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aby wspierać naszych Milionerów z Ra-
tusza. Choć skompromitowana, to zno-
wu na rozkaz poszła do wyborów, tym 
razem z „Klubem Lolka”. Chyba z ulgą 
przyjęła czerwoną kartkę od mieszkań-
ców, bo my też.

2. Janusz Wojdalski – pomógł 
Szczepańskiej złamać Prawo Wyborcze 
i dał jej „lewy” meldunek u siebie. Po-
świadczył na piśmie nieprawdę, a na-
stępnie ją „od świadczył”. Dziwne, że 
taki człowiek jest Profesorem, a jeszcze 
bardziej dziwne, że nadal w PIS. Ludzie 
nie mieli skrupułów – dostał czerwoną 
kartkę.

3. Juliusz Kostrzewski – zaradny 
Radny, zapracowany na wielu miej-
skich etatach. Mieszka w pięknej, „re-
kreacyjnej” willi w podwarszawskim 
Zaborowie, a na dodatek postanowił 
(na razie bezskutecznie) zasiedzieć 
mieszkanie komunalne na Cietrzewia. 
Podobnie jak Szczepańska był w PIS, 
był w PDW, a w końcu pokochał Wło-
chy i poszedł za Słońcem do wyborów 
– ludzie nie lubią cwaniaków więc dali 
czerwoną kartkę. 

 
4. Anna Lidia Brzywca – sierotka 

z WDW, zawsze chciała dobrze i nawo-
ływała do zgody, ale jej „obłuda” wyla-
zła, gdy na „czyjś” wyraźny rozkaz ucie-
kła z ostatniej sesji zrywając quorum 
i ratując tyłek Komisarzowi – głupota, 
deal czy obawa przed „czymś”? Na ko-
niec udała jeszcze, że kocha i poszła na 
wybory jako „jedynka” w „Klubie Lol-
ka” – czerwona kartka?! brawo Wybor-
cy.

5. Dagmara Simińska – gdy 
z dawnej „świetności” zostają tylko dłu-
gie nogi, a porzuca PIS idąc za Słońcem 
jak słonecznik, to na co mogła liczyć 
w wyborach – czerwona kartka!

6. Krzysztof Czuma – przedziwna 
postać i zaskakująca postawa. Nawet 
nazwisko nie pomogło, gdy wyborcy 

MMijają już dwa lata, jak Informa-
tor Mazowsza zaczął opisywać 

przeróżne sytuacje w naszej Dzielnicy. 
Skupiając się na postawach, zachowa-
niach i sylwetkach naszych Radnych 
oraz członkach Zarządu, czyli tak na-
prawdę władzach, wytykał patologie 
jakie niestety występowały i przeszka-
dzały w prawidłowym funkcjonowaniu 
naszego Urzędu. Hipokryzja, miałkość 
i obłudnie deklarowana uczciwość 
niektórych osób spowodowała, że Re-
dakcja nazwała ich od pewnego czasu 
„świętymi” i poświęciła im nawet spe-
cjalny numer pod nazwą „Poczet Świę-
tych Dzielnicy Włochy”. Potem były 
kolejne numery, gdyż skala nieprawi-
dłowości przekroczyła nasze oczekiwa-
nia. Doszliśmy do wniosku, że naszą 
Dzielnicą nie zarządzała Rada i Zarząd, 
jak się na pierwszy rzut oka wydawało, 
ale „układ” - stała grupa ludzi, którzy 
nawet bez względu na zmieniającą się 
przynależność partyjną, potrafi li nie-
zmiennie dzierżyć władzę. Wyrzucani 
z partii i rodzimych komitetów, jedno-
czyli się w nowych tworach, tworzyli 
nowe byty, aby tylko utrzymać się przy 
„korycie”. Wręcz ewenementem sta-
ła się na koniec kadencji 2014 – 2018 
sytuacja, gdy ponownie odwołany ze 
swego stanowiska Michał Wąsowicz, 
już nie jako Burmistrz a Komisarz, 
„zakazał” większości radnym przycho-
dzenia na Sesje Rady, aby w ten sposób 
zrywać quorum i nie dopuścić do przy-
jęcia uchwały o jego odwołaniu!!!

Nadszedł czas wyborów. Jak omamić 
ponownie wyborców, aby „od oka” wy-
brali kilku nowych radnych, ale przede 
wszystkim tym „starym” i „właściwym” 
dali ponownie kredyt zaufania? - a tu 
wciąż ten Informator!!!

Ci co mogli, koniunkturalnie schro-
nili się w swoich rodzimych partiach 
albo dali dyla do lepiej notowanych, 
a jeszcze inni ogłosili, że nagle i bezin-
teresownie pokochali naszą Dzielnicę 
i pod wodzą Cesarza Wschodzące Słoń-
ce w Klubie „Kocham Lolka”, jakby 
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Roman Gembarzewski

Wspomnienie wszystkich 
„świętych”
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10. Teresa Baranowska – tak jak 
obiecała, nie wystartowała – słusznie 
Pani Tereso, czas odpocząć i zwolnić 
miejsce młodym.

11. Wiesława Ufnal – chyba zosta-
ła na lodzie po rezygnacji Kowaliszyna 
– trudno, więcej czasu na obowiązki 
domowe i wolne miejsce w Radzie dla 
młodych.

PIS zobaczyli jaki z niego „kamele-
on” - czerwona kartka!Przez wiele lat 
członek PO na chwilę przed wyborami 
totalnie zmienił front. W sposób cu-
downy pokochał PIS, który przez lata 
zwalczał w Dzielnicy.

7. Elżbieta Kułakowska - bez-
barwna postać z PO inkasująca diety 
od wielu lat. Takim też dziękujemy – 
czerwona kartka.

8. Cezary Sobociński- również 
z PO i tak samo bezbarwny w Radzie, 
ale podobno nawet bardzo barwny 
poza Urzędem.

9. Jerzy Kowaliszyn – podobno 
sportowiec i fi ghter, ale nie wiadomo 
z jakiego powodu poddał się bez walki, 
nawet nie wystartował w wyborach ze 
swoją „Inicjatywą”.

nigdy nic się nie stało, „nadstawili” się 
swoim wyborcom. 

Redakcja Informatora Mazowsza 
może z satysfakcją odnotować, że w do-
bie internetu, większość mieszkańców 
naszej Dzielnicy, właściwie odbierała 
nasze przekazy prasowe i wybrała teraz 
do Rady dzielnicy Włochy w większości 
nowych radnych. Chociaż prześliznęło 
się kilku „starych wyjadaczy” to widać, 
że powstała być może „nowa jakość”. 
Czy nowi Radni dadzą się „omotać” 
i znowu wybiorą Słońce Włoch, aby ten 
stworzył nowy/stary „układ” czy też 
zdobędą się na odwagę i postawią na 
„zmianę”? - zobaczymy.

Na dzień dzisiejszy wszyscy dzięku-
ją wyborcom, że się pofatygowali i tak 
licznie poszli do urn. Mamy nawet 
przypadek w naszej Dzielnicy, że jedna 
Komisja odnotowała 100% frekwencji 
– czyż to nie „pięknie” - a choćby nawet 
zbyt pięknie, to któż to teraz sprawdzi, 
że jest inaczej niż za komuny i tylko jak 
bumerang wraca powiedzenie ukute 
jeszcze przez Stalina: „nieważne kto 
głosuje, ważne kto liczy głosy”. 

Jak zwykle co roku, listopad jest mie-
siącem zadumy i refl eksji. Wspomi-
namy naszych nieobecnych bliskich. 
Gdy odchodzą, zwykle czujemy pustkę. 
Mówimy, że odszedł wielki, wspaniały, 
wieloletni, często dodajemy nie odża-
łowany - działacz, opiekun, mecenas 
... czasami człowiek. W sytuacji, którą 
opisujemy, nic takiego nie odczuwamy; 
żadnego współczucia czy żalu, a wręcz 
przeciwnie - nieukrywaną satysfakcję, 
że wreszcie odeszli w niebyt polityczny 
i to w dużym stopniu również za na-
szym pośrednictwem:

1. Elżbieta Szczepańska – dokto-
rowa, co to z wiekiem nie bardzo wie, 
gdzie mieszka, a gdzie jest zameldo-
wana. Za niesubordynację wyrzucona 
z PIS. Porozumiała się, oczywiście dla 
Włoch (PDW) z innymi „wyrzutkami” 
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TTo była bardzo trudna kaden-
cja, nerwowa, burzliwa, peł-

na zwrotów – tak wypowiadają się 
Radni Włoch o minionej kadencji 
2014 – 2018. Tak, wiemy – przecież 
Informator Mazowsza prawie dwa 
lata trzymał Radnych i Zarząd naszej 
Dzielnicy pod lupą i fl eszem. Pokazy-
waliśmy hipokryzję tych ludzi, prze-
różne krętactwa i to nieustanne kup-
czenie posadami, przysługami czy 
obietnicami. 

Wielki wygrany minionej kadencji, 
Prawo i Sprawiedliwość, otrzymało 
niemalże władzę absolutną, lecz we-
wnętrzne spory personalne i ujaw-
niane poważne nieprawidłowości, 
spowodowały rozpad 9-cio osobowe-
go Klubu PIS. Dotychczasowy, nie-
kwestionowany lider, „Cesarz” - Wą-
sowicz musiał ustąpić ze stanowiska 
Pełnomocnika PIS na korzyść niezde-
cydowanego Christiana Nie Wiem - 
Młynarka, ale zachował przełożenie 
na Radnych i od tej pory Klub PIS 
zamiast działać, zaczął tylko „dryfo-
wać”. Zbyt późne wyrzucenie Wąso-
wicza i jego „klakierów” z partii, nie 
pozwoliło już na odbudowanie pozy-
cji PIS w naszej Dzielnicy przez no-
wego Pełnomocnika, bo ludzie zoba-
czyli ponadto, że w wydaniu tamtych 
to nie był żaden PIS, tylko w większo-
ści grupka cwaniaków i bezideowych 
karierowiczów. Zobaczyli ponadto, że 
niezdecydowany, nowy Pełnomocnik, 
nie ma zamiaru rozliczyć Wojdalskie-
go za poświadczenie nieprawdy, a na 
dodatek poprzyjmował dla wątpliwe-
go wzmocnienia szeregów, uciekają-
cych karierowiczów z innych ugrupo-
wań: najpierw Krupińskiego (WDW), 
a potem Czumę (PO). W tej sytuacji 
PIS przystąpił do wyborów bez wiel-
kich nazwisk, a te wymienione, raczej 

dołowały jego pozycję niż ciągnęły 
w górę. 

Chociaż „Cesarz” - Wąsowicz przy-
stąpił z kolei do wyborów bardzo 
buńczucznie i z „nazwiskami”, to nie 
przewidział, że każde go pociągnie 
w dół, przy czym jego najbardziej.

Mieszkańcy stanęli przed dylema-
tem, na kogo mają głosować, bo się 
trochę pogubili. Kochać PIS czy jakiś 
tam „Klub Lolka”, głosować na Wąso-
wicza czy „Cesarza Wstające Słońce” 
bo na pewno nie na Milionera z Ra-
tusza, a w ogóle co to za kochające 
„multi kulti”.

PIS – chociaż prognozy sondażowe 
były obiecujące to wynik bardzo sła-
by. Czy to wygrana czy przegrana?

1. Christian Młynarek – nie-

udolny i słaby Pełnomocnik, żądny 
władzy za wszelką cenę, dzielił ludzi 
bardziej niż łączył – dziwnie dobry 
wynik indywidualny, 

2. Andrzej „Przerwa” Krupiński 
– źle odbierany wizerunkowo po rej-
teradzie z WDW, źle przyjęty w PIS, 
człowiek do brudnej roboty, wynik 
Młynarka i dobre miejsce na liście, 
dały mu mandat więc zimna kalkula-
cja się sprawdziła.

3. Radosław Sosnowski – były 
szef Klubu PIS, próbował działać

„Klub Lolka” – jeszcze przed wybo-
rami nasz „Cesarz” zapowiedział bar-
dzo dobry wynik, klakierzy wróżyli 
mu nawet samodzielne zarządzanie, 
a na konkurencję padł blady strach, 
gdy zobaczyli znane nazwiska na li-
stach „Komitetu Cesarza” – nikt nie 
przypuszczał, że ludzie dobrze zapa-
miętali ich z publikacji Informatora 
Mazowsza.

Ponadto, tuż przed ciszą wyborczą, 
podobnie jak cztery lata temu poja-
wiła się znowu anonimowa gazetka 
wymierzona tym razem bezpośrednio 
w „cesarskich”. Nawet ktoś nieudol-
nie pokusił się, aby stylem pisania 

Krzysztof Wietecha

JEŚLI CHCESZ
POINFORMOWAĆ MIESZKAŃCÓW

DZIELNICY WŁOCHY
O TWOICH PRODUKTACH

LUB USŁUGACH ZADZWOŃ 

CZEKAMY!!!

tel.: 22 240 25 01 pbx

przegrana                   wygranych

naśladowała Informator Mazowsza, 
ale przyznajemy, że bliżej mu było do 
SE czy Faktu – nas nie da się podro-
bić i nie jesteśmy bezimienni, a Wy-
borcy i tak mają swój rozum.

1. Michał Wąsowicz – wyrzu-
cony z PIS, odwołany z Burmistrza, 
odwołany z Komisarza (zablokował 
jednak uprawomocnienie), kochający 
Włochy, kochający mąż, kochający …. 
Dostał mandat - czy wygrał?

2. Tomasz Pisarek – „kameleon” 
wyrzucany z PIS, chyba że dwa razy

przegrana                   wygranychprzegrana                   wygranych
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Chcesz być bardziej 
widoczny w mieście?



1. Sylwia Ciekańska – świeżo upieczona doktorantka, bardziej chyba sku-
piona na modzie i fb niż na pracach w Radzie - ostatnio nawet nie przy-
chodziła na Sesje.

2. Halina Berłowska – wieloletnia Radna, żadnych kontrowersji, a wręcz 
konformizm – też przestała przychodzić na Sesje.

3. Sławomir Sosnowski – wieloletni działacz powraca do gry – oby jego 
zamiary i przekonania nie zostały stłamszone przez aparat partyjny i 
„układ”

Wyskoczył jak z procy – jaką tym razem jakość wniesie do Rady?

1. Sebastian Piliński - prawdopodobnie ludzie nie pamiętali mu już jak w 
2016 roku Super Express pisał o jakimś „lewym” zaświadczeniu, skoro 
przez resztę kadencji dał się poznać jako bardzo aktywny Radny, odważ-
nie wytykający uchybienia i nieprawidłowości w działaniach Zarządu - 
tak dzielnie „walczył” z Zarządem, że otrzymał ksywkę „skoczek”.
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GGdzie dwóch się bije, tam trzeci 
skorzysta. Wystarczyło tylko 

Radnym Platformy Obywatelskiej 
kierować się tym mądrym porzeka-
dłem, cicho siedzieć przez ostatnie 4 
lata albo budować swój image kraso-
mówczymi wypowiedziami Krzysz-
tofa Czumy i samograj zadziałał. 
Walka wewnętrzna we Włochow-
skim PIS, nagłaśnianie przez Infor-
mator Mazowsza przekrętów i nie-
prawidłowości związanych z działa-
czami PIS oraz ogólne, niekorzystne 
nastawienie Polaków do sposobu 
sprawowania władzy przez Rząd PIS 
spowodowało, że PO osiągnęło bez 
wysiłku rekordowy wynik w wybo-
rach – aż dziewięć mandatów. 

Nie wiedzieć czemu, drugim wy-
granym tej kampanii został Seba-
stian Piliński i jego Komitet Wspól-
nota Mieszkańców Dzielnicy Wło-
chy. „Idąc za ciosem” swej fb popu-
larności, reaktywował WDW w lekko 
zmienionej nazwie i ... „wyrwał trzy 
mandaty” - pogratulować wyczucia 
rytmu i czasu. Niewątpliwie może 
się stać „języczkiem uwagi” w nad-
chodzących układankach.

A tak, poza tym, wyniki wyborów 
i kontrowersyjne wręcz przypad-
ki oraz styl zdobywania mandatów, 
szokowały nie tylko w naszej Dziel-
nicy, ale i w całej Polsce. A to preten-
dentka na Prezydenta dużego mia-
sta, mimo wyroku sądowego, zdoby-
wa miażdżącą przewagę i w pierw-
szej turze przechodzi, a to siedzący 
w areszcie kandydat na wójta zdoby-
wa 40% poparcia i nie wiadomo co 
się stanie dalej i wiele, wiele innych 
przypadków – ludzie, co się dzieje – 
a gdyby tak słynna „matka Madzi” 
wystartowała?!

Dziewięć mandatów dla włochow-
skiej PO to nie jedenaście więc bę-
dzie potrzebna koalicja.

Z PiS-em? - czemu nie, jak góra 
zezwoli to Młynarek chętnie przyj-
mie Wiceburmistrza i podreperuje 
swoją pozycję. Z WMDW Sebastiana 
Pilińskiego? - również można, ale są 
pewne obawy, bo „skoczek” jest nie-
stabilny.

Wychodzi na to i wszystkie znaki 
minionej kadencji wskazują, że PO 
wejdzie w koalicję jednak z „Lol-
kiem” Wąsowiczem. Pytanie tylko, 
czy „głodna” władzy we Włochach 
Platforma, pozwoli sobie wydrzeć 
przez wierchuszkę stanowisko Bur-
mistrza dla „Lolka” – dziwne?! - 
wcale nie, pamiętacie Państwo prze-
cież jak niedawno odwołany Wąso-
wicz dostał w prezencie od Pani Pre-
zydent stanowisko Komisarza więc 
nawet nie musiał zmieniać gabinetu. 
W polityce różne cuda się zdarzają 
i może się okazać, że pozornie prze-
grany Wąsowicz zostanie znowu 
Burmistrzem na swą czwartą kaden-
cję!!! - „jak dużo trzeba było zmienić, 
aby wszystko zostało po staremu” 

Pociągnęli listy PO - czy utrzymają 
grupę i władzę dla siebie?

Redakcja Informatora Mazowsza

Wielcy wygrani

„Kto raz był 
królem, ten na 

zawsze zachowa 
majestat”
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Magdalena Lubańska
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Roman Gembarzewski


