
i powidło”, taki natłok kolejnych inte-
lektualistek (niektóre nawet wierszem 
piszą, można by rzec, że Pani Holland 
to przy nich pryszcz).

Skoro Pani Wąsowicz zabrała głos 
w sprawie „atakowania i szkalowania” 
męża, to czyż nie zastanawiające jest 
dlaczego dopiero teraz, po wydaniu 5 
numeru IM??? - przecież od nr 1 pisze-
my o Jej mężu. Jak „first lady” dostała 
psztyczka w nos, to dopiero zauważy-
ła,          że „Majkel” jest „poniewiera-
ny”! A może by wreszcie padły jakieś 
odpowiedzi na konkretne  zarzuty IM? 
Nie? – no pewnie, rozmywane są pro-
blemy i trąbione jest na lewo i prawo, 
że to nie zarzuty, tylko bezpodstawne 
szkalowanie … i niech się ta „gazeci-

na” w końcu zamknie! - toż to święto-
kradztwo!

 Następna gwiazda, Agata T, wystę-
puje już nawet „jako organ nadzorują-
cy” ze skargą,   że czuje się zastraszana 
publikacjami. Jej narracja z dziećmi 
w tle, ma podkreślić rozmiar i brutal-
ność ataków. To Dyrektor Sadowska 
wspólnie z tą „gazetką” uknuli spisek! 
A, że była w Adzie z koleżanką Wąso-
wicz i Panią ajentką Joanną podczas 
wyprowadzki kawiarenki to już nie ła-
ska wspomnieć? Chyba w końcu jakaś 
partia „wciśnie” Panią na swoje listy - 
właściwie to może się przydać taka wa-
leczna lwica. A tak na marginesie: kto 
Pani te „Skargi” na Dyr. Sadowską pi-
sze? O ludzie, czyżby to ten sam kom-
puter „wypluwa” z siebie „Skargi” Pani 
Wąsowicz i wcześniejsze pisma dla 
Szczepańskiej, Kostrzewskiego itp.? 
Ludzie co Wy! Naprawdę uważacie Nas 
za idiotów.

Pan Kowaliszyn tak się przejął kryty-
ką, że aż dwoi się i troi na 1-go Sierpnia. 
To kładzie asfalt, to remontuje kładkę, 
to poszerza boisko, a w przerwach dba 
o kondycję wątroby.    Jak w PRL-u - 
otwieramy, zamykamy, wstążki i no-
życzki wypożyczamy, piękne fotki na 
fb obowiązkowo wystawiamy. 

W urzędzie Dzielnicy Włochy, a na-
wet i podobno w całej już Warszawie, 
samorządowi specjaliści twierdzą, że 
dni i godziny … ba, nawet minuty Wi-
ceburmistrza Młynarka są już policzo-
ne lub jak to mówią, siekiera do pnia 
przyłożona. Ile w tych plotkach praw-
dy i jak długo ta „gwiazdka” będzie 
jeszcze świeciła? - zobaczymy. Z koń-
cem ubiegłego roku zgasła w PIS Wło-
chy GWIAZDA BURMISTRZA WĄSO-
WICZA… 

Burmistrz Wąsowicz, który już na 
początku bieżącej kadencji, popadł 
w niełaskę Pana Prezesa Kamińskiego 
(kosztem Pani Rogg „wepchał kola-
nem” Panią Karczewską na Wicebur-
mistrza). Żona Burmistrza Wąsowicza 
wypisuje złośliwe komentarze pod ad-
resem Pana Młynarka – Pełnomocni-
ka PIS w Dzielnicy próbując osłabiać 
w ten sposób pozycję Pana Wicebur-

mistrza. Ponieważ obaj Panowie, Wą-
sowicz i Młynarek mają swoje chody 
tam na „górze”, to może się wkrótce 
okazać, że „góra” będzie musiała coś 
zrobić – dwóch liderów to jeden duży 
problem. Podobno i na to jest rada: 
Wąsowicz wystartuje do Rady War-
szawy i naturalnie „zniknie”, a na jego 
miejsce wejdzie automatycznie Młyna-
rek – i wilk syty i owca syta – trzeba 
tylko wygrać wybory. Jeśli PIS dogada 
się z innymi partiami i zmieni ordy-
nację wyborczą to np. komitecik pod 
szyldem „Wąsowicz” nie ma szans, 
ale zawsze można wejść jako miejsco-
wy „lider” do PO czy Nowoczesnej itp. 
Przecież się ma nazwisko…

Aktywność 

gwiazd

BIURO 
REKLAMY 

IMAZOWSZA 

tel. 22 398 48 48 

CZEKAMY!!!
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BByły sobie „Pchły Szachrajki” – 
niesłychana rzecz po prostu by wy-
czyniać bez powodu takie psoty 
i gałgaństwa jak „OWE” – proszę 
Państwa….

Mądrzy ludzie mówią, że jak ktoś 
raz się sprzeda, to już sprzedawać 
się będzie do końca swoich dni. Taka 
„prostytutka” do wynajęcia dbać bę-
dzie tylko o to, aby stawka za usługi 
ciągle rosła. Wiedząc, że polityka, 
duża czy nawet taka mała jak we 
Włochach, rządzi się swoimi prawa-
mi,     gdy często ich poglądy nie są 
tożsame z poglądami ich Protekto-
rów, kreatorów rzeczywistości, mu-
szą się albo podporządkować, albo 
ustąpić miejsca następnym „prosty-
tutkom”, którym akurat łatwiej się 
sprzedać. 

W Dzielnicy Włochy od kilkunastu 
lat rządzą nie tyle Pchły Szachrajki 
co ludzie, u których próżno doszuku-
jemy się przyzwoitości, wstydu i ho-
noru. W każdym demokratycznym, 
dojrzałym społeczeństwie, ludzie ze 
świecznika, którzy tracą rekomen-
dację ugrupowania, z którego popar-
cia znaleźli się na konkretnych sta-
nowiskach, natychmiast podają się 
do dymisji, a wszelkie wyjaśnienia 
i szukanie sprawiedliwości odbywa 
się poza sceną polityczną.  W Pol-
sce nie ma nie tylko poczucia odpo-
wiedzialności za swoje czyny osób 
będących na „szczytach władzy” ale 
panuje totalne poczucie bezkarności 
i wręcz promowanie stylu „wszystko 
na sprzedaż”. Zmienia się wtedy tyl-
ko „szyld” i jest nadal OK. 

Kilka dni temu Prawo i Sprawiedli-
wość wywaliło z hukiem swego pro-
minentnego członka, a naszego Bur-
mistrza Michała Wąsowicza, co jest 

jednoznaczne z utratą rekomendacji. 
Pan Wąsowicz buńczucznie oświad-
czył na fb, że to wyłącznie nagonka 
personalna ze strony jego Zastępcy 
Młynarka na jego osobę i fotel, że 
już 12 lat nienagannie sprawuje swój 
urząd Burmistrza we Włochach, że 
partia nie jest dla niego najważniej-
sza bo przecież najpierw został Bur-
mistrzem,   a dopiero potem wstąpił 
do PIS (władze PIS twierdzą inaczej: 
skłamał, bo najpierw „podczepił” 
się pod PIS w nadziei awansu, a po-
tem dopiero został Burmistrzem) no 
i wreszcie, że nie zamierza przestać 
„służyć” mieszkańcom. (Tak, tak – 
służ nam dalej, jak echo powtarzają 
jego sympatycy) 

(Bardzo mi przykro, bo wiem jak 
po latach pracy bolą takie sytuacje - 
użala się nie tak dawno „skrzywdzo-
na” przez PIS, koleżanka Karczew-
ska, ale wie przecież, bo siedzi na 
sztucznie „wskrzeszonym” stanowi-
sku Wicedyrektora Domu Kultury, 
że prawdziwych przyjaciół „poznaje 
się w biedzie”). 

Wcześniej, jak pamiętamy, jed-
no z ugrupowań samorządowych, 
ofi cjalny koalicjant PIS w dzielni-
cy Włochy, wycofało rekomendację 
Panu Kowaliszynowi do dalszego 
zajmowania stołka Wiceburmistrza. 
I co? I nic, bo jeden i drugi mają 
„swój honor” i własne „poczucie 
wstydu”. 

A propos Panie Wąsowicz. Dzię-
kujemy za propozycję startu w przy-
szłorocznych wyborach samorządo-
wych z list …..??? tworzonych ewen-
tualnie pod Pana przewodnictwem. 
Niestety ani ja, ani mój zastępca nie 
jesteśmy do kupienia ani wynajęcia. 
Nie zmienimy swoich poglądów i nie 
dostosujemy się ani do Pana ani do 

Kowaliszyna, prosimy nie składać 
żadnych propozycji.            Na świe-
cie są jeszcze ludzie, którzy potrafi ą 
bronić swoich poglądów i patrzeć na 
swoje odbicie w lustrze z podniesio-
nym czołem. Obiecujcie, „kupujcie” 
czy grajcie. Od Nas się ODWAL-
CIE!!!

„Pchły 
Szachrajki”

Z Notatek
”Niedoszłych Prostytutek”
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„Sesja bez WAZELINY”

Redakcja  IMazowsza

Dodoskonale jeszcze pamiętamy, 
jak to 23.11.2017 roku na XXXII 

Sesji Rady Dzielnicy Włochy,   grupa 
zdeterminowanych radnych pod wo-
dzą jeszcze bardziej zdeterminowanego 
Wiceburmistrza Kowaliszyna i przy wi-
docznym wsparciu nieobecnego na sali 
obrad Burmistrza Wąsowicza, postano-
wiła Zawalczyć o „wadzę”, poprzez od-
wołanie jej Przewodniczącego – „znie-
nawidzonego Krupińskiego” (z jeszcze 
bardziej znienawidzonego PIS). To, czy 
Sesja była całkiem legalna,   nikt się ja-
koś nie przejmował, łącznie z Panią Pre-
zydent - wszyscy jakby czekali na dalszy 
rozwój wypadków kierując się maksy-
mą, że „racja silniejszego zawsze więk-
szą bywa”.  Nie czekano długo, bo już 
06.12.2017 na XXXIII Sesji, „egzotycz-
na koalicja”, zaplanowała sobie dalsze 
„czyszczenie” PIS-u poprzez odwołanie 
Wiceprzewodniczącego Rady Damiana 
Pietrzyka. Punktem kulminacyjnym ca-
łego zabiegu miało być oczywiście powo-
łanie Radnego Krzysztofa Czumy na no-
wego Przewodniczącego Rady. A propos 
czyszczenia, nikt postronny nie rozumiał 
wtedy sytuacjwięc zadawał pytania: a co 
będzie z Burmistrzem Wąsowiczem? - 
przecież to podobno zagorzały Pisowiec! 
- On tymczasem przycupnął na boczku. 
A Wiceburmistrz Młynarek, też PIS! Zo-
stał co prawda pełnomocnikiem PIS we 
Włochach, ale kto by się tam nim przej-
mował – Czuma go też za chwilę odwoła.

Tymczasem wszyscy Pisowcy zastoso-
wali „unik Kowaliszyna” i po prostu na 
Sesję nie przyszli. Grupa radnych nieza-
leżnych powiedziała „sprawdzam” i też 
nie przyszła. Proszę sobie wyobrazić 
miny Kowaliszyna, Czumy, Kostrzew-
skiego i innych radnych, gdy „delego-
wana” Przewodnicząca była zmuszona 
przerwać Sesję z powodu braku quorum 
– to się nazywa utrzeć komuś nosa!

Zanim doszło do wznowienia XXXIII 
Sesji w dniu 15.12.2017 roku, doszło do 
głośnego zdarzenia – władze PIS wy-
waliły Wąsowicza z partii. Nielojalność 
wobec Partii czy konfl ikt z dyrektorką 
SP 94 to oczywiście tylko preteksty do 
uzasadnienia decyzji Zarządu PIS. Na-
szym zdaniem (powtarzając za Radnym 
Kostrzewskim), mleko się rozlało wtedy, 
gdy Prezes PIS, Pan Jarosław Kaczyński 
roztoczył osobisty nadzór nad „niepra-
widłowościami” w Dzielnicy Włochy,  za 
które odpowiada Zarząd z Burmistrzem 
Wąsowiczem na czele. Oświadczenia ob-
ciążające ze strony Pełnomocnika Mły-
narka, czy oświadczenia wyjaśniające 
samego Wąsowicza, to teraz tylko gra 
polityczna, prawda leży gdzie indziej.

Wznowienie Sesji, a że korki i kiepskie 
quorum, to z 45 minutowym opóźnie-
niem. Nawet „Radną L4” dowieziono 
z narażeniem zarażenia anginą – czegóż 
się nie robi gdy „koleżeństwo” w potrze-
bie. Nawet Burmistrz Wąsowicz już ofi -

cjalnie zasilił Sesję swoją osobą wraz ze 
swoim przy ….. , no co?  „przybocznym”, 
Radnym na wylocie z PIS , Panem Pisar-
kiem. Czy Sesja jest prawomocna? - nie-
ważne, 13 Radnych daje dobre quorum.  
Już „wyblakłolica”  Przewodnicząca 
odczytuje porządek, już ma zamiar ….. 
gdy nagle Radny Piliński prosi o zmia-
nę porządku, aby Sprawy różne były 
jako pierwsze, ponieważ musi wygłosić 
jakieś ważne oświadczenie w imieniu 
trójki Radnych niezrzeszonych. Albo 
pozostali Radni zwietrzyli jakiś podstęp, 
albo po prostu się bardzo śpieszyli do 
rozstrzygnięć, bo zwyczajnie odmówili. 
W tej sytuacji cała trójka Radnych opu-
ściła ostentacyjnie Salę obrad, a reszta 
w liczbie 10 pozostała „z ręką w …... „ - 
określenie chyba adekwatne do mimiki 
na twarzach Radnych, a szczególnie obu 
Panów Burmistrzów.

Kolejna przerwa, chyba już ze 120, do 
10 stycznia 2018 roku. „Koleżeństwo” 
idzie się naradzać – lepiej im nie prze-
szkadzać.

1/2018
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Na prośbę Czytelników i ze wzglę-
du na obecną sytuację w Radzie 

Dzielnicy Włochy postanowiliśmy 
zamieścić w tym wydaniu Magazynu 
dwa zdjęte z poprzedniego numeru 
materiały prasowe. Uznaliśmy, że 
nasz gest życzliwości wobec bohate-
rów materiałów został odebrany jako 
słabość Redakcji.

Numer (5/2017)Informatora Mazowsza, 
wzbudza w dalszym ciągu ogromne zainte-
resowanie i wzburzenie praktycznie w całej 
Warszawie, a wielotysięczne odwiedziny 
na FB, są tego najlepszym dowodem. Za-
dbaliśmy o to, aby pierwszymi adresata-
mi nowego numeru, stali się Radni naszej 
Dzielnicy, niektórych Dzielnic ościennych 
oraz Radni Rady m.st. Warszawy. O ile 
z innych Dzielnic oraz od Radnych miej-
skich, wciąż otrzymujemy liczne zapytania, 
to we Włochach jak makiem zasiał – po-
twierdza się więc nasza „spiskowa teoria”, 
że włochowscy Radni są „zastraszeni” przez 
miejscowy układ i taktownie wolą niczego 
nie zauważać. Postanowiliśmy przerwać ich 
wymowne milczenie. Każdy z nich dostał 
zestaw pytań, w których ogólnie rzecz bio-
rąc prosimy o wyjaśnienie braku reakcji na 
informacje uzyskane z pięciu tegorocznych 
numerów Informatora Mazowsza. Brak od-
powiedzi, też będzie odpowiedzią.

O ile nie zaskoczyła nas cisza i brak re-
akcji od osób, których obowiązkiem było 
zareagować na newsy zawarte w artykule 
„Samobójstwo” na Potrzebnej, to zgodnie 
z oczekiwaniami, bardzo energicznie zare-
agowała „trzódka” Burmistrza Wąsowicza 
w osobach „Sąsiadeczek” oraz… jego umi-
łowana małżonka, Pani Magdalena Jaku-
bowska – Wąsowicz. Najpierw poprosiła 
o wycofanie artykułu z FB, motywując, że 
zdjęcia z kamer monitoringu ADA, na któ-
rych jest „złapana”, są ... jej prywatną wła-
snością, a po odmowie, zagroziła podaniem 
całej sprawy na policję. (Pani Babińska czy 
Bąbelska też się „pogniewała” … za cało-
kształt). Najgorsze jest przed nami… Bą-
belska zażądała odszkodowania 15 tysięcy 
pisząc rękami swojego Pełnomocnika: za 
straty moralne. To ile będzie chciała Wą-
sowicz???  Strach się bać. Może wybierają 
się do Ziemi Świętej, a tam wszystko drogie  
bo w szeklach. Pani Jakubowska otrzymała 
ze strony Redakcji możliwość odniesienia 
się do podnoszonych zarzutów w formie 
pisemnej z gwarancją zamieszczenia nade-
słanych odpowiedzi w następnym numerze 
w niezmienionej wersji. Taka sama pro-

pozycja została skierowana do Burmistrza 
Wąsowicza. Małżeństwo W. nie skorzystało 
z oferty. Nie dziwimy się, bo cóż mogliby 
odpisać na pytania: 

     Co robił mąż po 22 pod blokiem pra-
cownicy Domu Kultury ADA z ajentką ka-
wiarenki? Dlaczego sugerował jej grzecznie 
wycofanie niewygodnego Oświadczenia? 
Co robiła Pani Jakubowska, jego żona, 
w dniu wyprowadzki ajentki w Adzie? Dla-
czego zniknęły nagrania z monitoringu ze 
środka Domu Kultury w trakcie, gdy na te-
renie obiektu przebywała żona Burmistrza? 
Dlaczego z notatki służbowej ochroniarza 
zniknęła w cudowny sposób … jedna oso-
ba, właśnie żona Burmistrza? No co tu na-
pisać drodzy Państwo Wąsowiczowie? Pani 
MJW postanowiła nie odpuścić i skorzy-
stała z niezawodnej jak dotychczas instan-
cji - zwróciła się ze „Skargą” na Informator 
Mazowsza do wszystkich możnych tego 
świata łącznie z przedstawicielką Platfor-
my Obywatelskiej … samej Prezydent m.st. 
Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz – Wal-
tz! Za pomocą przymiotników „pseudo ga-
zeta”, „brukowy sposób” czy „rzekomy in-
formator”, żona naszego Słońca Włoch … 
jednoznacznie buduje narrację w „Skardze” 
jako skandaliczną i nieuzasadnioną kryty-
kę, zawartą w artykułach Informatora nr 5 
na temat Jej i męża. Wyraża zaniepokoje-
nie, że jej dzieci też mogą zostać nagrane 
przez miejskie kamery, bo chodzą do szko-
ły i przedszkola, a ponadto uważa, że Pani 
Joanna O. niesłusznie straciła kawiarenkę, 
jedyne źródło dochodów?! (przychodzi mi 
na myśl ratunek dla tej niezmiernie przez 
los pokrzywdzonej ajentki - może zaradny, 
Radny Kostrzewski załatwi, jakąś ajencję 
na basenie np.? Imperium Pana Radnego 
tak się rozrosło, że za chwilę trzeba będzie 
zwalniać innych ludzi, aby robili miejsce 
dla … tych „poszkodowanych” naszych… 
swoich). A swoją drogą, takie oświadczenie 
i deklaracja uczciwości Pani ajentki Joan-
ny O. wygląda w ustach Pani Jakubowskiej 
co najmniej dziwnie, nie mówiąc żenują-
co,   w odniesieniu chociażby do zgroma-
dzonych materiałów redakcyjnych. Czy np. 
Pani zdaniem, nie ma nic niestosownego 
w tym, że Pani dzieciom, których dobro jest 
na pierwszym miejscu, jakaś kawiarenka 
oferuje: lizaki - „muszle klozetowe”, żelki - 
„gałki oczne”, gumy „papierosy” - do żucia 
i draże w „zapalniczce”? 

       Słowo Skarga, zostało przez nas celo-
wo umieszczone w imiesłowach, ponieważ 
styl tego pisma i strona merytoryczna są 

tak żałosne, że właściwie Pani MJW, po-
wołując się na dobrą znajomość jej męża, 
Burmistrza Wąsowicza z Panią Prezydent, 
powinna je zatytułować: „Hanka ratuj”. 
Jaki koń jest, każdy widzi i chociaż, aż do 
tej pory tego nie zauważano, to tym razem 
o dziwo nastąpiła zmiana. W odpowiedzi 
na „Skargę”, która dotyczy i Redakcji Infor-
matora Mazowsza i Dyrekcji Domu Kultury 
Ada, Pani MJW i jej mąż Burmistrz otrzy-
mali odpowiedź, nawet nie bezpośrednio 
od Pani Prezydent, tylko: Z poważaniem: 
od jakiegoś Urzędnika, że Pan Przewodni-
czący Krupiński ma zdecydować co dalej 
(nie wiedzieć czemu Pan Krupiński skoro 
podobno Dom Kultury podlega Miastu) 
oraz ponadto poradzono Jej       (w sprawie 
publikacji Informatora) aby sprawiedliwo-
ści poszukała gdzie indziej np. w sądach. 
Jak na żonę Burmistrza Pani Jakubowska 
zaprezentowała mierny styl. Treść pisma 
do Pani Gronkiewicz poraża kiepskim sty-
lem i przemycaniem złośliwości między 
wierszami.           Brak w nim jakiegokolwiek 
odniesienia, do zarzutów stawianych przez 
Redakcję - no cóż, widać, że rośnie miesz-
kańcom nowa liderka, recenzentka bieżącej 
polityki samorządowej,                a że kiepsko 
z trafnością prezentowanej przez nią dia-
gnozy, tym gorzej dla Dzielnicy.        Pani 
Jakubowska twierdzi, że przez kilka lat 
ajentka prowadziła wspaniale kafejkę i było 
to cudowne miejsce, tak chętnie odwiedza-
ne przez … sąsiadki ze znajomymi. Śpieszę 
donieść, że dokładnie zapoznaliśmy się 
z zarzutami skierowanymi pod adresem 
wynajmującej i opiniami prezentowanymi 
przez 3 Panie ( FB czy inne udostępnione 
nam materiały w tej sprawie) i obiektyw-
nie oceniamy, że znajome Pani Jakubow-
skiej to kolejny przykład tego wszystkiego 
czym żyje Dzielnica od lat – „towarzystwa 
wzajemnej adoracji”. Ciekawe czy aby Pani 
Prezydent, będąca ostatnio sama w po-
ważnych tarapatach, nadal tak lubi nasze-
go Burmistrza. Pomyśleć, że żona naszego 
Włochowskiego Słońca zwróciła się w obro-
nie swojej czci do zagorzałego wroga Prawa 
i Sprawiedliwości … strasznej Hanki z PO… 

     Nasze Włochowskie Słońce od kilkuna-
stu miesięcy coraz bardziej blednie, jakieś 
spektakularne wybuchy i erupcje towarzy-
szą jego nieskoordynowanym działaniom 
… czy te konwulsje znajdą niedługo swój 
fi nał…? Już znalazły…. BURMISTRZ ZO-
STAŁ WYRZUCONY Z PIS!!! 

Hanka 
Ratuj

Redakcja IMazowsza

1/2018
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W Centrum Łopuszańska 22 znajdziesz kreację na każdą okazję!

Dzielnica Włochy zyska kolejną atrakcję!

Wesele, elegancka kolacja, a może bal sylwestrowy? Jeśli szukasz wyjątkowej kreacji na ważne wydarzenie, koniecznie od-
wiedź Centrum Łopuszańska 22 w Warszawie. Czeka na Ciebie ponad 180 sklepów, szeroki wybór ubrań, obuwia i akcesoriów!

Wizytówką galerii są sklepy z elegancką odzieżą na uroczyste okazje. To unikatowe miejsce w skali Warszawy. Każda kobieta 
z łatwością znajdzie tu strój na wielkie wyjście – od eleganckiej sukienki biurowej, poprzez koktajlowe, sylwestrowe, studniówko-
we, aż po balowe kreacje!

Propozycje sklepów znajdujących się przy Łopuszańskiej przypadły także do gustu znanym kobietom. 
W sukniach marek dostępnych w centrum występowały m.in. uczestniczki Foto Models Poland 2017, 
ubrane w kreacje od Attraction Paris, a także  Joanna Krupa, w luksusowej brylantowej biżuterii od M&M 

Gold Poland na bankiecie księżnej Kate i księcia Williama podczas ich pobytu 
w Polsce!

Równie szeroka oferta kierowana jest do mężczyzn. Mogą oni wybierać spośród 
20 sklepów takich jak: Bugatti, EM Men’s Accessories, Enrico Cerini, Garniaki, 
Grossmen, Henri Lloyd, I’m, Jeel, Konsul, Kubenz, Lagerfeld, Lavard, London 
Hill, Pako Lorente, Pawis, Próchnik, Recman, TrueMan, Vestito Męski Styl, Vizard Men’s Fashion, 
Willsoor, Wólczanka, czy ZC men.

Przy Łopuszańskiej 22 znaleźć można również nieograniczony i różnorodny wybór obuwia. Na-
jemcami galerii są w dużej mierze polskie � rmy oferujące wysokiej jakości obuwie skórzane, które jest 
idealnym dopełnieniem każdej stylizacji.

Centrum Łopuszańska 22 odpowie na potrzeby mieszkańców dzielnicy. Powstający właśnie obiekt, wzbogaci ofertę dziel-
nicy o miejsce, w którym całymi rodzinami można będzie aktywnie spędzać czas. Klienci centrum mogą już zauważyć pracę 
nad kolejną atrakcją jaką szykuje dla nich galeria. Na powierzchni ponad 4 tys. m2 powstaje strefa rozrywki zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Będzie to miejsce, pozwalające na spędzanie czasu w aktywny sposób przez cały rok. Realizowana 
inwestycja zakłada powstanie najbardziej innowacyjnej na skalę polską strefy rozrywkowej. Bezpieczeństwo jako priorytet 
i rożnego rodzaju rozwiązania techniczne, wyróżnią projekt spośród obecnej konkurencji.

Powstająca strefa usytuowana zostanie w części znajdującej się od strony ul. Bakalarskiej. 
Atrakcyjność planowanej rozrywki spowoduje również, że mieszkańcy innych dzielnic z chęcią wybiorą się do centrum, 

aby mile spędzić czas. Atrakcje, jakie są planowane będą dedykowane dzieciom już od 1. roku życia, poprzez młodzież, do 
przysłowiowych 100-latków. Każdy konsument będzie mógł się bawić w stre� e dedykowanej konkretnej kategorii wiekowej. 
Rodzice będą mogli obserwować swoje pociechy podczas zabawy z antresoli, aktywnie spędzić czas, lub dokonać zakupów. 
Zapowiada się najlepsze miejsce rozrywkowe na mapie Warszawy. Planowane otwarcie strefy rozrywki przewidziano na 
I kwartał 2018 roku – a więc za chwilę.

W Centrum Łopuszańska 22 znajdziesz kreację na każdą okazję!
Wesele, elegancka kolacja, a może bal sylwestrowy? Jeśli szukasz wyjątkowej kreacji na ważne 
wydarzenie, koniecznie odwiedź Centrum Łopuszańska 22 w Warszawie. Czeka na Ciebie ponad 180 
sklepów, szeroki wybór ubrań, obuwia i akcesoriów!

Wizytówką galerii są sklepy z elegancką odzieżą na uroczyste okazje. To
unikatowe miejsce w skali Warszawy. Każda kobieta z łatwością znajdzie tu
strój na wielkie wyjście – od eleganckiej sukienki biurowej, poprzez
koktajlowe, sylwestrowe, studniówkowe, aż po balowe kreacje!

Propozycje sklepów znajdujących się przy Łopuszańskiej przypadły także do gustu znanym kobietom. W 
sukniach marek dostępnych w centrum występowały m.in. uczestniczki Foto Models Poland 2017, ubrane 
w kreacje od Attraction Paris, a także Joanna Krupa, w luksusowej brylantowej biżuterii od M&M Gold 
Poland na bankiecie księżnej Kate i księcia Williama podczas ich pobytu w Polsce!

Równie szeroka oferta kierowana jest do mężczyzn. Mogą oni wybierać spośród 20
sklepów takich jak: Bugatti, EM Men’s Accesories, Enrico Cerini, Garniaki,
Grossmen, Henri Lloyd,I’m, Jeel, Konsul, Kubezn, Lagerfeld, Lavard, London Hill,
Pako Lorente, Pawis, Próchnik, Recman, TrueMan, Vestito Męski Styl, Vizard Men’s
Fashion,Willsoor,Wólczanka, czy ZC Men.

Przy Łopuszańskiej 22 można również znaleźć nieograniczony i różnorodny wybór obuwia. Najemcami galerii 
są w dużej mierze polskie firmy oferujące wysokiej jakości obuwie skórzane, które są idealnym dopełnieniem 
każdej stylizacji.

Dzielnica Włochy zyska kolejną atrakcję!

Centrum Łopuszańska 22 odpowie na potrzeby mieszkańców dzielnicy. Właśnie powstaje obiekt, który wzbogaci 
ofertę dzielnicy o miejsce, w którym całymi rodzinami można będzie aktywnie spędzać czas. 
Klienci centrum już mogą zauważyć pracę nad kolejną atrakcja jaką szykuje dla nich galeria. 
Na powierzchni ponad 3,5 tys. m2 powstaje strefa rozrywki zarówno dla  dzieci jak i dla dorosłych. Będzie to 
miejsce, pozwalające na spędzanie czasu w aktywny sposób przez cały rok. Realizowana inwestycja zakłada 
powstanie najbardziej innowacyjnej na skalę Polską strefy rozrywkowej, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. 
Bezpieczeństwo jako priorytet i rożnego rodzaju rozwiązania techniczne, które wyróżnią centrum spośród 
obecnej konkurencji.

Powstająca strefa usytuowana zostanie w części znajdującej się od strony ul. Bakalarskiej. 
Rozrywka w Centrum Łopuszańska i jej atrakcyjność spowodują, że również mieszkańcy innych dzielnic z chęcią 
wybiorą się, aby mile spędzić czas. Atrakcje, jakie są planowane będą dedykowane dzieciom już od 1 roku życia, 
poprzez młodzież, do przysłowiowych 100 latków. Każdy konsument będzie mógł się bawić w strefie 
dedykowanej konkretnej kategorii wiekowej. Rodzice będą mogli obserwować swoje pociechy podczas zabawy z 
antresoli, aktywnie spędzić czas, lub dokonać zakupów. Zapowiada się najlepsze miejsce rozrywkowe na mapie 
Warszawy. Planowane Otwarcie strefy rozrywki przewidziano na I kwartał 2018 roku – a wiec za chwilę.

Beata Bozdogan
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