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D
Dyrektor Zakładu Gospodarowa-

nia Nieruchomościami w Dzielnicy 
Włochy, Pani Aneta Pozowska zgo-
dziła się na udzielenie wywiadu In-
formatorowi Mazowsza. 

Pani Dyrektor – bardzo dziękuję 
za możliwość zadania Pani kilku 
pytań, a pierwsze, które ciśnie się 
na usta, dlaczego w ogóle się Pani 
zgodziła? - przecież Informator 
Mazowsza niekoniecznie cieszy się 
dobrą opinią wśród urzędników 
i władz Dzielnicy Włochy z racji pu-
blikowanych materiałów:

Pani Dyrektor Aneta Pozowska 
(DAP) – Panie Redaktorze – nie mam 

żadnych zahamowań, aby odpowiedzieć 
na pytania Redaktora reprezentującego 
ofi cjalnie działające pismo.

IM – Dziękuję bardzo. To kiedy rozpo-
częła się Pani „przygoda” z Włochami?

DAP - Obowiązki Dyrektora Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 
zostały mi powierzone 01.02.2017r., 
następnie od 01.08.2017r. zostałam za-
trudniona na stanowisku Dyrektora Za-
kładu i proszę nie nazywać tego przygo-
dą, to naprawdę ciężka praca

IM – A jak układa się współpraca z za-
łogą po wieloletnim okresie zarządzania 
przez poprzednich dyrektorów, Rafała 
Jóźwiaka i Adama Słysza?

DAP – Nie pytam nikogo o przeszłość. 
Razem z pracownikami dążę do osią-
gnięcia wyznaczonych celów poprzez 
poprawę jakości wykonywanych zadań 
oraz zwiększenie efektywności działań. 
Mam świadomość tego, że zmiana dy-
rektora po 10 latach, może być trudna; 
nie tylko dla pracowników, ale uczymy 

się wzajemnie nowego stylu pracy. Za-
stałam tu wielu wspaniałych ludzi, któ-
rzy pomagają mi realizować wspólne 
cele, w które osobiście mocno wierzę. 
Mam nadzieję, że Ci niezdecydowani 
wkrótce dołączą do ogółu.

IM - Czy stara struktura zatrudnie-
nia spełnia oczekiwania Pani Dyrektor, 
a może wymagana jest jakaś reorganiza-
cja?

DAP - Obecna struktura organizacyj-
na Zakładu nie jest dostosowana do re-
alizacji powierzonych ZGN zadań w spo-
sób rzetelny, gospodarny i efektywny. 
Projekt zmian organizacyjnych został 
opracowany w ubiegłym roku i przed-
stawiony do uzgodnienia organizacjom 
związkowym działającym na terenie 
Zakładu, które zaopiniowały pozytyw-
nie zaprezentowane zmiany. Jednakże 
z uwagi na zmiany w strukturach związ-
kowych w Zakładzie, uzgodnienia musia-
ły być poczynione ponownie – to niestety 
trochę trwa.

Zmiany organizacyjne zakładają 
przede wszystkim likwidację samodziel-
nych stanowisk pracy i włączenie ich do 
działów nadzorowanych przez kierow-
ników. Ponadto w nowej strukturze or-
ganizacyjnej nacisk położony został na 
zapewnienie właściwej realizacji zadań 
związanych z windykacją należności 
oraz planowaniem.

IM - Czy jest Pani zadowolona 
z jakości prowadzonych remontów 
i inwestycji przez ZGN?

DAP - W swojej pracy kieruję się jako-
ścią – nie aprobuję niedbałego wyko-
nywania zadań. Dążąc do rzetelnego 
gospodarowania powierzonymi środ-
kami fi nansowymi podejmuję działania 
mające na celu wyeliminowanie nierze-
telnego wykonawstwa. Sumienne przy-

gotowanie dokumentacji przetargowej 
– w szczególności umowy oraz ogłasza-
nie postępowań na kompleksowe prace 
– spowoduje, moim zdaniem, zachęce-
nie poważnych   i rzetelnych wykonaw-
ców do współpracy. Ogromnie ważny 
jest dla nas nadzór nad prawidłowością 
wykonywanych prac oraz ich estetyką - 
kładziemy na to coraz większy nacisk. 

IM - Dużo mówi się ostatnio o smogu 
i zanieczyszczaniu środowiska – czy ZGN 
ma pomysł na zmiany, chociażby na po-
moc lokatorom przy przechodzeniu z pie-
ców tradycyjnych na gazowe? 

DAP - Od lutego ubiegłego roku nie zo-
stała wydana ani jedna zgoda na budowę 
pieca na paliwo stałe. Zdając sobie spra-
wę z powagi sytuacji dotyczącej smogu 
w naszym mieście,  a szczególnie w na-
szej dzielnicy, szykowaliśmy się do zmian. 
Ustaliliśmy w ramach programu „Poznaj 
Swojego Najemcę” wszystkie lokale ogrze-
wane na paliwo stałe i przeznaczone do 
zmiany ich sposobu ogrzewania. Liczymy 
na dodatkowe pieniądze i ruszamy jeszcze 
w tym roku. W pierwszej kolejności planu-
jemy wymianę pieców na paliwo stałe na 
piece gazowe w budynkach, które wypo-
sażone są w instalacje gazowe. Licząc się 
z faktem, iż rozprowadzenie instalacji we-
wnątrz lokalu wraz z wymianą urządzeń 
stanowi znaczne obciążenie fi nansowe, na 
które wiele rodzin mieszkających w bu-
dynkach komunalnych nie może sobie po-
zwolić, będziemy starali się pozyskać do-
datkowe środki fi nansowe, jeszcze w tym 
roku, na kompleksowe wyposażenie lokali 
w nowe urządzenia grzewcze. Planujemy 
również nowe przyłącza gazowe oraz bu-
dowę kotłowni gazowych, tam gdzie po-
zwalają na to warunki techniczne.

IM - Odwiecznym problemem była/jest 
(nie)dbałość lokatorów o powierzone mie-
nie komunalne; jak to zmienić?
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Wywiad z Panią Anetą Pozowską - 
Dyrektorem ZGN Włochy



o nieuregulowanym stanie prawnym, 
którymi administruje Zakład. Pierwsze 
wnioski zostały złożone na koniec kwiet-
nia 2017 roku, czyli niespełna 3 miesiące 
od powierzenia mi obowiązków Dyrek-
tora ZGN. Czynności w tym zakresie, 
co do kolejnych nieruchomości nie sta-
nowiących własności m.st. Warszawy, 
podejmowane są w dalszym ciągu i pla-
nujemy w terminie do końca pierwszego 
półrocza bieżącego roku złożyć do sądu 
pozostałe wnioski, kończąc tym samym 
pierwszy etap działań, mających na 
celu zasiedzenie nieruchomości na rzecz 
m.st. Warszawy.

Aktualnie dysponujemy jednym wyro-
kiem, stwierdzającym zasiedzenie przez 
m. st. Warszawa konkretnej nierucho-
mości chociaż jeszcze jest to wyrok nie-
prawomocny.

IM – jak to zwyczajowo na zakończe-
nie wywiadu: jakie plany na najbliższą 
przyszłość Pani Dyrektor?

DAP - Przede wszystkim praca na 
rzecz poprawy jakości administrowa-
nego zasobu, zmniejszenie zadłużenia 
w opłatach z tytułu korzystania z nieru-
chomości, regulacja stanów prawnych 
nieruchomości, a także efektywniejsze 
wykorzystanie powierzonego zasobu.

  Bardzo dziękuję za poświęcony czas 
i dobry dialog.

    

 Roman Gembarzewski
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DAP - Z problemem dbałości lokato-
rów o mienie komunalne borykają się 
praktycznie wszystkie Dzielnice. Często 
dotyczy to również innych bloków niż 
komunalne. 

Podstawową kwestię w tym zakresie 
jest według mnie zmiana sposobu my-
ślenia oraz poczucie przynależności do 
lokalnej społeczności. Mieszkańcy mu-
szą mieć świadomość, że wszyscy dzia-
łamy na rzecz naszego wspólnego dobra 
i muszą czuć, że otoczenie, w którym 
żyją, jest znaczącą przestrzenią w ich 
funkcjonowaniu i tylko poprzez dbałość 
nas wszystkich możliwe będzie utrzy-
manie estetycznej przestrzeni miejskiej. 

Ważną kwestią w przedmiotowym za-
kresie jest aktywizacja mieszkańców po-
przez realizację programu odpracowy-
wania długów oraz prowadzenie tzw. 
„konsultacji” z mieszkańcami w spra-
wach, które są dla nich istotne i które 
wpływają na wygląd przestrzeni, w któ-
rej żyją.

W tym roku mamy plany zagospoda-
rowania kilku podwórek wokół budyn-
ków komunalnych. Liczymy na współ-
pracę z tymi, którzy tam mieszkają. 

IM - Jakimi środkami fi nansowymi 
na remonty dysponuje ZGN, czy są one 
wystarczające, a jeśli nie, czy ma Pani 
pomysł na pozyskanie dodatkowego do-
fi nansowania?

DAP - Środki fi nansowe na remonty, 
jakimi dysponuje ZGN to łączna kwota 1 
938 000 złotych. Nie są to wystarczają-
ce środki w stosunku do ogromu istnie-
jących potrzeb. 

Zasób komunalny w większości wy-
maga gruntownych remontów oraz do-
posażenia w instalacje. Należy wykonać 
docieplenia elewacji i stropów, izolacje 
fundamentów, wymienić okna i drzwi 
na klatkach schodowych, wymienić po-
krycia dachowe, przeprowadzić remon-
ty klatek schodowych niejednokrotnie 
z wymianą instalacji elektrycznych, 
doposażyć budynki w instalacje gazo-
we i wiele innych. Wobec powyższego 
dążymy do pozyskania dodatkowych 
środków fi nansowych na remonty ad-
ministrowanego zasobu, stanowiącego 
własność m.st. Warszawy. Wiem,  że 
pieniądze takie już zostały do nas skiero-
wane, ale póki ich fi zycznie nie posiada-
my, niech to będzie miła niespodzianka. 
Ten rok stawia przed nami ogromne wy-
zwania. Szykują się „ciekawe” remonty, 
które w większości powinny ucieszyć 
naszych mieszkańców. 

IM - Pytanie najważniejsze naszym 
zdaniem i pewnie najtrudniejsze bo za-
brzmi jako zarzut: dlaczego ZGN nie ro-
bił/robi prawie nic w temacie zasiadywa-
nia nieruchomości?

DAP – Odnosząc się do kwestii dzia-
łań ZGN w zakresie zasiadywania nie-
ruchomości, informuję Panie Redakto-
rze, że taki stereotyp to już przeszłość, 
a na podstawie przeprowadzonej w la-
tach ubiegłych kwerendy nieruchomo-
ści nie stanowiących własności m.st. 
Warszawy, w roku ubiegłym wystąpili-
śmy do sądu z wnioskami o stwierdze-
nie zasiedzenia na rzecz m.st. Warsza-
wy w stosunku do... 58 nieruchomości 
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ak pamiętamy, koniec roku 2017 
to jeden wielki bałagan w Urzędzie 

Dzielnicy Włochy, a czarne chmury 
zebrały się nad rządzącą koalicją PiS i .... 
no właśnie.  Radni udawali, że pracują, 
ale żadna Sesja nie mogła się normalnie 
odbyć, bo Pan Przewodniczący ciągle 
ogłaszał przerwy - zgodnie z narracją 
jednych, tak pilnował własnego stołka, 
a opinią innych, tak pilnował stołka 
swego Pełnomocnika PiS Chrystiana 
Młynarka.  Zarząd również udawał, 

że pracuje, a tak naprawdę każdy 
z jego członków, a odnosimy wrażenie, 
że całkiem zgodnie razem, cały ten 
bałagan podtrzymywali, bo tak najlepiej 
chronili własne stołki. Tyle się działo, 
a naprawdę nie działo się nic. Pisaliśmy 
jak to w listopadzie doszło do pewnego 
przesilenia gdy Radni PDW  (cichy 
koalicjant PiS), przy wsparciu PO, złożyli 
wniosek o odwołanie Przewodniczącego 
Krupińskiego i go w końcu „mocarnymi 
rękami Kowaliszyna” odwołali, ale 

do dziś zastanawiamy się, co wtedy 
obiecali  Pełnomocnikowi PiS Panu 
Młynarkowi, a  musieli mu coś obiecać, 
skoro ten nawet nie mrugnął i udał, że 
nie widzi „słonia w sklepie z porcelaną”, 
że to Kowaliszyna ludzie odwołują mu 
Krupińskiego – żadnego kontrwniosku 
nie złożył, zdając się tym razem na 
rozstrzygnięcia ….. Pani Prezydent.

Elżbieta Godlewska

Magiel 
towarzyski 
w Urzędzie
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Upadła 
Gwiazda 
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G łośno się zrobiło w Dzielnicy, a nawet 
w całej Warszawie, gdy 11.12.2017 roku, 

Zarząd PiS wywalił z szeregów partii Michała 
Wąsowicza, podając oficjalnie jakiś błahy powód 
– zdajemy sobie sprawę, że nie wypadało przecież 
napisać, że to całoroczne publikacje Informatora 
Mazowsza były tego przyczyną – PiS wolał 
dokonać samooczyszczenia, bo gdyby tak np. ktoś 
w przyszłości prześwietlał „osiągnięcia” Pana 
Burmistrza, to już nie członka partii – i słusznie. 
Wywalenie z Partii jest jednoznaczne z utratą 
rekomendacji i obowiązkiem Pełnomocnika PiS 
jest złożenie wniosku o odwołanie Pana Wąsowicza    
z funkcji Burmistrza Dzielnicy Włochy, choćby taki 
wniosek dotyczył pośrednio również Jego osoby - 
może warto wreszcie powalczyć z otwartą przyłbicą 
Panie Młynarek?

Robert Korzyński

Ratujmy Przewodniczącego
Poczynania nieformalnej grupy Radnych 

pod przewodnictwem „uzurpatorki”, 
Radnej Wiesławy Ufnal i pod dowództwem 
dopiero co ośmieszonego „Dyktatora 
z Rzeszowa”, właściwie należało by 
zakończyć, ale jak to zrobić? Pani Prezydent 
nie miała wątpliwości w analogicznym 
przypadku na Bemowie, ponieważ 
dysponowała materiałami z wadliwej Sesji, 
a tu we Włochach – nic. Będziemy wciąż 
powtarzać, choć nikt nie chce tego oficjalnie 
przyznać, że Informator Mazowsza jest 
solidną prasą – opieramy się wyłącznie 
na materiałach, nagraniach i zdjęciach. 
W tym przypadku również pomogliśmy 
Pani Prezydent i Panu Wojewodzie wybrnąć 

z niezręcznej sytuacji, dostarczając 
niezbędnych zdjęć i nagrań z feralnej, 
nieformalnej XXXII Sesji Rady Dzielnicy 
Włochy, niezbędnych do podjęcia właściwej 
decyzji - Pan Andrzej Krupiński pozostaje 
nadal Przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Włochy - o czym również, Pełnomocnik 
PIS Pan Młynarek, triumfalnie obwieszcza 
na stronie „Włochowski PIS”, wyrzucając 
skrzętnie krytyczne komentarze.

Renata Skorupska
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dokończyła. 
●  A ci głównodowodzący? 
● Są bez znaczenia. To już tylko takie 

atrapy. Erzac. Ich czas minął. Nie mogąc 
się pogodzić ze stratą próbują jeszcze 
szkodzić i knuć. 

●  O, a tamten napuchnięty – pokazała głową 
na przechodzącego opodal sztywniaka - 
jest już tak przesiąknięty „nienawiścią”, że 
już nawet wątroba nie daje rady. 

● A ten drugi – wskazała na robiącego 
za lalusia - goguś robi się podobny do 
orangutana.  

● Podobno nieciekawie jest też z ich 
żonkami.  Są na Ciebie tak wściekłe, że aż 
podjudzają swoich mężów do wendetty. 
Musiałaś je strasznie czymś dotknąć … 

● Myślę, że bardziej interesików ich samców 
– odpowiedziała ze śmiechem – cokolwiek 
by to miało znaczyć. 

●  No, no, ale plotki krążą, że niektóre robią 
szpagat na widok lalusia… - nie dawał za 
wygraną Żarkowski 

●  Przesadzasz, może parę lat temu, ale teraz 
stresy go zżarły! Poza tym dziewczyny 
mówiły, że jest cienki i wszystko w biegu. 
Ani technika, ani rozmiar żadnej nie 
odpowiadały. 

●  Ha ha ha -  zaśmiał się Żarkowski - Ty to 
masz informatorów. 

● Bo widzisz – kobiety, zwłaszcza te  wk...
wione , odtrącone po latach „współpracy” 
otwierają się…

5
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Ponad rok temu na miejscową elitę padł 

blady strach. Do akcji przeciwko miejscowej 
mafi i delegowano porucznik Svietę Kowalską 
z Lisiej Góry i kapitana Żarkowskiego z Ustki, 
dwójkę świetnie wykształconych, młodych, 
ambitnych i jak mawiają przełożeni skur...
syńsko skutecznych policjantów. Czy można 
się dziwić, że waleczna, szlachetna, a przy tym 
z urodą zapierającą dech w piersiach Svieta, 
podbiła męskie serca w hurtowych ilościach? 
Nikt w miejscoawym merostwie nie mógł 
się jej oprzeć i choć wyszydzana za plecami, 
dyskredytowana z powodu swojego chłopskiego 
pochodzenia, była na tyle niebezpieczna, że 
nikt nie ważył się jej tknąć. Merostwo kipiało 
od plotek – kto de facto za nią stoi? Nikt z jej 
wrogów nie potrafi ł namacalnie ich wskazać, 
tylko te domysły. Omerta - mówiono po kątach 
z przerażeniem. Svieta i Żarkowski zaczęli się 
sukcesywnie i skutecznie „dobierać do zadków” 
miejscowym prominentom. Leci oskarżenie 
za oskarżeniem, sensacja goni sensację, a tu ... 
cisza. Gdy Urzędy nadzoru w nieskończoność 
dochodzą, „poważne media” taktownie milczą, 
a Radni po prostu „rżną głupa” - zaczęli 
się oboje zastanawiać, kto „stoi” za tymi 
„słupami” w merostwie? Nietykalni? Coś mają 
w szufl adach?  Ktoś, gdzieś musi być umoczony 
gospodarczo, ktoś politycznie, a może jeszcze 
ktoś towarzysko? Co ma wreszcie oznaczać 
„piwo się zwarzyło”, jak powiedział miejscowy 
pomagier szefa italskiej dżdżownicy. 

W towarzystwie obowiązuje taka niepisana 
zasada: wszyscy wszystkich szantażują, każdy 
każdego okłamuje i każdy knuje z każdym 
intrygi. Jedne gierki się zaczynały gdy inne 
kończyły błyskawicznie, bo sama świadomość, 

że intrygi mogą zaspokoić czyjeś apetyty 
była wystarczającym powodem do tego typu 
postępowań. 

Żarkowski zniesmaczony tym wszystkim,  
próbował już nie raz skłonić Kowalską do 
zmiany taktyki. 

● Wiesz – powiedziała mu raz w trakcie 
kuluarowej dyskusji - te wszystkie gęby 
fałszywe, przyobleczone w uśmiech, jak 
maski w teatrze Kabuki, są tak żałosne 
i groteskowe, że chociażby przez to, 
powinno się ich zdemaskować, przecież to 
pasożyty. 

● Czyli chcesz ich dalej rozpracowywać? - 
zapytał ją z niedowierzaniem. 

● Tak, przecież mamy zadanie - 
odpowiedziała. 

●  I nie boisz się tych tajemniczych zbirów? 
●  Dam sobie radę – odpowiedziała zajadając 

szarlotkę. 
● Od momentu, kiedy tak brutalnie 

wtargnęłaś na ich „posesje” wydano na 
Ciebie wyrok. 

● Taak, a jaki? - zapytała popijając 
cappuccino. 

●  Ostracyzm. 
●  Ooo! - ciekawe określenie - ale mylisz 

się, urzędnicy współpracują nie tylko 
ze mną, powoli wychodzą skrzętnie 
ukrywane świństwa - mobbing, 
zastraszanie, przekupywanie. Ta cała 
Hydra… kona, – konwulsje są co prawda 
przykre dla otoczenia, ale wierzysz chyba 
w sprawiedliwość? - zapytała podchodząc 
do okna. Przynajmniej z moralnego 
punktu widzenia należy się to ofi arom – 

„Incydent” 
w Urzędzie, 

czyli Voodoo magic.

Starsza Posterunkowa 
Violetta Kociapska

2/2018

wystąpiła do Burmistrza, Przewodniczącego 
Rady i na policję z wnioskiem o zabezpieczenie 
nagrań z monitoringu. Policja wszczęła 
postępowanie wyjaśniające i przesłuchuje 
świadków. Zobaczymy co z tego wyjdzie. 

O ile wywalenie Wąsowicza zepchnęło go w 
niebyt polityczny, a jego karierę samorządową 
postawiło pod dużym znakiem zapytania, to 
jego kolega Kowaliszyn, zgodnie z zasadą, 
gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta, 
świętuje swój renesans. Zawsze drugi, zawsze 
przezornie schowany za tamtego plecami, musi 
teraz biedny więcej się reprezentować, a że lubi 
świętować ….

Oto 10.01.2018 roku, Pan Wiceburmistrz 
Jerzy Kowaliszyn zaszczycił swoją obecnością, 
chyba już trzecią, nieformalną odsłonę XXXIII 
Sesji Rady, prawdopodobnie z „marszu” po 
kolejnym świętowaniu swoich sukcesów, sądząc 
po jego „wymiętym” wyglądzie i „zmęczonej” 
twarzy .Ten facet ma od dawna wszystkich w 

nosie, zarówno Radnych jak i mieszkańców. Czyż 
w tym przypadku określenie, że „traktuje Urząd 
jak prywatne rancho”, mija się z prawdą? wg nas 
jest trafne, a taka postawa nas obraża. Redaktor 
Wietecha, żeby nie robić sensacji na Sesji (a 
szkoda), zaraz po, w windzie przy świadkach 
(dwoje redaktorów i mieszkanka) zawiadomił 
policję o możliwości popełnienia wykroczenia 
przez Wiceburmistrza Kowaliszyna, polegające 
na podejrzeniu, że przebywał w Urzędzie pod 
wpływem alkoholu. Chociaż patrol policji zjawił 
się dość sprawnie, to jednak ktoś musiał ostrzec 
delikwenta, bo sprytnie zjechał drugą windą 
i czmychnął z Urzędu na oczach mieszkanki. 
Wzburzony zajściem Burmistrz Wąsowicz 
niczego nie widział, nie wiedział i do niczego się 
nie przyznał. Redakcja Informatora Mazowsza Roman Gembarzewski
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Należało wreszcie oficjalnie przepro-
wadzić XXXII Sesję Rady z punktem: 
odwołanie Przewodniczącego. Znowu 
emocje, znowu rozmowy, znowu ukła-
danki.

Dla najliczniejszego Klubu PiS 
(8 osób), jakby nareszcie scementowa-
nego oficjalnym odejściem Wąsowicza, 
najbardziej naturalnym koalicjantem 
byłaby trzyosobowa grupa radnych 
niezrzeszonych i podobno rozmowy 
szły w tym kierunku, ale chyba nie je-
dyne, bo Sesja pokazała co innego, coś 

bardzo zaskakującego. Bo oto najbar-
dziej zagorzały przeciwnik PiS (jeden 
krok od miłości do nienawiści), wnio-
skodawca Juliusz Kostrzewski na Sesję 
po prostu nie przyszedł, podobnie jak 
Kowaliszyn, a cała trzódka PDW już nie 
miała chęci odwoływać znienawidzo-
nego Krupasa - więc się wstrzymała!? 
Oferta to czy dogadanie – przekaz bar-
dzo jasny i zapewne wkrótce „po owo-
cach ich poznacie”. Trójka Radnych 
niezrzeszonych zrozumiała wcześniej, 
że zostanie poczęstowana „czarną po-

lewką” więc oddała głosy nieważne, 
a PO wystawiona przez PDW, hono-
rowo nie zmieniła zdania, choć chyba 
nie do końca. W tej sytuacji Klub PiS 
mężnie obronił swego Przewodniczą-
cego, ale pokazał, że jest uzależniony 
– od kogo i za jaką cenę, zobaczymy 
wkrótce. Przed nami podobno odwoła-
nie Zarządu. 

Nowa koalicja? 
Kto się wypiął 
na Czumę

2/2018

Zenon Waluszek

Jak obiecałem w numerze 5/2017 In-
formatora Mazowsza, że osobiście popi-
lotuję zmagania Państwa Kostrzewskich 
(„i spółki”) z ZGN-em Włochy przed Są-
dem o zasiedzenie Cietrzewia x, tak też 
zrobiłem i w dniu 29.01.2018 stawiłem 
się w II Sądzie Cywilnym przy ulicy Mar-
szałkowskiej 82, zmieniając swoim przy-
byciem nastrój sielanki w  niemiły stan 
zaskoczenia i konsternacji u zebranych 
świadków. 

Moja obecność najbardziej zdeprymo-
wała świadka, żonę Pana Radnego. Z wy-
piekami na twarzy opowiadała biedna, 
jak to po ślubie w 1994 roku wprowadzi-
ła się na ulicę C … i od tamtej pory stale 
tam zamieszkuje z mężem i trójką dzieci. 
Pewnie podświadomie drżała na myśl, że 
Sąd spyta o zabudowaną nieruchomość 
pod Warszawą w Z…, ale nic takiego się 
nie stało. 

Pan Juliusz nie skłamał, że się tam uro-
dził i dorastał, szeroko opowiadał o do-
brych stosunkach z nieżyjącą już właści-
cielką i świetnych relacjach z sąsiadami; 
ba, wspomniał nawet o zasługach babci 
w ratowaniu Żydów podczas wojny, ale 

bardzo starannie omijał lata współcze-
sne. 

Nie przytaczam wypowiedzi pozosta-
łych świadków, ale każdy z zeznających 
bardzo się pilnował, aby nie wypowie-
dzieć słowa „czynsz” tylko np koszty 
eksploatacji, wywozu śmieci itp., gdy 
Sąd pytał o koszty związane z lokalami. 
Reasumując: nasi dzielni mieszkańcy 
kamienicy przy C… własnym sumptem 
wykonali w przeszłości przyłącza gazu 
i wody oraz wymienili okna w budynku, 
dlatego teraz czują się  właścicielami ka-
mienicy i chcą mieć ją prawnie na wła-
sność przez zasiedzenie.

Kolejne odroczenie do któregoś tam 
kwietnia, a tu pytania nasuwają się same: 
jak by wyglądał cały przewód gdyby np. 
Sąd postanowił o odebraniu przyrzeczeń 
od zeznających, gdyby włączono wątek 
willi w Za….. i oświadczeń mieszkańców 
jakie były składane przy okazji próby wy-
gaszenia mandatu radnemu J.K. - porów-
nanie bezinteresowności tych co zeznali, 
że przy ulicy C…. Państwo K. nie miesz-
kają i niewątpliwej interesowności tych, 
co zapewniali o ich zamieszkaniu, byłoby 
bardzo ciekawe. Podobno mają się jesz-

cze zmienić przepisy i będzie można rów-
nolegle prowadzić dwie sprawy: o zasie-
dzenie i o wypowiedzenie najmu – stąd 
pytanie: czy zdąży zasiedzieć ?

Roman Gembarzewski

Czy zdążę zasiedzieć?

dla Maćka

Przekaż   

Cześć jestem Maciek.
Urodziłem się 
w 29tc z wagą 1190g. 
Przez powikłania 
okołporodowe,
wcześniactwo i autyzm 
wczesnodzięcięcy 
wymagam 
stałej opieki 
specjalistycznej.

      

Fundacja Dzieciom 
“Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 
27644 Maciej Lubański

Bank BPH S.A.: 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 27644 Lubański Maciej 

darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Ja i moi  
Rodzice prosimy:

Pomóż nam 
w zdobyciu 
środków na 

dalszą 
rehabilitację.
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pomocy rządu demokratycznie wybranego 
przez społeczeństwo ..... 

Tymczasem mamy do czynienia z totalnym 
obłędem i medialną nagonką propagandową 
zakrojoną na światową skalę ...... A o co? 
A o dobrą dla Polski i Polaków ustawę o IPN, 
gdzie nareszcie nie pozwolimy się bezkarnie 
opluwać i obwiniać o rzeczy i zbrodnie, 
których Naród polski nie dokonał.

Mówi ona wprost - zbrodni III Rzeszy 
niemieckiej nikt nie będzie bezkarnie 
przypisywał Polsce i Polakom – więc w czym 
problem? Przecież Ustawa nie zakazuje 
mówienia prawdy o tym co robili sobie 
nawzajem Polacy, Żydzi, Ukraińcy czy 
Niemcy i nie zakazuje karania winnych. Mówi 
tylko, żeby nazywać rzeczy zgodnie z prawdą 
– czyżby ktoś się nagle zaczął bardzo obawiać, 
że prawda może okazać się niewygodna 
i wręcz niebezpieczna?

Nikt nie neguje, że w tamtych 
ekstremalnych czasach wśród Polaków byli 
zdrajcy i donosiciele, ale były to jednostkowe 
przypadki i nie będziemy się licytowali teraz, 
kto doniósł więcej – Polacy na Żydów czy 
Żydzi sami na siebie. Jeśli natomiast zaczyna 
się zmieniać sprawstwo ludobójstwa II Wojny 
Światowej z III Rzeszy niemieckiej na jakieś 
„nazistowskie”, to konsekwentnie będziemy 
dodawali niemieckie, a także austriackie, 
belgijskie, ukraińskie, słowackie i węgierskie 
– bo takie narody czynnie i licznie zasiliły 
swego czasu armię niemiecką, ale się o tym 
teraz taktownie nie mówi. 

Dlaczego bogate Niemcy, zamiast 
nam uczciwie wypłacić odszkodowania 
za zniszczenia z II Wojny Światowej 
i wymordowanie milionów Polaków, tak 

D
Dożyliśmy takich czasów, że Niemcy nas 

„pouczają”, Żydzi żądają zmian w polskim 
prawodawstwie w imię „kompromisu” i grożą 
zerwaniem stosunków dyplomatycznych, 
a Ukraińcy „grożą” pogorszeniem relacji 
sąsiedzkich - o co tu chodzi? czy my Polacy 

jesteśmy we własnym kraju? czy nas Polaków 
ktoś się pytał kiedykolwiek o opinię przy 
podejmowaniu swoich uchwał? Chcemy być 
dumnym narodem, żyjącym w niezawisłym, 
demokratycznym państwie i będziemy tu 
zaprowadzać taki porządek jaki chcemy, przy 

Kaci i Ofiary – 
izraelska interpretacja 

prawdy
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chętnie sekundują Izraelowi w dzisiejszej 
nagonce?

Skoro pamiętamy pakt Ribbentrop – 
Mołotow, wg nowej nomenklatury nazwany 
paktem nazistowsko - sowieckim, czyż nie 
powinniśmy się zwrócić dzisiaj i do Federacji 
rosyjskiej o reparacje wojenne za zniszczenie 
II RP oraz wyniszczenie i zdeprawowanie 
polskiego społeczeństwa? 

Na pierwszy rzut oka, trudno doszukać 
się logiki w histerycznej reakcji Izraela na 
uchwalenie ustawy o IPN  i tego całego szumu 
medialnego, ale gdy dobrze się przyjrzymy 
co dzieje się na świecie, to zrozumiemy, 
że cały ten klangor miał odwrócić naszą 
uwagę od czegoś o wiele gorszego. Otóż 
bardzo groźnie zrobiło się dla Polski, gdy 
w amerykańskim Senacie przyjęto słynną 
już ustawę 447 (Justice for Uncompensated 
Survivors Today). Przewiduje się, że może 
ona oznaczać narzędzie do nękania Polski 
na rozmaitych płaszczyznach, a przede 
wszystkim na naciskach o zwrot mienia 
bezspadkowego pozostałego na ziemiach 
polskich po wymordowanych Żydach - 
skoro rząd Izraela w stosunkach z rządem 
USA zachowuje się bardzo podobnie jak 
względem polskiego więc z łatwością może 
tego zażądać. Jak to jest, że Izrael, kraj 
o wielkości województwa dolnośląskiego, jest 
najwyraźniej największym mocarstwem na 
świecie. 

Teraz, gdy jesteśmy już publicznie 
atakowani, przypominają się prorocze 
słowa Redaktora Michalkiewicza, który jako 
pierwszy zwrócił uwagę na „spisek Żydów 
przeciwko Polsce”, nakreślony przez pana 
Singera w 1996 na spotkaniu Światowego 
Kongresu Żydów w Buenos Aires. Tam 
właśnie, ówczesny sekretarz generalny 
WJC Israel Singer zakomunikował: „Ponad 
trzy miliony Żydów zginęło w Polsce 
i Polacy nie będą spadkobiercami polskich 
Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy. (...) 
Będziemy im to powtarzać dopóki Polska 
ponownie nie zamarznie. Jeśli Polska 
nie zaspokoi żydowskich żądań będzie 
publicznie atakowana i upokarzana na 
forum międzynarodowym”. Cała operacja 
tak starannie i cierpliwie przygotowywana 
przez wiele lat, prawdopodobnie wchodzi 
w ostatnią fazę i po prostu będziemy musieli 
z czasem zapłacić. Tak się kończy polityka na 
kolanach prowadzona od lat przez polski MSZ 
i tak też kończy się nasz polski filosemityzm 
również manifestowany od lat.

Czy polski rząd, Premier i Prezydent potrafi ą 
tym razem obronić Polskę? - zobaczymy. 
Udało się wykonać pierwszy dobry krok.

Krzysztof Wietecha
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