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ato się zaczęło, myślmy o jesieni 
– więc zgodnie z zasadą ludzi 

zapobiegliwych, wybiegamy myślami 
do kolejnej pory roku. I choć będzie to 
szczególna i bardzo ważna pora dla nas, 
mieszkańców Dzielnicy Włochy, to bez 
porównania ważniejsza dla wszelkiej 
maści działaczy miejscowych, 
polityków i tych „wiecznych radnych” 
– zbliżają się przecież wybory 
samorządowe, a oni bez „wadzy” nie 
mogą istnieć. Co mogą mieszkańcy? 
– mieszkańcy mogą oddać swój głos, 
czasami na „wagę złota”, albo w ogóle 
nie pójść na wybory. Wyborcy widzą 
przecież to co kiedyś nazwał dosadnie 
Piłsudski – „do polityki garną się 
ludzie, którzy nic nie osiągnęli, a więc 
nieudacznicy i darmozjady. Polityka 
to dla nich deska ratunku, mogą 
godnie żyć nie dając nic”. Wydawać 
by się mogło, że w tej sytuacji nasi 
„nieudacznicy i darmozjady” stoją na 
przegranej pozycji, ale nic podobnego. 
Skoro ludzie świadomi nie pójdą na 
wybory, to bardzo dobrze – wystarczy, 
że pójdą „ich wyborcy”, tzw. żelazny 
elektorat, bo np. Urząd Dzielnicy to 
największy pracodawca, a urzędnicy 
mają swoje liczne rodziny, dyrektorzy 
placówek oświatowych i kulturalnych 
mają pewne „przełożenia” na rodziców 
dzieci tam uczęszczających itd. itp.

Tak jak skreślanie kratek 
w Totolotku może dostarczać 
Kowalskim pewnych emocji 
w momencie ogłoszenia wyników 
losowania, tak typowanie kandydatów 
na przyszłych radnych z różnych 

list wyborczych stanowi ulubione 
zajęcie dla „lokalnych wyjadaczy 
politycznych”, a kto, kogo wystawi, 
to prawdziwy jesienny totolotek. 
Zagrajmy więc w totolotka. Na mapie 
politycznej Dzielnicy Włochy trwają 
aktualnie spore przegrupowania, bo 
po ostatnich wydarzeniach nastąpiły 
przecież wielkie zmiany, chociaż 
twarze pozostały te same. Z pewnością 
pierwszoplanowe role odegrają 
nasi wieczni burmistrzowie (13 lat 
Wąsowicza, 16 lat Kowaliszyna), ale 
już na pewno pod innymi barwami.

Były, wieloletni Pełnomocnik PIS 
we Włochach, za to aktualny pupil 
HGW i PO, tym razem, jak donosi 
Radio Erewań, zamierza wystawić 
swoją autorską listę – była ulica 
Michała Wąsowicza, to będzie teraz 
Komitet Wyborczy np. „Słoneczne 
Włochy”. Znając zasady tworzenia 
list wyborczych, nie zdziwimy się 
zanadto, gdy pojawią się tutaj wszyscy 
dotychczasowi działacze wyrzuceni 
z PIS, a kto wie czy nie dojdą jeszcze 
nowi, bo tak naprawdę to żaden PIS 
tylko grupa wzajemnej adoracji co to 
założyła koszulki z napisem PIS dla 
lepszego „przełożenia” u ludzi.

Wróbelki ćwierkają, że w III Okręgu 
czyli na Wysokim Okęciu, „jedynkę” 
dostanie niedawny banita PIS – owski 
czyli Tomasz Pisarek za niewątpliwe 
zasługi, co prawda nie dla Partii, ale 
dla ratowania tyłka Pana Michała, 
(kiedyż ten człowiek przejrzy na oczy). 
Czy dołączy do niego Pani Dagmara 
Simińska, co to z dawnej świetności 

zachowała tylko długie nogi, a posiadła 
ostatnio mocno niejasny status 
partyjny po głosowaniu za odwołaniem 
Kowaliszyna – zobaczymy.

W II Okręgu gwiazdą dla samego 
siebie będzie sam lider, Pan Michał 
Wąsowicz co to zawsze spada jak kot 
na cztery łapy, a ludzie niezmiennie 
wierzą w jego nieskazitelność, 
nawet teraz po wyrzuceniu z PIS. 
Towarzyszyć mu będzie przyjaciel, 
najbardziej chyba zaradny radny 
podwójnego zamieszkania, Pan 
Juliusz Kostrzewski, również 
wyrzucony z PIS oraz Pan Marek B. 
znany jako „Bielina”. Pan Marek to 
barwna i znana postać, wieloletni 
Radny i nawet współzałożyciel 
Komitetu Wspólnota Dzielnicy 
Włochy. Gdy swego czasu zaczął być 
konkurencyjny dla Kowaliszyna, ten 
wywalił go bez skrupułów z WDW, 
ale zrobił to w ostatniej chwili przed 
kolejnymi wyborami i Pan Marek 
został na lodzie. Chociaż Wąsowicz 
„wkręcił” go wkrótce do PIS, nic to 
już nie pomogło, a Pan Marek zalicza 
właśnie 4 lata karencji. A jeszcze 
gdzieś przy okazji wywali go również 
z PIS.

Okręg I czyli Nowe Włochy pozostaje 
dla wiernej lekarki, co to nie bardzo 
wie gdzie mieszka, Pani Elżbiety 
Szczepańskiej oraz Pani Wicedyrektor 
Domu Kultury z aspiracjami 
na Dyrektora, Pani Bernadety 
Karczewskiej (obie wyrzucone w tej 
kadencji z PIS). Czemu „Beba” nie 
startuje z III? Czyżby po zmianie 
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Roman Gembarzewski

Proboszcza na Hynka, jej „trampolina” 
przestała działać? Jest prawie pewne, 
że lista zostanie również zasilona 
przez nasze „Sąsiadeczki” – pisaliśmy 
przecież przy okazji afery kawiarniano 
– monitoringowej w ADA, że to tajne 
Pana Michała szable.

Skoro w III „jedynkę” dostał 
Pisarek, to widać od razu, że nie ma 
tu miejsca dla Kowaliszyna – tak 
skompromitowany facet nie ma 
co myśleć o mandacie z żadnego 
innego miejsca, musi więc „jedynkę” 
stworzyć sobie sam i mamić naiwnych 
wyświechtanym „numerem na kładkę” 
(należy sądzić, że nasz „Dyktator 
z Rzeszowa” na kanwie PDW, a może 
nawet WDW, utworzy swój własny 
Komitet). O ile w III pewniakami 
wspierającymi Kowaliszyna są nasze 
niezawodne i niezastąpione emerytki, 
Panie Ufnal i Baranowska, a dojdzie 
jeszcze przyjaciółka, dyrektorka 
Przedszkola nr 78, Pani Elżbieta 
Wasiliew oraz wierny przyboczny Pan 
Adam S., to w II i I wielka niewiadoma 
– podobno trwają łowy w ZGN, 
szkołach i przedszkolach.

„Ciekawe” listy zaprezentuje jak 
zwykle PO, która dopuszcza tym 
razem udział Nowoczesnej – chyba już 
tylko jako gwóźdź do trumny. Aktualni 
radni to żadni tam działacze PO. 
Ostatnie wydarzenia (głosowanie nad 
odwołaniem Kowaliszyna) pokazały, 
że to twarze ponadpartyjnego 
porozumienia, „towarzystwa” 
z Wąsowiczem i Kowaliszynem na 
czele.

Wsadzą ich znowu na listy, 
dokooptują ostatnich przegranych 
i dorzucą kilka nowych twarzy „bez 
bagażu”. Nowych twarzy jeszcze 
nie znam, „starych” nazwisk nie 
wymieniam bo nie warto, a zdjęcia 
…. niech POsłużą ku przestrodze 
niezorientowanym wyborcom. 
A PIS? – hm... głosowałem na 
tę Partię w ostatnich wyborach 
parlamentarnych, a tymczasem 
od półtora roku opisuję patologie 
i nieprawidłowości w naszej Dzielnicy 
gdzie główne, ale te negatywne role 
grają właśnie radni z PIS. Wyrzucani 
z Partii, natychmiast organizują 
się w jakieś nowe byty, są bezkarni 
przed organami ścigania (radni 
mogą poświadczać nieprawdę), 
a nawet przed Wojewodą (Wojewoda 
nie chce egzekwować łamania 
prawa wyborczego przez radnych). 
Po odstrzeleniu Wąsowicza 

z Pełnomocnika, a potem z Partii, 
włochowski PIS odsłonił na szczęście 
swoje zafałszowane oblicze 
i powyrzucał kilku radnych – czy się 
oczyścił do końca ? – twierdzę, że nie, 
ale zobaczymy. Na razie nowy, niezbyt 
udolny Pełnomocnik ma poważny 
problem, kogo ze „starych” wystawić 
aby pociągnęli listy.

Czy w III dać „jedynkę” Panu 
Radkowi Sosnowskiemu czy Pani 
Dagmarze Simińskiej. „Radka” nie 
darzy zbyt wielką sympatią i jest 
obawa, że przed wyborami na pewno 
wyciągną temat jego podwójnego 
zamieszkania, a z kolei „Dagmara” 
może jeszcze wylecieć z Partii za 
niesubordynację w głosowaniu – 
pozostaje szukanie nowych twarzy.

Czy w II Pan Christian Młynarek, 
aktualny Pełnomocnik PIS odważy 
się stawić czoła swemu odwiecznemu 
rywalowi Wąsowiczowi? Przy 
sprytnej, trwającej miesiące narracji, 
że jest zdolny co najwyżej wszystko 
popsuć, a jeszcze przy „wsparciu” 
Pana Andrzeja Krupińskiego i „słabej” 
dwójki, Pani Małgorzaty Górskiej 
i Pana Krzysztofa Pączkowskiego, 
jego szanse są znikome. Ludzie 
będą przecież pamiętali jak 
wymuszał na Krupińskim, aby 
ten się kompromitował decyzjami 
o przerywaniu Sesji Rady, a wszystko 
dla ratowania własnego stołka. 
Dla stołka przecież zgodził się 
podpisać najpierw „pakt z diabłem” 
Kowaliszynem o koalicji „resztki” 
PIS – „wyrzutki” PDW, a gdy to nie 
pomogło i miał zostać na lodzie, 
przyjął podobno propozycję „Wicka” 
gdzieś na Pradze.

Czy w I „wieczny Profesor” Janusz 
Wojdalski dostanie „jedynkę”? – 
bardzo możliwe, skoro nikomu 
w PIS nie przeszkadzało, że niedawno 
poświadczał nieprawdę dla ratowania 
skóry koleżance Szczepańskiej – 
można jednak zauważyć, że ludzie 
już „doceniają” zasługi i postawę 
Pana Profesora, bo coraz częściej 
słychać: „Wojdal zrobił to”, „Wojdal 
powiedział tamto” – byłby numer 
gdyby wyborcy powiedzieli: temu 
Panu już dziękujemy. Można by dać 
w zasadzie „jedynkę” Panu Damianowi 
Pietrzykowi, ale ten niestety kreuje się 
umiejętnie na nowego lidera i może 
być zagrożeniem – lider może być tylko 
jeden. Mówią, że pozycja PIS w naszej 
Dzielnicy bardzo osłabła i będzie 
wręcz marginalna w nadchodzących 

wyborach. Ja twierdzę, że jest to 
zamierzona i fałszywa narracja. Partia 
nadal posiada u nas bardzo duże 
poparcie i może jeszcze dobrze wypaść 
w wyborach. Warunek – dogłębne 
samooczyszczenie.

Licząc Panią Małgorzatę Brzózka, 
mamy jeszcze czwórkę Radnych 
niezrzeszonych, którzy na pewno 
będą się starali znaleźć dobre miejsce 
na jakichś mocnych listach. Szkoda, 
gdyby Pani Małgosia znowu startowała 
z list PO, ale nie mamy na to wpływu. 
Pani Klaudia Jastrzębska ma bardziej 
komfortową sytuację bo na pewno 
wystartuje ze swojego macierzystego 
Stowarzyszenia. A co zrobi pozostała 
dwójka? Pani Anna Brzywca, dla 
przyjaciół Lidka, na pewno będzie 
„molestowana” przez Kowaliszyna, ale 
jej przecież bliżej do PO i pewnie tam 
się „przytuli”. Największa niewiadoma 
w tym totolotku to Pan Sebastian 
Piliński – co zrobi facet, któremu 
przykleili łatkę motyla skaczącego 
z kwiatka na kwiatek – może tak być, 
że „zapylił” wszystkie i teraz jest już 
niepotrzebny. 

Tak jak spore zmiany szykują się 
w układach politycznych, tak będą 
również w okręgach wyborczych. 
Miasto zaproponowało 4 okręgi 
z podziałem mandatów 5+5+5+6, ale 
Zarząd Dzielnicy tego nie zaaprobował. 
O ile kiedyś Wąsowicz miał ofi cjalne 
„układy” w PIS, a nieofi cjalnie był 
pupilkiem Pani Prezydent, tak teraz 
stał się bardzo szybko pupilkiem 
PO, a może nawet już jej członkiem. 
Nie było więc żadnego problemu, 
aby Miasto przyjęło układ „pod 
Wąsowicza”. Otóż pozostają nadal 
3 okręgi, lecz będą miały po 7 
mandatów, czyli II, tam gdzie startuje 
Wąsowicz zyskuje 2 mandaty kosztem 
pozostałych. Coś chyba jest ważnego 
na rzeczy, że Pani Prezydent najpierw 
ratuje tyłek Wąsowiczowi i po 
odwołaniu ze stołka Burmistrza daje 
mu Komisarza, a teraz jawnie pomaga 
w nadchodzących wyborach.

Proboszcza na Hynka, jej „trampolina” 
przestała działać? Jest prawie pewne, 
że lista zostanie również zasilona 
przez nasze „Sąsiadeczki” – pisaliśmy 
przecież przy okazji afery kawiarniano 
– monitoringowej w ADA, że to tajne 
Pana Michała szable.

Pisarek, to widać od razu, że nie ma 
tu miejsca dla Kowaliszyna – tak 
skompromitowany facet nie ma 
co myśleć o mandacie z żadnego 
innego miejsca, musi więc „jedynkę” 
stworzyć sobie sam i mamić naiwnych 
wyświechtanym „numerem na kładkę” 
(należy sądzić, że nasz „Dyktator 
z Rzeszowa” na kanwie PDW, a może 
nawet WDW, utworzy swój własny 
Komitet). O ile w III pewniakami 
wspierającymi Kowaliszyna są nasze 
niezawodne i niezastąpione emerytki, 
Panie Ufnal i Baranowska, a dojdzie 
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ówią, że pierwsza jaskółka 
wiosny nie czyni, ale gdy 

pojawi się druga to już niechybnie 
przylecą kolejne.

Powojenne lata zaniedbań 
administracyjnych spowodowały, że 
we Włochach było i jest nadal bardzo 
dużo nieruchomości o nieustalonym 
statucie prawnym. Widocznie 
bałagan nie przeszkadzał dotąd 
władzom Dzielnicy i Dyrekcji ZGN, 
ale sami mieszkańcy zaczęli w końcu 
zwracać uwagę na coraz liczniejsze 
przypadki przekazywania takich 
nieruchomości „dziwnym” ludziom 
w „dziwnych” okolicznościach. Od 
półtora roku Informator Mazowsza 
interesuje się gospodarką lokalową 
w naszej Dzielnicy, a ostatnio za 
sprawą radnego Kostrzewskiego, 
szczególnie przyglądamy się tzw. 
zasiedzeniom. 

Rozróżniamy dwa rodzaje 
zasiedzenia: 

 – dwudziestoletnie w dobrej 
wierze tzn. ktoś nieprzerwanie przez 
dwadzieścia lat włada nieruchomością 
jak właściciel i korzysta z niej, ale dba 
o nią i płaci podatki.

 – trzydziestoletnie – tzn. ktoś 
nieprzerwanie przez trzydzieści lat 
włada czyjąś nieruchomością jak 
właściciel, korzysta z niej i płaci 
podatki

W obu przypadkach i po spełnieniu 
w/w warunków, prawo mówi: stajesz 
się właścicielem. Sąd jedynie to 
potwierdza wydając odpowiednie 
postanowienie.

W dniu 29 czerwca 2018 roku, 
w przypadku znanej już nam 
nieruchomości przy ulicy Cietrzewia 
we Włochach, Sąd stwierdził 
jednoznacznie, że Miasto nabyło 
do niej prawa własności już ….. 
02.10.2004 roku, tzn były podstawy 
prawne aby uznać, że zarządzało 
nią co najmniej od 1974 roku. 
Postanowienie co prawda jeszcze 
nie prawomocne, ale ewentualne 
odwołanie Pana Kostrzewskiego 
może już być tylko zabiegiem 
technicznym aby wygrać na czasie 
i móc przedłużyć sobie prawo 
do tak ważnego włochowskiego 
meldunku w przededniu wyborów 
samorządowych. Wszystko wskazuje 
na to, że jego roszczenia okażą się 
wkrótce bezpodstawne, a lokal który 
zajmuje, jest lokalem po prostu 
komunalnym. Było też w międzyczasie 
i drugie miejskie zasiedzenie 
w przypadku dużej nieruchomości 
przy ulicy Milanowskiej. Tam Sąd 
uznał również jednoznacznie, że 
Miasto nabyło ją przez zasiedzenie 
z dniem ... 01.01.1985 roku.

We Włochach są setki nierucho-
mości o niedookreślonym statucie 
prawnym. Dotychczas, a konkretnie 
od kwietnia 2017, włochowski ZGN 
przygotował około setki wniosków 
o zasiedzenie z czego osiemdziesiąt 
jest już w Sądzie, a około dwudziestu 
jest jeszcze przygotowywanych, gdzie 
występują takie problemy jak np. 
ustalenie adresów spadkobierców. 
Całe działanie nie polega na dążeniu 

do zasiedzenia jak największej 
ilości nieruchomości za wszelką 
cenę, ale przede wszystkim na 
wyjaśnieniu i uporządkowaniu ich 
statusu prawnego. Niech wreszcie 
będzie czarno na białym – „jeśli to 
nie jest nasze to proszę to zabrać 
i samodzielnie ponosić koszty 
utrzymania albo nawet sprzedać” 
– niech „włochowskie kurniki” 
przestaną dalej straszyć! I słusznie. 
Nie można przecież utrzymywać 
i remontować cudzej własności za 
miejskie/nasze pieniądze, a jeszcze 
nie daj Boże oddać w przyszłości, co 
jak wiemy niejednokrotnie się już 
zdarzało w podobnych sytuacjach.

A wszystko to dzieje się zaledwie 
od roku, kiedy stery ZGN przejęła 
kobieta. Pani Dyrektor Pozowska 
rozpoczęła swoje rządy od robienia 
porządków, jak prawdziwy 
gospodarz. Czyżby dotychczasowi 
dyrektorzy, Jóźwiak i jego zastępca 
Słysz, co to wręcz zniknęli swego czasu 
z pola widzenia w dość tajemniczych 
okolicznościach zostawili po sobie 
aż taki bałagan? – będziemy pytać! 
Tymczasem, zarządzeniem Pani 
Dyrektor, idzie inwentaryzacja 
zasobów lokalowych, idą wnioski 
o zasiedzenia, a promocyjna polityka 
grzewcza przechodzenia z paliwa 
stałego na gazowe, wydają się bardzo 
dobrymi posunięciami nowego 
gospodarza. Ciche marzenia to: 
doprowadzić do uporządkowania 
prawnego i pozbyć się balastu 
prywatnych nieruchomości. 

Pierwsze 
jaskółki
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Krzysztof Wietecha

Potem przeprowadzić weryfi kację 
stanu technicznego własnego 
zasobu i te najgorsze, ale położone 
w ciekawych miejscach po prostu 
sprzedać na wolnym rynku. 
Uzyskane środki przeznaczyć na 
budowę nowych, ale budżetowych 
budynków komunalnych, bez zadęcia 
jak to się odbyło na Naukowej. 
Gdzie? – są przecież we Włochach 
nieruchomości jednolokalowe 
(domki jednorodzinne), gdzie ZGN 
wynajmuje lokatorowi tylko lokal, 
ale opłaty za duży, niewykorzystany 
teren ponosi samodzielnie – aby nie 
czas z tym skończyć?

Przyleciały jaskółki – wiosna też 
idzie.

 AIRO Park Trampolin
ul. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa

+48 22 379 55 75

CENTRUM AKTYWNEJ ROZRYWKI

JEŚLI CHCESZ
POINFORMOWAĆ MIESZKAŃCÓW

DZIELNICY WŁOCHY
O TWOICH PRODUKTACH

LUB USŁUGACH ZADZWOŃ 

CZEKAMY!!! tel. 22 398 48 48
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Ś„Świadoma znaczenia moich 
słów i odpowiedzialności 

przed prawem, przyrzekam 
uroczyście, że będę mówić szczerą 
prawdę, niczego nie ukrywając 
z tego co jest mi wiadome” – słowami 
takiego przyrzeczenia Pani Teresa 
K., żona Pana Juliusza K., naszego 
wielce zasłużonego Radnego, co to 
od 16 lat ciężko pracuje na wielu 
etatach, rozpoczęła drżącym głosem 
powtórne składanie zeznań na 
rozprawie, powtórzonej przez Sąd na 
wniosek Powoda (ZGN Włochy), gdyż 
powzięto obawy, że dotychczasowe 
zeznania świadków „mogą mijać 
się z prawdą”. Przypomnijmy, że od 
2014 roku toczy się sprawa sądowa 
o zasiedzenie nieruchomości przy 
ul. Cietrzewia, gdzie prawo do 
zajmowanych lokali roszczą sobie 
niektórzy lokatorzy, natomiast ZGN 
jako przedstawiciel Miasta, rości 
sobie prawo do całej nieruchomości. 
Rzeczona nieruchomość była przed 
wojną własnością prywatną, a jej 
właścicielka żyła z wynajmu tychże 
mieszkań. Podczas zawieruchy 
wojennej ślad po właścicielce zaginął, 
ale zostali lokatorzy, a ich następcy 
przetrwali do dnia dzisiejszego. Z ich 
zeznań wynika, że skoro właścicieli nie 
ma, a oni wciąż są, to ta nieruchomość 
stała się tak naprawdę ich własnością 
zwłaszcza, że w przeszłości wykonali 
pewne inwestycje (przyłącze 
gazowe, wodne i wymianę okien) 
na własną rękę, bez powiadamiania 
kogokolwiek. To, że ZGN wymienił 

drzwi wejściowe i zamontował jakieś 
używane ogrodzenie, to właściwie 
nie miało dla nich znaczenia, a na 
dodatek zarządzał nieruchomością 
tak nieudolnie, że udrożnił przewody 
kominowe dopiero wtedy, gdy mama 
Pana Juliusza zmarła tragicznie na 
skutek zaczadzenia. 

W trakcie kolejnego etapu 
przesłuchań, oboje Państwo K. 
zeznawali ile płacą ZGN-owi za …. no 
właśnie. Nieudolnie kręcąc i jąkając 
się, wyliczali nerwowo, że płacą za 
wywóz śmieci, wodę i …. zarządzanie. 
Słowa „czynsz” unikali jak ognia 
i nie pamiętali czy taki składnik jest 
na umowie wynaj.... , żadnego tam 
wynajmu tylko umowie zarządzania. 
Kto płacił podatki – nie wiedzieli.

Potem już było tylko gorzej, a nerwy 
wyraźnie puściły obojgu, gdy Wysoki 
Sąd zaczął pytać o zabudowaną 
nieruchomość w podwarszawskim 
Zaborowie, ujawnioną swego 
czasu w słynnych artykułach Super 
Expressu na wiosnę ubiegłego roku.

W ich przekonaniu, temat Zaborowa 
to … obrzydliwa nagonka polityczna. 
Przecież oni tak ciężko pracowali 
przez ostatnie 15 lat, a inwestowali 
wszystkie pieniądze w budowę 
domu na swojej działce wyłącznie 
w celach inwestycyjnych i wcale tam 
nie mieszkali. Mieszkali i mieszkają 
nadal na Cietrzewia z trójką 
dorosłych dzieci w czterech małych 
pokoikach uzyskanych z dwóch po 
podziale, a obszerny, całoroczny 
dom w Zaborowie traktują wyłącznie 

rekreacyjnie. Zeznania na piśmie 
sąsiadów, którzy nie widzieli ich od 
kilku lat we Włochach, a zwłaszcza 
bezczelne, szkalujące artykuły 
prasowe, to wyłącznie element 
nagonki politycznej na uczciwych 
ludzi – podkreślali histerycznie. Na 
koniec zeznań, Pan K. musiał jeszcze 
udać idiotę i na pytanie: dlaczego nie 
zgłosił ZGN-owi faktu posiadania 
własnego domu? – odpowiedział, 
że przecież jako radny ... składa 
coroczne zeznania majątkowe, a tam 
jest wszystko napisane. 

W tej sytuacji Wysoki Sąd uznał, 

P r z y r z e k a m  
M Ó W I Ć  P R A W D Ę …
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po trzydziestu latach. Postanowienie 
co prawda jeszcze nie prawomocne, 
ale ewentualne odwołanie Pana 
Kostrzewskiego może już być tylko 
zabiegiem technicznym aby wygrać 
na czasie i móc przedłużyć sobie prawo 
do tak ważnego włochowskiego 
meldunku w przededniu wyborów 
s a m o r z ą d o w y c h .  W s z y s t k o 
wskazuje na to, że jego roszczenia 
okażą się wkrótce bezpodstawne, 
a lokal który zajmuje, jest lokalem 
po prostu komunalnym.

 

O sprawie przypomnimy pewnie 
przed jesiennymi wyborami znając 
orzeczenie kolejnej instancji.

że etap przesłuchań pod przysięgą 
został zakończony i w ciągu kilku dni 
ogłosi postanowienie w sprawie. To, 
że Pani Sędzia zdawała się podczas 
przesłuchań taktownie nie zwracać 
uwagi na nachalne i roszczeniowe 
zeznania świadków, którzy próbowali 
przekonywać, że bezdziedziczna 
nieruchomość należy się właśnie 
im, a nie Skarbowi Państwa, na 
pewno znajdzie rozstrzygnięcie 
w postanowieniu. Na pewno Wysoki 
Sąd weźmie pod uwagę niespójność 
zeznań tych sprzed jak i po odebraniu 
przyrzeczenia oraz naiwne, 
dziecinne tłumaczenia kto, gdzie 
mieszka na stałe i dlaczego lepiej 
mieszkać w „klitkach” we Włochach 
niż w luksusach w Zaborowie. 

A na pewno będzie zagadką do 
czasu wydania postanowienia, jaka 
będzie interpretacja Wysokiego Sądu 
wobec „zatajenia” faktu posiadania 
„rezydencji” z Zaborowie. 

Zasiedzi – nie zasiedzi, zasiedzi – 
nie zasiedzi …..jakoś chyba tak się 
wróżyło z liścia akacji.
PS.

W dniu 29 czerwca 2018 roku, 
zgodnie zresztą z oczekiwaniami, 
Sąd stwierdził jednoznacznie, że 
Miasto nabyło prawa własności do 
całej rzeczonej nieruchomości przy 
ulicy Cietrzewia już ….. 02.10.2004 
roku, tzn były podstawy prawne 
aby uznać, że zarządzało nią co 
najmniej od 1974 roku i zgodnie 
z prawem stało się właścicielem 
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Sierpniowa 
Promocja

Promocje i zniżki nie łączą się

Promocja trwa do 31 sierpnia 2018
10 zł za pierwszą godzinę skoków

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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