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ybory, wybory i po wyborach. Ba,  
za chwilę stuknie już pół roku jak 

nowa Rada i wybrany przez nią Zarząd,  
sprawują władzę w Dzielnicy Włochy. Prawie 
wszyscy „nowi” to młodzi, a „starzy” to nie 
zawsze starzy Radni. Dobrze, że władze 
Dzielnicy się zmieniają, a drugie dobrze, 
że wchodzą ludzie młodzi. Byłoby całkiem 
super, gdyby Ci młodzi byli jeszcze nieza-
leżni i podczas głosowania podnosili ręce 
za siebie i według własnego przekonania, 
a nie np. w imieniu jakiegoś szefa partii – 
„starego wyjadacza”, mamy, brata, przyjaciela 
domu i pewnie żony jeszcze – nazwiska znane 
Redakcji i bystrym obserwatorom.

Informator Mazowsza nie przestał działać 
– Zespół Redakcyjny na bieżąco obserwuje 
ludzi i zmiany zachodzące wokół. Wystar-
czyły zaledwie dwie pierwsze Sesje, aby 
wyrobić sobie zdanie co do jakości Rady 
i Zarządu, ale jak napisano: „po owocach 
ich poznacie”. 
Z perspektywy czasu możemy śmiało  
powiedzieć, że to Informator Mazowsza 
walcząc z patologiami w naszym Urzę-
dzie, przyczynił się walnie do widocznych 
zmian jakie ostatnio miały miejsce i odsunął 
w niebyt „stary układ”. Obserwujemy jednak 
niepokojące zjawisko, że widoczne zmiany 
we Władzach nie idą w parze ze zmianami  

Bo pisać trzeba.

Roman Gembarzewski  

ługo oczekiwane wejście Polski  
do Unii Europejskiej, stało się wielkim 

sukcesem, ale jak się szybko okazało,  
był to w większości tylko sukces medialny.  
Tak naprawdę, Polska i jeszcze kilka krajów 
wschodnioeuropejskich, zostało wchłonię-
tych przez bogatą „Starą Unię”, aby stać się  
potężnym i niewybrednym rynkiem zbytu 
oraz źródłem taniej siły roboczej. Pamiętamy 
jak to wcześniejsze rządy polskie (aż ciężko 
je tak nazwać), doprowadzały najpierw do 
zaplanowanej zapaści gospodarczej nasze 
zakłady produkcyjne, by potem je rozsprzedać 
za półdarmo szemranym osobnikom lub 
zachodnim korporacjom, albo je po prostu 
pozamykać. W następstwie tego, blisko czter-
dziestomilionowy naród przyjmował każdą 
pracę i kupował wszystko co im z zachodu  
przywieziono – zalał nas potop tandety 
spożywczej i przemysłowej. Niby te same 
opakowania, ale towary w środku jakże 
inne. Polskojęzyczne, ale zachodnie media, 
uważając nas za idiotów tłumaczyły potem, 
że Polacy nie lubią dobrej kawy, a proszku do 
prania lubią za to sypać do pralki dwa razy  
tyle co trzeba, drogi w Polsce są fatalne więc 

Barszcz ukraiński, tylko czy już nowy potop?
po co pchać do Polski samochody dobrej  
jakości, itp., itd... 
Olbrzymie dotacje unijne miały zmienić obraz 
i gospodarkę Polski oraz pozwolić na dogo-
nienie państw wysoko rozwiniętych. Po latach 
widzimy, że obraz się rzeczywiście zmienił 
– przybyło przede wszystkim dużo dróg, 
autostrad i mostów, ale nie poszło to w parze 
z oczekiwanym rozwojem gospodarczym.  
Większość tych inwestycji wykonały prze-
cież firmy zachodnie przy użyciu swego  
sprzętu technicznego, politycy przy okazji 
„upiekli swoje pieczenie”, a Polacy jak to już 
bywało, narobili się za półdarmo. Zachód dał, 
zachód zabrał.
Wielu Polaków widziało i rozumiało mecha-
nizmy polityczne i gospodarcze działające 
w Polsce, a zwłaszcza zakłamywanie realnego 
obrazu po wstąpieniu do Unii. 
Nikogo specjalnie nie dziwiło, że zdespero-
wani opuszczali nasz kraj w poszukiwaniu  
lepszego, a przede wszystkim uczciwego  
bytu, gdy tylko nadarzyła się okazja – rozpo-
częła się systematyczna emigracja Polaków  
już w 2004 roku. Najpierw do Irlandii  
i Wielkiej Brytanii, a potem do innych krajów 

Unii, w miarę, gdy te otwierały granice na 
zatrudnianie obcokrajowców z nowej Unii. 
Największy wypływ nastąpił po 2011 roku, 
kiedy również Niemcy zezwoliły na zatrud-
nianie Polaków. Tak więc minęło zaledwie  
kilka lat, a z Polski wyemigrowało dwa,  
a mówi się już nawet o trzech milionach  
Polaków – ludzi zdrowych, przedsiębior-
czych i wykształconych. Co robiły nasze  
ówczesne rządy, aby zapobiec katastrofie?  
Nic!!! Poza bzdurnymi hasłami o powrocie 
i zachęcaniu do udziału w wyborach, nasze 
władze patrzyły biernie jak wartościowi 
Polacy nadal zasilają i tak już silne gospo-
darki zachodnie, a po cichu... „otworzyły  
granice” dla Ukraińców.

w

D

organizacyjnymi i polityką Urzędu, bo np.  
krytykowani urzędnicy pracują nadal, 
niedawni przeciwnicy okazują się nowymi 
przyjaciółmi i bardziej to wszystko wygląda 
na nowe układanie się niż reformy. Czas więc 
przyjrzeć się bliżej nowym zmianom w naszej 
Dzielnicy przez pryzmat starych zależności 
i opisać je oczywiście w następnym numerze.
Tak jak rolnik nieustannie orze swoje pole 
i orał będzie, tak gazeta zbyt długo nie poleży 
odłogiem, bo pisać trzeba.
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Jak to mówią „natura nie znosi pustki” i jak 
to bywa w naczyniach połączonych, odpływ 
Polaków spowodował napływ Ukraińców.  
O ile Polacy rozeszli się po wielu krajach euro-
pejskich i nie zachwiali proporcji społecznych, 
to w ich miejsce napłynęło do Polski aż trzy 
miliony Ukraińców. Czy proporcje społeczne 
zostały zachwiane? Oczywiście tak, zosta-
liśmy „zalani” - widzimy to przecież sami na  
ulicy, w sklepach, po sąsiedzku i właściwie 
na każdym kroku. Polacy rozumieją, że  
Ukraińcy przyjeżdżają do nas „za chlebem” czy  
wręcz uciekają, bo zmusza ich do tego drama-
tyczna sytuacja w ich kraju, z działaniami 
wojennymi włącznie, ale coś w tym wszystkim 
było i jest nie tak. Kilkanaście lat temu, gdy 
Ukraińców nie było dużo i stanowili bardzo 
tanią siłę roboczą, polscy przedsiębiorcy korzy-
stali niestety z tego, więc wytworzył się szybko 

nielegalny rynek pracy na niespotykaną skalę. 
Władze nie reagowały niestety na rozwój tego 
groźnego procederu, który bardzo poważnie 
rugował wtedy polskich robotników i zmuszał 
do kolejnych emigracji. Powstało błędne koło 
i szybko doszło do sytuacji, że np. w Polsce 
działają tylko zachodnie supermarkety, pracują 
w nich tylko Ukraińcy, a Polacy tylko kupują 
zachodni „scheis” - co zostaje w Polsce? - nic. 
I choć to grabież w biały dzień, na razie nikt nic 
nie robi w tej sprawie. 
W kontekście tak licznego napływu do Polski 
Ukraińców, niepokoi nas odradzający się na 
Ukrainie banderyzm – bardzo niebezpieczny, 
ultranacjonalistyczny ruch wrogo nastawiony 
do Polaków. Władze polskie uspokajają, że  
to tylko marginalne zjawisko, ale przecież  
my wciąż pamiętamy Wołyń, zwłaszcza gdy 
internet wciąż cytuje wielu dziennikarzy, którzy 

zwracają uwagę na ewentualne zagrożenia 
mogące być następstwem tak licznej imigracji 
Ukraińców do Polski.
Ilu obywateli Ukrainy legalnie przebywa na 
terenie RP, a ilu nielegalnie? Czym się zajmują? 
Jak przebiega ich asymilacja społeczna i czy 
w ogóle następuje, skoro jest ich ponad 10% 
i stają się dla siebie samowystarczalni.
Pytań jest mnóstwo, więc pytamy - komisa-
riaty np. nie widzą problemu, ich statystyki są  
dobre. Gdzie są nasze służby i interes Polaków? 
Wierzymy, że służby są we właściwym miejscu, 
a interes Polaków na pierwszym, natomiast to 
co się dzieje na naszych oczach może niepo-
koić – to już nie barszczyk ukraiński – zalewa 
nas kolejny potop.

Ewa Milewska  
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zy można TO tak nazwać, gdy po 17 
LATACH od złożenia przez lokatora 

pierwszego wniosku o zamianę zbyt dużego 
lokalu komunalnego na mniejszy, dochodzi 
wreszcie do pozytywnej jego realizacji? Czym 
sobie Wnioskodawca „zasłużył”, że musiał tyle 
czasu czekać na prostą Uchwałę Zarządu, by 
się jej nigdy nie doczekać? - zadbano o to?
Andrzej Miłosz, bo o nim tu mowa, był 
swego czasu znaczącą postacią w Dzielnicy 
Włochy – Radny i również Członek Zarządu, 
był skutecznym i uczciwym samorządowcem. 
Zrobił tak dużo dla Dzielnicy, że wkrótce 
stał się niewygodnym konkurentem dla 
„kolegów”. O jego losach pisałem w cyklu 
artykułów „Kto zabił Miłosza”: Informator 
Mazowsza nr 7/2016 i nr 5/2017. Andrzej nie 
doczekał - mój Przyjaciel zmarł w 2015 roku  
po długiej i ciężkiej chorobie opuszczony 
przez wszystkich, a „pomoc” niesiona 
w międzyczasie przez Urząd była dla niego 
większym upokorzeniem niż wsparciem.
Dopiero po 3 latach od Jego tragicznej 
śmierci, wbrew oczekiwaniom ówczesnych 
włochowskich włodarzy, Sądy uznały jednak,  
że procedura zamiany mieszkania była  
jak najbardziej prawidłowa.
Myślicie Państwo, że wyrok Sądu zrobił na  
kimkolwiek w Dzielnicy wrażenie – nic 
podobnego. Wiceburmistrz Kowaliszyn,  
wybitny specjalista od spraw mieszkaniowych, 
pozbył się sprytnie nadzoru nad Wydziałem  

I stał się CUD?

C Lokalowym, na rzecz Christiana Młynarka, 
który niestety w tamtym Zarządzie pełnił 
jedynie rolę „statysty”, a mając głos mniej-
szościowy „nic nie mógł”. Radnym również 
udzielił się klimat zachowawczego obcho-
dzenia „ze zgniłym jajkiem”. Członkowie  
Komisji Rewizyjnej, kolejny już raz cierpliwie 
wysłuchali historii mieszkania przy 1-go 
Sierpnia i przyjęli ze zdziwieniem, że jest 
nawet wyrok sadowy w tej sprawie. Pamiętam 
jak Radny Kostrzewski tłumaczył zasłu-
żonej Radnej Ufnal, że jak jest prawomocny  
wyrok, to Zarząd ma obowiązek przydzielić 
lokal i już. Myślicie Państwo, że Burmistrz 

Wąsowicz przejął się wyrokiem, czy pomyślał, 
że może jakaś liczna rodzina czeka w kolejce 
od lat na godny lokal. Ostatnią moją inter-
wencję skwitował brakiem decyzji w okresie 
przedwyborczym – aż taki to był dyshonor 
Panie Burmistrzu przyznać się do własnego 
błędu? Złośliwi natychmiast dorobili wersję, 
że Wąsowicz tym mieszkaniem trzyma 
Wietechę „na smyczy”, aby nie „podskakiwał 
redaktorzyna” przed wyborami, to może po 
wygranych (oczywiście przez Wąsowicza, 
bo jakże by inaczej) coś wreszcie dostanie. 

Ale stał się CUD i to nie jeden…

Bo oto niekwestionowany faworyt na zwycię-
stwo i kolejne burmistrzowanie, Pan Michał 
Wąsowicz, dostał od wyborców żółtą kartkę 
i jest teraz zaledwie szeregowym Radnym 
zasiadającym na „krótkiej ławce”. Zatwar-
działość na losy ludzi z 1- go Sierpnia, a już 
na pewno „zakładanie smyczy”, nie wyszło 
Panu Burmistrzowi na dobre – jak to ludzie 
ostatnio mówią: „Karma wraca”.
Może dla jednych to zwykłe wykonywanie 
obowiązków, może doszedł jeszcze odruch 
dobrego serca, ale dla człowieka męczonego  
przez 17 lat, to prawdziwy CUD – oto nowy 
Zarząd Dzielnicy w ciągu zaledwie kilku 
tygodni zrobił TO, co nie mieściło się w głowach  
starych włochowskich włodarzy. Znalazł 
się lokal, Zarząd podjął stosowną Uchwałę, 
potem już tylko podpis pod Skierowaniem 
i Umowa najmu lokalu z ZGN stała się  
faktem – jakież to proste i szybkie. 
Ileż w ludziach może być złej woli, ileż 
niechęci, a ileż nienawiści, że prosta czyn-
ność, która została wykonana teraz przez  
3 miesiące, trwała... 17 LAT !
W ostatnich latach tyle mówi się o mowie 
nienawiści. Piętnuje się ludzi za mówienie 
„niewygodnej prawdy”. Pozwala się ich 
krzywdzić (tych słabszych) w imię partykular-
nych interesów ludzi, którzy dawno pozbyli  
się honoru, empatii i szacunku do innych. 
Polityka i biznes łączą się w nierozerwalną 
całość. Dlatego tak trudno pozbyć się poli-
tyków, którzy pilnują interesów tych, od 
których są uzależnieni. Informator pozbył 
się pewnej grupki, która rządziła czy wyko-
nywała polecenia innych. Ludzi z tupetem, 
bezczelnych, aroganckich. Kto wygrał wybory  
w 2018 roku? Wkrótce się dowiemy. 
Czy zmieniła się jakość.

Krzysztof Wietecha  
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ie mogąc się nadziwić hipokryzji 
n iektórych Radnych i członków 

Zarządu poprzedniej kadencji, którzy 
ostentacyjnie podkreślali swoje wartości 
chrześcijańskie w rażącej sprzeczności ze 
swoimi codziennymi postawami, w Infor-
matorze Mazowsza nr 2/2017 utworzyliśmy 
tzw „Poczet Świętych Dzielnicy Włochy”  
i tak już zostało. Ludzie Ci bez mrugnięcia 
okiem rozgrzeszal i na bieżąco swoje 
„grzeszki” mniejsze i większe, tłumacząc 
się przynależnością i interesami jakiejś  
tam „grupy”, pod którą akurat się podszyli. 
Nikt się nie przyznał nigdy wprost, że np. 
zdradził, zataił czy się sprzedał (nie było 
u nich takich słów) by zaspokoić byt i własne 
potrzeby – bo przeważnie każdy z nich żył 
z „dojenia” i nie potrafił się inaczej utrzymać. 
Zadziwiający był u nich spryt i mocno rozwi-
nięty instynkt szachisty – trafność posunięć 
na długo przed istotną zmianą, a na koniec 
lądowanie zawsze na „cztery łapy”. 
Przez kilka lat wytworzyło się z tych ludzi 
swego rodzaju jądro władzy, składające 
się z „członków pod przykryciem” Prawa  
i Sprawiedliwości, z „wiecznym” Burmi-
strzem Michałem Wąsowiczem na czele 
oraz ludzi Wspólnoty Dzielnicy Włochy 
z „wiecznym” Wiceburmistrzem Jerzym 
Kowaliszynem na czele. Taki silny i herme-
tyczny układ rządził niepodzielnie latami 
i sprawował kontrolę nad całą Dzielnicą 
ponad głowami podporządkowanych 
Radnych. Do Informatora Mazowsza od 
dawna napływały liczne, niepokojące infor-
macje o nieprawidłowościach i naruszeniach 
jakich dopuszczali się urzędnicy, Radni 
i Zarząd. W drodze dostępu do informacji 
publicznej, Redakcja uzyskiwała stosowne 
kopie dokumentów i tak wyłaniał się obraz 
Urzędu odmienny od tego co reklamowano 
na zewnątrz. Gdy materiałów nazbierało się 

zatrważająco dużo, postanowiliśmy działać.
Gdy na wiosnę 2017 roku ruszyliśmy 
z „Mafia w Urzędzie. Mafia pod Urzędem”, 
powstał nieopisany popłoch i zamie-
szanie. Posypały się pogróżki i ostrzeżenia,  
ale również liczne gratulacje. Dla tych 
gratulacji warto było wydać „Poczet Świę-
tych Dzielnicy Włochy ”, „Samobójstwo na 
Potrzebnej” i kolejne numery Informatora. 
Nasze działania były na tyle skuteczne, 
że zaczął rozpadać się „układzik” ukryty 
sprytnie pod nazwą PIS i WDW. Władze PIS 
reagowały co prawda wolno, ale na szczę-
ście prawidłowo i w miarę ujawnianych 
afer, wyrzuciły najpierw ze swych szeregów 
wieloletnią Radną Elżbietę Szczepańską, 
Juliusz Kostrzewski zdezerterował sam, 
a z końcem 2017 roku wywalono samego 
Wąsowicza. Wystarczyło dziewięć miesięcy, 
aby dwóch „redaktorzynów” wystrzeliło 
w kosmos „układzik włochowski”, który 
musiał się bardzo starać, aby dotrwać do 
końca kadencji, a najważniejsze w tym 
wszystkim to to, że mieszkańcy poznali 
wreszcie prawdziwe twarze i charaktery 
niektórych naszych wieloletnich Radnych. 
Do końca kadencji, czyli praktycznie cały 
2018 rok, obserwowaliśmy już tylko chocholi 
taniec w wykonaniu Radnych i Zarządu, 
niczym nie podobny do sprawowania tych 
zaszczytnych funkcji. Radni ciągle zmieniali 
swoje barwy klubowe i partyjne, i nie była 
to w ich mniemaniu żadna zdrada, tylko 
gra polityczna. Przewodniczący Krupiński,  
który wcale n ie zdradził Wspólnoty, 
tylko przeszedł do PIS, ciągle blokował  
i przerywał Sesje. 
Ja k i mś cudem odwoła ny Bu r m ist rz  
Wąsowicz, blokował wraz z Wiceburmi-
strzem Kowaliszynem Radnych, aby nie 
dopuścić do powołania nowego Zarządu. 
Nagle obaj dostali nieoczekiwane wsparcie 

od „odwiecznego wroga”... Platformy 
Obywatelskiej. Nikt nie chciał wierzyć,  
gdy za chwilę Pani Prezydent HGW powo-
łała na Komisarza Dzielnicy i jego Zastępcę, 
właśnie Wąsowicza i Kowaliszyna. 
Jednak niebywały wręcz tupet pokazali 
nasi żałośni wybrańcy, po tym jak Komi-
sarz Wąsowicz został ponownie odwołany.  
Otóż nie doszło nawet do odczytania 
wyników głosowania, gdyż Wąsowicz 
„rozkazał” dodatkowej trójce Radnych, 
opuszczenie sali celem zerwania quorum 
w Sesji. Wierny Radny Pisarek i Radna 
Simińska nie zdradzili oczywiście PIS - u, 
tylko odeszli na jasną stronę mocy, a Radna 
Brzywca również nie zdradziła nikogo,  
tylko zmieniła zdanie. 
Tym oto sposobem, „starzy wyjadacze” 
bardzo sprytnie przetrwali do końca 
kadencji na swoich stołkach, nie pracując, 
a biorąc diety i pensje bez mrugnięcia okiem. 
Przynajmniej był to dobry okres dla Zastępcy 
Komisarza Jerzego Kowaliszyna. 
Wybory Samorządowe 2018 roku dopro-
wadziły w większości do zdecydowanego 
odsiewu tych tej grupy i nawet nie warto już 
wymieniać ich nazwisk, ale również poka-
zały, że moda na „grubą kreskę” udzieliła się  
naszym mieszkańcom w stosunku do kilku 
osób, więc mamy co mamy.
Znając tych ludzi, tylko patrzeć jak zaczną 
się podchody, przeciągania, nowe układanki  
i… kolejna Capoeira na scenie Urzędu gotowa 
 – oby to był zbędny pesymizm.

 AIRO Park Trampolin
ul. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
+48 22 379 55 75

Centrum AktyWnej rozryWki

Chocholi Taniec w Urzędzie.

N

Roman Gembarzewski  
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 niedalekiej przeszłości, bo raptem 
poprzedniej Kadencji Rady 2014 – 2018 

pamiętamy, że spokój przestał być zjawiskiem 
normalnym w pracy władz naszej Dzielnicy, 
a Urząd zamienił się wręcz we wrzący tygiel, 
wyrzucający co chwila jakieś śmierdzące 
dmuchy. Były dwie wersje tego stanu rzeczy: 
urzędowa i społeczna.
W Urzędzie i wśród Radnych, należało głośno 
wypowiadać, że to Informator Mazowsza jest 
winien całemu złu, bo swoimi publikacjami 
doprowadził do tego całego bałaganu i desta-
bilizacji. Zniszczył ponadto kariery wielu 
zasłużonych ludzi i nie pozwalał Radnym 
i Zarządowi spokojnie pracować.
Wersja społeczna to taka, że ludzie zobaczyli 
wreszcie jak „układ”, czy jak kto woli towarzy-
stwo wzajemnej adoracji, które doi spokojnie 
od lat pensje i diety z samorządowej kasy, 
zatrudnia na lewo i prawo swoich znajomych 
i ziomków, a jak nazwisko zbyt „kłuje” w oczy, 
wymienia się „dzielnicowo” etatami – ty na 
Woli mojemu, to ja we Włochach twojemu. 
Słowo „załatwianie” nabrało znowu specy-
ficznego znaczenia, jak za komuny.
Poparcie społeczne dawało nam mandat  
do wydawania coraz to nowych numerów 
Informatora Mazowsza, a poczytność i zasięg 
zwiększały się z każdym wydaniem. Pisaliśmy 
o rzeczach ważnych, a publikacje zawsze były 
oparte o dokumenty i materiały źródłowe.  
Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Wystarczyło zaledwie dziewięć miesięcy, 
aby włochowski „układzik” rozleciał się na 
kawałki i z wielkimi kłopotami dotrwał do 
końca kadencji. Układ to ludzie, ludzie to 
nazwiska, ale już nie tak krystaliczne jak do 
tej pory. Nastały bardzo nerwowe Wybory 
Samorządowe, które opisaliśmy w „Jesiennym 
totolotku” nr 8/2018 Informatora. „Z żalem 
donieśliśmy” po wyborach, nr 10/2018  
Informatora, że wielkie nazwiska i przeróżne 
makagigi przestały skutkować, bo większość 
znanych postaci na dzielnicowej scenie, poszła 
w niebyt i zapomnienie. 
Sklecony naprędce Komitet „Kocham Włochy” 
z Wąsowiczem na czele, który w planach 
i nachalnej narracji miał nawet samodzielnie 

rządzić, poniósł sromotną klęskę. Na nic się  
zdały nazwiska „Świętych”: Juliusza z Zabo-
rowa i Elżbiety z Ursusa, na nic wsparcie 
wielce zasłużonej Pani Brzywca, Dyrektorki 
Dwojga Imion i na nic wreszcie czerwony 
„ogórek” objeżdżający cesarskie włości – 
Komitet globalnie poniósł klęskę. Sam Michał  
Wąsowicz szczęśliwie przeszedł i pociągnął 
jeszcze trzy osoby, ale co to za siła, gdy już się 
mówi, że dwóch Panów rozgląda się inten-
sywnie na boki Najbardziej dziwi awans 
wiernego przybocznego naszego Cesarza 
poprzednich kadencji, czyli Pana Tomasza 
Pisarka ale był również współodpowiedzialny  
za zrywanie Sesji Rady – zmieniał też 
barwy (odchodził z PIS-u i wracał), że ludzie  
chyba nie do końca wiedzieli na kogo tak 
naprawdę głosują. 
„Kto raz był królem, ten na zawsze zachowa 
majestat”, więc gdy Michał Wąsowicz był 
nim przez trzy kadencje, nikt nie uwierzy, 
a zwłaszcza nasza Redakcja, że kiedykolwiek 
pogodzi się z przegraną i „krótką ławką”. 
Pozorny spokój jak na razie, może wskazywać  
naszym zdaniem, że chodzi o zwykłe 
zyskanie na czasie i pokazanie młodym jak 
się woda dostaje do uszu, aby zrozumieli, że 
rządzenie Urzędem jest tylko dla wybranych.  
Komu jak nie jemu będzie najłatwiej kryty-
kować nowy Zarząd i rozliczać za błędy, nawet 
te swoje z przeszłości. Któż jak nie on zada 
najbardziej kłopotliwe zapytanie czy złoży 
„trafną” interpelację. Już płynie gdzieś z boku 
narracja, że młody Zarząd pociągnie pewnie 
jeszcze z pół roku i albo sam zrezygnuje,  
albo znajdzie się jakiś błahy powód do 
odwołania. Płynie również inna narracja,  
że PO po wyborach jest na tyle mocna, że nie 
musi udzielać nikomu żadnego wsparcia.
PIS był drugim co do notowań ugrupowa-
niem, które jednak przystępowało do wyborów  
z bardzo słabą pozycją i bez wyraźnych 
liderów. Pełnomocnik Młynarek osłabiany 
i ośmieszany w przeszłości przez Wąsowicza  
i Kowaliszyna, nie potrafił się sam podnieść. 
Naszym zdaniem błędem było, że nie oczyścił do 
końca szeregów PIS – wolał np. zostawić zasłu-
żonego dla partii choć skompromitowanego  

Wojdalskiego, a ponadto w szeregi przyj-
mował kogo się da. Najpierw przeciągnął ze 
Wspólnoty Przewodniczącego Krupińskiego,  
co zostało bardzo źle odebrane, a na sam 
koniec Kadencji przyjął bez wahania kontro-
wersyjnego Krzysztofa Czumę, który przez 
dwie kadencje był pierwszym platformianym  
„opluwaczem PIS-u”. W rezultacie te znane 
nazwiska PIS-owi nie pomogły, a chyba  
wręcz zaszkodziły – to były przysłowiowe 
„strzały w stopę”. 
O ile historia z Czumą okazała się przelotnym 
„romansem”, to mariaż z Panem Krupińskim, 
okazał się totalną porażką. O tym, że karma 
wraca, przekonał się Pełnomocnik Młynarek 
tuż po zaprzysiężeniu Radnych i ogłoszeniu 
powstania nowej Koalicji. Nie dość, że dostał 
„krótką ławkę”, to z piątki Radnych wykru-
szył się natychmiast - kto…? Zdjęcie grupowe 
nie kłamie. Pan Andrzej stoi wśród nowych 
koalicjantów z twarzą – no dobra bez komen-
tarza. Czy można powiedzieć, że jeden  
z Panów czuje się zdradzony, a drugi zrewan-
żował się za upokorzenia z poprzedniej 
kadencji? Możliwe, ale będzie to nazwane upra-
wianiem polityki. Nie można wcale wykluczyć, 
że drogi tych Panów zejdą się w przyszłości – 
to tylko kwestia okoliczności.
Nikt nie liczył w tych wyborach na tak wielki 
sukces Koalicji Platforma - Nowoczesna. Widać 
wystarczyło tylko cicho siedzieć i przyglądać 
się szarpaninie w PIS-ie i Wspólnocie. Wreszcie, 
nikt nie liczył na tak dobry wynik Komitetu 
Sebastiana Pilińskiego, gdzie on sam stał się 
prawdziwym „czarnym koniem” i zdobył 
rekordową liczbę głosów. Nie dziwi zatem,  
że te dwa ugrupowania utworzyły koalicję 
i rządzą Dzielnicą samodzielnie – ale czy aby 
na pewno samodzielnie? 
Kiedyś mówiło się: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg 
Kubie”. Słowo Bóg znika dzisiaj ze środków 
przekazu, więc również i w tym powiedzeniu 
zastąpiono je czymś dziwacznym, stąd ten 
modny tytuł niniejszego artykułu. O tym do 
kogo i w jakiej formie karma jeszcze wróci, 
przekonamy się zapewne wkrótce.

Z
Karma wraca.

Bożena Staszewska 
Roman Gembarzewski  
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PQF czyli Polish Quality Food  
- Polska Jakość Żywności.

d jakiegoś czasu, w mentalności 
Polaków bardzo mocno utrwala się 

system promujący zdrową żywność i to 
najwyższej jakości. Wpisuje się ponadto 
w rosnące oczekiwania społeczne, aby za 
taką żywnością stało bezpieczeństwo żywno-
ściowe i suwerenność żywieniowa Polski. 
Innymi słowy, Polacy pamiętają jeszcze dobre 
polskie marki i oczekują wsparcia ze strony 
naszego Państwa, aby kupować krajowe, 
bezpieczne produkty, wolne od wszech-
obecnej agro chemii.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-
niom, wymyślono właśnie system PQF.  
Jego założenia ramowe są bardzoproste:

1.  produkty mają być pochodzenia 
krajowego /polskiego

2.  żywność ma być wytwarzana  
metodami naturalnymi/ekologicznymi

3.  produkcja ma się odbywać w gospodar-
stwach niedużych / rodzinnych

4.  produkty mają być wytwarzane na 
potrzeby lokalne, aby maksymalnie 
skrócić łańcuchy dostaw i szkodliwą 
emisyjność

Innymi słowy, system certyfikacji produktów 
PQF ma się stać parasolem ochronnym dla 
polskiej jakości i zapewnić jej:

•	  naturalność wytwarzania,  
czyli aspekt ekologiczny

•	  tradycyjność wytwarzania,  
czyli aspekt kulturowy

•	  małoskalowość produkcji,  
czyli aspekt gospodarczy

•	  rodzinność produkcji,  
czyli aspekt społeczny

•	  rodzimość produkcji, korzystanie  
z polskich surowców i pasz,  
czyli aspekt narodowy

Pomysłodawcą systemu certyfikacji PQF  
jest dr Gabriel Janowski, były polski polityk, 
działacz opozycyjny w PRL, a następnie 
Senator I Kadencji, poseł na Sejm I, III i IV 
Kadencji oraz Minister Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej w latach 1991 do 1993 
w rządach Jana Olszewskiego i Hanny 
Suchockiej. Starsi ludzie pamiętają jeszcze 
jego barwną sylwetkę, a zwłaszcza ekspre-
syjne wystąpienia w Sejmie w obronie 
„polskiego cukru”. Już wtedy Sejm okazał 
się niezbyt pro polski, bo Pan Janowski 
walkę swą przegrał, a że stał się znanym 
i głośnym politykiem, zadbano o to, aby przy 

użyciu narkotykowej prowokacji i nagonki  
medialnej, zniszczyć mu życie i karierę poli-
tyczną na wiele lat. Korzystając ze zmian 
jakie ostatnio miały miejsce, wrócił – nie 
tak do polityki co do działalności na rzecz 
kraju. W 2016 roku wypłynął ze swoim 
pomysłem na system PQF czyli promowanie 
polskości i rodzimej produkcji rolnej, jakby 
w odpowiedzi na zalew globalizacji i GMO.  
Po dwóch latach Minister Rolnictwa Pan 
Jan Ardanowski docenił starania byłego 
Ministra i dał zielone światło do dzia-
łania – powstał międzysektorowy zespół  
ds. opracowania i wdrożenia systemu  

certyfikacji polskiej żywności najwyższej 
jakości przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w skrócie PQF. 
Odbyło się już kilka posiedzeń roboczych  
zespołu pod przewodn ict wem Pa na  
dr Gabriela Janowskiego. Zespół wypra-
cował przede wszystkim swoje zadania,  
a najważniejsze to:

1. opracowanie szczegółowego  
standardu produkcji i znakowania 
żywności symbolem PQF

2.  weryfikacja aktualnych systemów 
jakości żywności

3.  analiza ich zgodności z wymogami 
krajowymi i UE

4.  opracowanie procedur wdrożenia  
systemu certyfikacji żywności PQF

5. powołanie Instytutu Polskiej Jakości
6.  wprowadzenie PQF w wybranych  

branżach rolno – spożywczych
7.  przygotowanie ogólnopolskiej 

kampanii promującej PQF

Polska kojarzy się z powiedzeniem: kraj 
mlekiem i miodem płynący. Tym cytatem 
Przewodniczący Gabriel Janowski wskazał 
pierwsze dwa produkty, dla których Zespół 
ma opracować szczegółowe certyfikaty PQF. 

Powodzenia – dobra robota.

Roman Gembarzewski  

O
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Kolportaż we własnym zakresie edakcja Informatora Mazowsza miała 
zaszczyt uczestniczyć 5 maja 2019 r. 

w pięknym Jarmarku Moniuszkowskim 
oraz w imprezach towarzyszących temu 
wydarzeniu m.in. koncercie z okazji 200 rocz-
nicy urodzin kompozytora w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie. W samo połu-
dnie odbył się koncert najpopularniejszych 
dzieł Stanisława Moniuszki m.in. uwertura 
do opery Halka, Mazur z opery Straszny 
Dwór, uwertura do opery Verbum nobile 
oraz liczne arie, pieśni i duety. O godzinie 
17:00, w sali Kameralnej mieliśmy możliwość 
udziału w unikatowym spektaklu na cztery 
fortepiany, w wykonaniu międzynarodo-
wego zespołu Vlasty Traczyk „Eight Hands 
Quartet”, a także koncercie multimedialnym 
„I like Moniuszko”. Piękne wydarzenie. 
Podziękowanie Panu Markowi Traczykowi 
Prezesowi Stowarzyszenia Polskich Mediów 
oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej. Wśród 
licznie zgromadzonej publiczności było  
wielu oficjalnych gości... Ambasadorzy, 
dziennikarze, przedstawiciele prasy.

I like Moniuszko.

R
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