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We Włochach  kryją swoich...
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Wszyscy Państwo macie w pamięci fragment rzeczywistości, jaka od-
słoniła się w wyniku wybuchu afery „ośmiorniczkowej”. To kolejny po-
rażający przykład na „koteryjny”charakter, jaki panuje w strukturach 
władzy na każdym niestety szczeblu hierarchii…Jedynym zaskoczeniem 
jest dla mnie natomiast skala zblatowania z rządzącym układem ludzi 
decydujących w „mainstreamowych” mediach, a także skala zblatowania 
z tym układem (pseudo) naukowców: politologów, prawników, konstytu-
cjonalistów oraz wszelkiej maści tzw. (pseudo) ekspertów i tzw. „autory-
tetów”. Jak widać, w imię utrzymania obecnego status quo są oni gotowi 
poświęcić bardzo wiele. Bo nie mogę przecież zakładać, że wszyscy oni są 
aż tak bardzo „inteligentni inaczej” i nie dostrzegają tego, co się „odsłoni-
ło”! Obywatele - po raz kolejny, zresztą – mogli się przekonać, jak zgniłe 
jest ich państwo!

„Afera podsłuchowa” odsłoniła przed obywatelami zaledwie „drobny 
fragmencik” naszej rzeczywistości. Rzeczywistości, nie da się naprawić 
prostą wymianą jednej ekipy na inną.Bo jedyne, co się wtedy zmieni, to 
tylko to, że jedna „sitwa”, zastąpi drugą „sitwę”.W Polsce nie tylko rządzą 
„elitarne grupy. Koszty społeczne są dla nich bez znaczenia. Tym kosztem 
może być zapóźnienie cywilizacyjne i dysfunkcja sfery publicznej, ale tym 
kosztem może być też konieczność emigracji milionów współobywateli, 
którzy nie mogą znaleźć pracy: choćby, dlatego, że nie należą do tej, czy 
konkurencyjnej grupy.

W pobliżu Urzędu Dzielnicy Włochy działa zorganizowana grupa han-
dlarzy papierosami bez akcyzy, wódki bez akcyzy – to przedstawiciele-
różnych narodowości m.in. z Armenii, Białorusi, Ukrainy…. Działają od lat 
pod okiem Zarządu Dzielnicy, Burmistrza… Od lat. Kto przymyka oko na 
nielegalny handel tymi artykułami? 

Wszystkie urzędy w Polsce pękają już od nadmiaru urzędników. Ilu 
z tych niezwykle „ważnych” osób zatrudnionych jest we Włochach? Miesz-
kańcy dostaliby zawału, ale… czy kogoś to interesuje ile ciotek, wujków, 
kuzynów i znajomych Włodka, Tadka czy Marysi znalazło posadkę w urzę-
dzie, zgn czy miejscowym ops??? 

Na Rakowcu jest taki sklep całodobowy … Nietykalny właściciel od 
lat zatruwający spokój mieszkańcom okolicznych bloków. Tylko u Niego 
w świątek, piątek i niedzielę, bez względu na zakazy można kupić to „coś:, 
co spędza sen z powiek lokatorów okolicznych bloków. On sobie nic z tego 
nie robi, że … burdy, chamstwo, bezustanne zakłócanie spokoju przez 
miejscową „elitę”. Taki bezkarny. Kto go chroni? Jaki układ za nim stoi, że 
NICZEGO I NIKOGO SIĘ NIE BOI??? Kiedyś… Jeden z niepełnosprawnych 
mieszkańców zmobilizował okolicznych sąsiadów do akcji przeciwsta-
wienia się agresji ze strony miejscowego „establishmentu” … Pół roku 
spokoju. Później ze zdwojoną siłą … miejscowa łobuzeria pokazała, kto tu 
rządzi. Burmistrz, … Co On może. Tu otwarcie, tam przecięcie. Wydawało-
by się, że PIS? Powinien być ład, spokój i harmonia… 

Mieszkalnictwo we Włochach, słynne TBS-y, kolejki po lokale socjal-
ne, wyrzucani na bruk, bo nie płacą – lokatorzy zdani na łaskę i niełaskę 
urzędników, których uznaniowość administracyjna zaburzyła zdolność 
nie tylko racjonalnego myślenia, ale przysłowiowej empatii w stosunku 
do tych najsłabszych… Radni? Jacy Radni? Kogo Oni reprezentują? Co ro-
bią, gdy przychodzą mieszkańcy z błagalnymi prośbami o pomoc? Wśród 
obecnych Radnych jest wielu tych, którzy tak przyzwyczaili się do swo-
ich funkcji, tytułów, że Urząd, Biuro Rady traktują jak swoje prawie cało-
dobowe biura. Tylko czy za tym coś idzie? Mieliśmy i mamy pobożnego 
posła Gowina, mamy i w obecnej Radzie też bardzo pobożną osobę – tylko 
trudno zauważyć czy ta miłość do Boga idzie w parze z podejmowanymi 
przez nią działaniami na rzecz mieszkańców… Ludzie są niestety naiwni. 
Naiwni, zmęczeni, sfrustrowani, w pogoni za utrzymaniem siebie i rodzin 
na jakimś poziomie zapominają, kto im zafundował ten „bajzel”. A tak na 
marginesie… Czy Polską tak, jak we Włoszech żądzą mafijne rodziny? Czy 
Polska ma swoich baronów, capo di tutti capi… Czy Polska jak powiedział 
potomek noblisty Pan Sienkiewicz jest tylko teoretyczna? 

Cynizm i pazerność urzędników - porażające. Prawo miejscowe uzna-
niowe i korupcjogenne. Celowo tak skonstruowane, żeby uznaniowość 

wzmacniać i ubierać w pozory prawa. Armia urzędników od wszystkiego. 
Przekonana o swej wyjątkowości i bezkarności. Nepotyzm?! Co to jest? 
Nepotyzm to nie tylko brak uczciwej szansy na zdobycie pracy, to niszcze-
nie życia przez odbieranie energii życiowej wielu ludziom, marnowanie 
ich talentów, odbieranie im tego, co pokochali, bo chcieli wykonywać, zaj-
mować się określoną pracą. Poniżenie, upokorzenie, Ludzie uczciwi pod 
względem etyczno-moralnym nie mają szans. Perfidne niszczenie uczci-
wych ludzi, ambitnych, którym nie trzeba tłumaczyć godnej postawy. I dla-
tego tyle osób wyjechało z mojego kraju, bo nie mieli sił walczyć lub te siły 
teraz są na wykończeniu.

Mój zmarły Przyjaciel walczył z psychopatami, kłamcami, urzędniczą 
znieczulicą. Przegrał. Ja walczę z zludzmi, którzy na każdym kroku usiłu-
ją mnie zdyskredytować. Pies, który się boi próbuje gryźć. Złodziej, który 
jest winny najgłośniej krzyczy, że kradną. Część Radnych obecnej kadencji 
to ludzie, którzy zapomnieli, że mają służyć mieszkańcom nie tylko sobie. 
Oni nawet jak śpią to kłamią. To choroba „polityków”.

W sprawie mojego doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez Pana J.K. Prokuratura w maju 2016 roku wszczęła śledztwo. 
Po miesiącu Pan Prokurator zdecydował się zmienić kwalifikację prawną 
czynu. Na początku tego roku przesłuchiwana była część Radnych wska-
zanych przeze mnie jako świadkowie w sprawie. I cóż moi ulubieńcy? Tak, 
jak Olek Kwaśniewski były Prezydent RP swego czasu zachorował na ta-
jemniczą filipińska chorobę … to samo spotkało nieszczęsnych Radnych.
Ta choroba jest jeszcze gorsza - nazywana jest Amnezją Wybiórczą lub 
Alzheimerem Samorządowym. Żal ludzi dotkniętych tak straszną dole-
gliwością. Chociaż jak patrzyć w metryki… Najzabawniejsze, że wszystkie 
3 osoby związane z Komisją Mieszkaniową miały przygotowaną tę samą 
wydrukowaną Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali komu-
nalnych…Nie pomyślał ktoś za nich, aby chociaż zmienić kolor flamastra 
z zaznaczeniem, na co się mają powołać. Ten fakt wzbudził uśmiech po-
litowania i zażenowania na twarzy prowadzącego dochodzenie, ale cóż… 
Gwoli formalności Radny Kostrzewski pamiętał jedną datę, ale na bardziej 
skomplikowane pytania nie umiał odpowiedzieć. Nie przygotowali Go. 
Mięśniak o małym rozumku dobry do obrażania, poniżania, zastraszania 
nie dał rady intelektualnie. Za nim te zwoje mózgowe przewaliły nieudol-
nie, że trzeba jednak coś wymyśleć było za późno. Siedzą w tych gabine-
tach i szukają haków. Na tego, na tamtego. Nie przychodzi im do tych „wy-
kształconych” łebków, że warto pomagać. Budować, a nie burzyć. Zajęci 
gromadzeniem dóbr nie mają czasu zajmować się sprawami zwykłych 
ludzi. Oni są stworzeni do wyższych celów, a że są tylko PODWYKONAW-
CAMI czyiś poleceń. To im nie przeszkadza. Coś dostali i będą tego bronić 
do upadłego. W czasach Burmistrza Leszka Kaczyńskiego była taka Pani 
Ola Michalak – podobno prawa ręka Burmistrza (wszechwładna i wszyst-
ko wiedząca), później nastał Burmistrz B. - tubą propagandową w tym 
okresie była Redaktoreczka Gawrońska. Z typowym dla siebie cynizmem, 
jadem opisywała niewygodnych dla tamtego establishmentu Radnych. 
W 1999 roku grasował w Urzędzie Gminy Wiceburmistrz GWAŁCICIEL. 
Nigdy tej osobie nie przedstawiono zarzutów, nigdy ze świadka nie stał się 
podejrzanym. Po paru miesiącach sprawa ucichła tak błyskawicznie jak 
błyskawicznie przez jakiś czas ją nadmuchiwano. Śmiech, co to za ochro-
niarz, co własnej d… nie był w stanie obronić, ale … Wiceburmistrza się 
pozbytoa wraz z nim wszystkich jego ludzi sukcesywnie wywalano pod 
różnymi pozorami… a na to miejsce zaczęły wchodzić miernoty, zmienne 
jak chorągiewki. Wkrótce to zaczęła się kariera wybitnego dziś Wicebur-
mistrza. Przez lata zajmował się szeroko rozumianym mieszkalnictwem… 
od połowy 2016 roku rzucono go na nowy odcinek… Oświaty. Bo jako 
„wybitny” specjalista zna się na wszystkim. A że żona od lat Dyrektorka 
Przedszkola…Rozumicie, wicie. Jak w PRL-u. Była jeszcze taka gazetka wy-
dawana pod auspicjami Stowarzyszenia Samorządowego w skrócie: ”SS 
Okęcie”. No mogę powiedzieć, że nazwa adekwatna do stylu uprawianej 
propagandy i metod stosowanych przez część jej członków. Oj te kariery 
samorządowe…

Festiwal kłamstwa i obłudy jaki często obserwuję na Sesjach Dzielnicy 
Włochy to przejaw degeneracji moralnej części Radnych. Wydawało się, 
że ostoją normalności, wolną od patologii właściwych rozgrywkom na 
szczytach władzy, pozostaną samorządy. Bo w nich władza znajduje się 
najbliżej ludzi, najłatwiej jest więc spoglądać jej na ręce, i weryfikować 
np. prawdziwość płynących od tejże władzy informacji. Płonne nadzieje. 
Samorządowcy najwyraźniej uznają, że to oni są od pouczania innych, jak 
powinni rzeczywistość nie tylko postrzegać, ale i opisywać. A to, że kłamią 
przy tym, jak najęci – to już inna sprawa…Czasami mieszkańcy mają wąt-
pliwą przyjemność przysłuchiwania się popisom niektórych tzw. meryto-
rycznych radnych. Wracają do domów z przeświadczeniem, że oto prawi 
i sprawiedliwi radni dali odpór mieszkańcom, którzy nie znają się na ni-
czym i śmią jeszcze próbować egzekwować swoje prawa. Zastanawiam 
się, który z tych „wybitnych recenzentów”, będzie komentować zamiesz-
czane w Informatorze Mazowsza teksty. Spodziewam się komentarzy 
typu : to tylko stek kłamstw, bzdur i insynuacji. 

Upokarzają innych, bo to sprawia im chorą satysfakcję. Zgnilizna moral-
na. Jak nie mogą przekupić to zastraszają. A co jak to nie pomoże? Do cze-
go jeszcze się posuną.Która z tub propagandowych w najbliższym czasie 
mnie zaatakuje? Przepraszam. Wiem, która.To takie pytanie retoryczne.

Krzysztof Wietecha – Redaktor Naczelny

informator Mazowsza
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Juliusz Kostrzewski – wieloletni radny Dzielnicy Włochy - w ostatnich wy-
borach kandydat z ramienia PIS.

Jak zapewne Państwo pamiętają, w lutym 2016 roku, Super Express opi-
sywał historię radnego Dzielnicy Włochy Juliusza Kostrzewskiego, który jest 
szczęśliwym posiadaczem luksusowej willi w Zaborowie pod Warszawą. 
Nie wiadomo na jakiej zasadzie, jego dwaj synowie pra-
cują w OSIR Włochy, a On sam nadal włada mieszkaniem 
komunalnym. A ponadto jako Wiceprzewodniczący Ko-
misji Mieszkaniowej jest jeszcze zatrudniony… w ZGN 
Wola na stanowisku Specjalisty w Dziale Administracyjno 
– Gospodarczym… Władze PIS dość ostro zareagowały na 
ujawnione fakty, w wyniku czego Pan Juliusz ostentacyjnie 
wypowiedział swoje członkostwo w partii, nie zrzekając 
się jednak mandatu radnego pomimo złożenia wcześniej-
szego, pisemnego oświadczenia (każdy członek PIS, który 
znalazł się na liście kandydatów na radnego, podobno pod-
pisał oświadczenie, że zda mandat radnego jeśli zostanie 
wyrzucony czy odejdzie z partii – wszystkie oświadczenia 
przypadkiem zagubił ówczesny pełnomocnik, a dzisiejszy 
burmistrz Pan Michał Wąsowicz).

Część Radnych oburzonych postawą Pana Juliusza, była 
skutecznie pacyfikowana, a sprawę skutecznie wyciszano. 
Jednak szperając po internecie, dowiadujemy się, że w Bia-
łymstoku, radni potrafią radzić sobie z takimi cwaniakami 
http://dziendobry.bialystok.pl/precedensowa-sprawa-nie-
legalnych-mandatow/ W kraju odnotowujemy przypad-
ki, że niektóre Rady Gminne powoływały Doraźne Komisje Kontrolne, które 
sprawdzały faktyczne miejsca zamieszkania. Gdy te okazywały się poza tere-
nem danej Gminy, Rady podejmowały stosowne uchwały o wygaszeniu man-
datu, a sądy je zwykle podtrzymywały.

Cisza nie trwała zbyt długo, bo nagle we wrześniu 2016 roku, wpłynął do 
Biura Rady Dzielnicy Włochy anonim, w którym mieszkaniec dość energicznie 
domagał się od Przewodniczącego Rady zdecydowanych działań wyjaśniają-
cych sprawę nielegalnego zajmowania mieszkania komunalnego przez Juliu-
sza Kostrzewskiego z podjęciem procedury wygaszenia mandatu radnemu 
włącznie. Sprawę przekazano do Komisji Rewizyjnej, na co ta odpowiedziała, 
że nie jest kompetentna w rozstrzyganiu takich kwestii – książkowy przykład 
zamiatania sprawy pod dywan.

Niestety dla radnych, Wojewoda Mazowiecki również zainteresował się 
sprawą i zażądał od Rady Dzielnicy Włochy, jako organ nadzoru, wszelkich 
informacji na temat posiadania lub nie, przez naszego delikwenta, biernego 
prawa wyborczego z przesłaniem odpowiednich dokumentów oraz informacji 
o poczynionych przez organ gminy ustaleniach w powołanym zakresie.

Przewodniczący Rady – zwrócił się do BaiSO (potocznie Dzielnicowe Biu-
ro Meldunkowe) z zapytaniem czy Panu Kostrzewskiemu przysługuje takie 
prawo? Oczywiście dostał odpowiedź pozytywną – jest na liście, więc posiada. 
Pan Przewodniczący, nie dołożył starań, aby sprawę wyjaśnić w sposób rzetel-
ny. Punkt o powołaniu Komisji Doraźnej nie został dopuszczony do procedo-
wania. Do Wojewody Mazowieckiego wysłana została lakoniczna odpowiedź 
z kopią pisma z BaiSO, że wskazany Radny jest na liście w związku z powyż-
szym posiada prawo wyborcze bierne. Na marginesie - 6 lat temu, ówczesna 
radna Lidia Skorża, na XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 08.09.2010 
roku, zadała osłupiałemu Kostrzewskiemu pytanie, że skoro się chwali w in-
ternecie zdjęciami swojego nowego, pięknego domu, to dlaczego jeszcze nie 
zdał mieszkania komunalnego!? Sprawa została wtedy bardzo szybko wyci-
szona i nikt nie miał odwagi pytać o co tu chodzi. Mało tego, Protokół z tej Sesji, 
dziwnym zrządzeniem losu, ale chyba nie przypadkowo, nigdy nie pojawił się 
na BIP-e Urzędu. Po interwencji, przed końcem ub. roku tj. 2016 w sposób cu-
downy Protokół z w/w sesji znalazł się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta st. 
Warszawy a z Biura Rady Dzielnicy Włochy nadeszła kuriozalna odpowiedz, 
że zawiodła......„technika”. Jakże pechowa i zawodna jest nowoczesna technolo-
gia w przypadku tej Dzielnicy jak dotyka to niewygodnych dla Zarządu spraw…

Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że tu się kryje swoich?
Elżbieta Szczepańska  
–  wieloletnia radna Dzielnicy Włochy z ramienia PIS, powszechnie lubiana 

i szanowana lekarka.
Pani doktor tak się przyzwyczaiła do bycia radną, że nie widziała nic nie-

stosownego w tym, że po nabyciu mieszkania w styczniu 2012 r (jeszcze 
poprzednia kadencja), przeprowadziła się i przemeldowała do sąsiedniej 
Dzielnicy Ursus na ulicę K, ale mandat radnej sprawowała nadal w Dzielnicy 
Włochy. Jako osoba pewnie biorąca mandat, a jednocześnie spokojna i uległa, 
była bardzo pożyteczna i potrzebna swojemu liderowi. Prawdopodobnie za 
jego poradą (w końcu to świeżo upieczony radca prawny) i namową, przygo-
towała się do następnych wyborów i zabezpieczyła w ten sposób, że niemalże  
w przeddzień bo w kwietniu 2014 zameldowała się tymczasowo we Wło-
chach przy ul. J…. Gdy uzyskała mandat radnej Dzielnicy Włochy, zamieniła 
zameldowanie tymczasowe na stałe w marcu 2015 pod tym samym adresem. 
W przypadku naszej powszechnie lubianej pani doktor, jej miejsce zamieszka-
nia nie jest miejscem zameldowania – wszyscy „wtajemniczeni” wiedzą, że od 
lat mieszka w Ursusie, a ten meldunek to fikcja i to wstydliwa, bo domek przy 
ulicy J… należy do jej kolegi partyjnego, również powszechnie szanowanego 
radnego Dzielnicy Włochy.

Pani Elżbieta Szczepańska jest teraz właściwie poza PIS-em, bo została 
zawieszona za niesubordynację w głosowaniu, ale podobnie jak jej kolega 
Kostrzewski, również zatrzymała mandat radnej. Czy to wszystko nie jest to 
żenujące, Pani doktor?

Aktualnie: oboje nasi „radni zaradni”, wraz z dwiema radnymi, które dosta-
ły „rozkaz wyjścia” ze Wspólnoty Dzielnicy Włochy (WDW), 
tworzą Klub Radnych Porozumienie dla Włoch i mają nawet 
swego przedstawiciela w Zarządzie w osobie Pana Jerzego 
Kowaliszyna, który po kilkunastu latach „zajmowania” się 
sprawami lokalowymi został w wyniku nowych porozumień 
koalicyjnych rzucony na nowy odcinek pracy… Od kilku mie-
sięcy Pan Kowaliszyn nawet „dogląda” spraw … Oświaty. Jacyż 
oni są – Ci nasi miejscowi dygnitarze, Ci wybitni specjaliści od 
wszystkiego – rzekłbym „trzej muszkieterowie”.

Nadmienić muszę, że Pan Kowaliszyn stracił niedawno 
rekomendację WDW, kiedy to opuścił śpiesznie Stowarzy-
szenie w obawie przed wywaleniem ze stołka Prezesa - nie 
stracił jednak stołka zastępcy burmistrza z „wniosku grupy 
radnych”, ponieważ niektórzy radni PIS, mimo deklaracji ….. 
pisemnej, nie poparli w głosowaniu koalicjanta jakim była 
WDW od 12lat ?!!!. Idzie natomiast przekaz, że sfrustrowani, 
rozżaleni byli współkoalicjanci nie mogąc pogodzić się z fak-
tem wykluczenia ze wspólnoty rządzącej, próbują destabili-
zować scenę samorządową Dzielnicy Włochy. Nic bardziej 
mylnego. Patrząc z perspektywy minionych lat i wspólnych 

rządów, dostrzegli, że działania ich kolegów i koleżanek z pozostałych klubów 
oraz Zarządu Dzielnicy, mają znamiona działań, prowadzonych z góry powzię-
tym zamiarem, na szkodzenie interesom lokalnej społeczności, a co się z tym 
wiąże, wspieraniem i przyzwoleniem na nieprawidłowości w wielu aspektach 
życia samorządowego i gospodarczego. Będąc w środku zobaczyli, że tylko 
wąska grupka układnych, zaradnych i będących albo zastraszonymi albo de-
likatnie mówiąc przekupionymi, wiedzą lub wydaje im się, ze wiedzą co się 
w Dzielnicy dzieje i na dodatek mają jakiś wpływ na podejmowane decyzje. 
Kto więc rządzi Włochami? - na pewno nie radni. 

Radni WDW, nie chcąc dalej uczestniczyć w tej farsie współrządzenia, wypo-
wiedzieli umowę koalicyjną.
I co? - i nic się nie stało:
-  podzielony wewnętrznie PIS nie może wejść oficjalnie w koalicję z PO ale 

jakoś ma ich poparcie
-  PDW nie może być również oficjalnym koalicjantem PIS-u z uwagi na rene-

gatów, ale odbywają wspólne narady, głosują jednomyślnie, a ich przedsta-
wiciel jest członkiem Zarządu

-  Wojewoda Mazowiecki, mimo monitów, zdaje się nie zauważać, że Rada 
Dzielnicy Włochy wyraźnie uchylają się od podjęcia decyzji co do ewentual-
nego wygaszenia mandatów obojgu radnym i nie podejmuje własnej decy-
zji zgodnie z kompetencjami 

-  radnym PIS, którzy tworzą najliczniejszy bo 8-mio osobowy klub w Radzie 
Dzielnicy Włochy, najwyraźniej się nie opłaca powiększać go do 10-ciu, po-
przez inicjowanie działań zmierzających do wygaszenia mandatów swoim 
renegatom gdyż to właśnie oni dają stabilizację ….....?

No właśnie, znowu jak widać zwyciężył „układ”, który wyraźnie działa ponad 
podziałami partyjnymi i nikt nie chce widzieć słonia w sklepie z porcelaną, 
a PIS najwyraźniej zapomina jaka jest pełna nazwa tej partii.

P.S.
W sprawie wygaśnięcia mandatów Radnej Szczepańskiej oraz Radnego Ko-
strzewskiego został złożony wniosek do Przewodniczącego Rady Dzielnicy. 
Sprawą ponownie zainteresowano Wojewodę Mazowieckiego, a ponadto CBA 
oraz Prokuraturę Rejonową Warszawa – Ochota. O czynnościach podjętych 
przez w/w instytucje będziemy naszych czytelników informować na bieżąco.

informator Mazowsza

WE WŁOCHACH KRYJĄ 

SWOICH
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W samorządowych strukturach  Włochowskich od wielu lat działa 
Pan Burmistrz Michał Wąsowicz, który wg. oficjalnych dokumentów 
jest również Radcą Prawnym. W materiałach, którymi dysponuję zna-
lazłem wiele nieścisłości, dziwnych zbiegów okoliczności a mających 
związek z przyznaniem w/w osobie uprawnień radcowskich. Aby nie 
być posądzony o stronniczość, nierzetelnośćpisemnie zwróciłem się 
do Pana Burmistrza  Wąsowicza z uprzejmą prośbą o rozwianie moich 
wątpliwości. Jeśli otrzymam wyjaśnienia pozwolę sobie na przekaza-
nie ich do publicznej wiadomości. 

Wg. Krajowej Izby Radców Prawnych – radca prawny to prawnik 
świadczący pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o radcach prawnych.Wykonywanie zawodu radcy prawnego 
polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy praw-
nej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad 
i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywa-
niu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami 
i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to wy-
stępowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, 
Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.  Ponie-
waż definicja tego zawodu i związane z tym OBOWIĄZKI nie pozosta-
wiają zbyt wielkiego pola manewru ciekawy jestem komu i w jakim 
okresie Pan Radca Wąsowicz świadczył usługi prawne? Radcowie 
prawni mogą wykonywać zawód w kancelarii radcy prawnego, na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partner-
skiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz w formie umowy 
o pracę. Czy Pan Wąsowicz może udostępnić dokumenty potwierdza-
jące, że świadczył usługi prawne w okresie od zdania egzaminu do 
dnia dzisiejszego?  Egzamin zdał w roku 2013. Radcowie prawni są 
zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwa-
lonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego, które regulują podstawowe wartości zawodu, między in-
nymi niezależność, tajemnicę zawodową,unikanie konfliktu in-
teresów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, 
publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów. zasady 
etyki radcy prawnego regulują też kwestie informowania o wy-
konywaniu zawodu, stosunku do sądów, urzędów państwowych, 
samorządu jego członków. za złamanie zasad etycznych radcom 
prawnym i aplikantom radcowskim grozi odpowiedzialność dys-
cyplinarna przed specjalnie powołanymi w tym celu organami 
samorządowymi.

Jest również inny przepis mówiący, że :” Możliwe są również po-
zaaplikacyjne ścieżki dojścia do zawodu radcy prawnego, tj. poprzez 
zdanie egzaminu radcowskiego bez uprzedniego odbycia aplikacji rad-
cowskiej, albo nawet bez konieczności zdawania egzaminu radcow-
skiego. Ze ścieżek tych mogą skorzystać pod wskazanymi w ustawie 
warunkami osoby, które wykonywały inny zawód prawniczy, posiadają 
praktykę w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem po-
mocy prawnej, zdały egzamin uprawniający do wykonywania innego 
zawodu prawniczego lub posiadają określony stopień czy tytuł nauko-
wy”. Z posiadanych materiałów jasno wynika, ze w przypadku Pana 
Wąsowicza takie uprawnienie mu nie przysługiwało, więc…? Jak z tą 
radcowską praktyką? 

Co wzbudziło moje zaskoczenie? Otóż w tym samym miesiącu i roku 
egzamin uprawniający do sprawowania tej zaszczytnej funkcji zdała 
również Pani  A. Sz.…. siostra Pana Dziekana - M. S. …. była pracownica 
Urzędu Dzielnicy Włochy…  Ponieważ może to zostać uznane za spe-
kulacje, insynuacje, a zbieżność przypadkowa to spieszę z odpowie-
dzią…  Nic w przyrodzie nie ginie. Zmienia jeno formę. W przypadku 
Pana Wąsowicza i Pani A. Sz.…. wszystko się ze sobą łączy, wiąże, a że 
OGNIWEM JEST  PAN DZIEKAN… To jak w kiepskich filmach. Zbieżność 
nazwisk, osób, zdarzeń wyłącznie PRZYPADKOWA.  W tle tego wszyst-
kiego jakaś willa… Ze starej rudery powstało cudeńko. Jakiś Zarząd 
nad nieruchomością. Znów zbieżność dat, nazwisk… Absolutnie z dale-
ka jestem od podejrzeń o korupcję. We Włochach takie bezeceństwa? 
W takim Urzędzie rządzonym przez takich Prawych i Sprawiedliwych? 
To oburzające. Sama myśl powinna być ukarana. Do Prokuratury Re-
jonowej dla Warszawy – Ochota trafiło zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Czy przestępstwo było? Zbada i zweryfiku-
je Prokuratura. Dla każdej średnio rozgarniętej osoby czytającej doku-
menty w przedmiotowej sprawie rzuca się w oczy jedno: daty, czynio-
ne kroki w ważnych dla każdej ze stron sprawach, które łączą się ze 
sobą i tworzą obraz… PATOLOGII. Tu domek, tam tytuł. Tu apartament, 
tam przykrywanie fuszerek budowlanych itp. itd. etc. Pan Burmistrz 
pięknie gada. Przynajmniej wydaje mu się, że wszyscy zauroczeni Jego 
krasomówstwem uwierzą w każde przez niego wypowiedziane słowa. 
Byli tacy co nabierali się i w dalszym ciągu nabierają bo są  łatwowier-
ni, a Pan Burmistrz jest tylko mistrzem gładkich słówek i obiecanek… 
na tej bazie ciągnie kolejną kadencję - nigdy nie brak pożytecznych 
idiotów.

Krzysztof Wietecha – Redaktor Naczelny

informator Mazowsza

„Radca”
Wąsowicz

informator Mazowsza4
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W 2007 roku Zarząd Dzielnicy Włochy podpisał umowę na moder-
nizację dawnego kina „Olsztyn” przy ul.Chrościckiego 14. Decyzję tę 
powitano z dużą radością. W miejsce nieistniejącej powstanie nowa 
placówka kulturalna. W 2010roku oddano do użytku Artystyczny Dom 
Animacji „ADA”. Od razu miejsce to stało się trwałym i bardzo dobrym 
elementem kulturalnej mapy Włoch. I tu właśnie kończy się sielanka. 
Budowa, a raczej nadzór nad Wykonawcą ze strony Urzędu Dzielni-
cy był, delikatnie rzecz ujmując, niewystarczający. Liczne niedoróbki 
w trakcie budowy zaczęły wychodzić w trakcie normalnej eksploatacji, 
na szczęście nikt nie ucierpiał. Od jednego z pracowników Wykonaw-
cy (prosił o zachowanie anonimowości) usłyszałem, że mieli wszyst-
ko tak robić aby wytrzymało do końca okresu gwarancyjnego, mały-
mi kosztami, aby był wizualny efekt. Zabezpieczenia nowej instalacji 
elektrycznej groziły pożarem lub porażeniami prądem elektrycznym. 
Na szczęście w  porę zagrożenia wyeliminowano.  Część elewacji bu-
dynku od strony ul.Chrościckiego stanowią elementy szklane, nadaje 
to lekkości i nowoczesności całej konstrukcji. Jednak i tu nie zadbano 
o właściwy nadzór inwestorski. Szyby grożą pęknięciem, co stwarza 
zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w ich pobliżu. To 
dlatego wejście do budynku od strony ul. Chrościckiego jest zamknięte 
i wejść do środka można od strony ul.Łuczek. Została wykonana eks-
pertyza techniczna szyb zespolonych tworzących elewację, z której 
wynika że należy je wszystkie wymienić. To są kolejne koszty!!! 

Jak to się mogło stać, że po pięciu latach eksploatacji całość nadaje 
się do wymiany. Otóż okazuje się że Urząd Dzielnicy Włochy miał pełną 
jasność w tej sprawie. Wielokrotnie zwracano na to uwagę, alarmowa-
ła o tym Dyrektor Domu Kultury „Włochy”, dbając aby przed upływem 
okresu gwarancji zmusić Wykonawcę do usunięcia usterek. Ostat-
ni raz 6.07.2012. Urząd nie zareagował i nie podjął działań. W dniu 
17.08.2012 Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Włochy 
poinformował Dom Kultury Włochy, że z dniem 10.08.2012 upłynął 
okres gwarancyjny i od tej pory wszystkie naprawy związane z kon-
serwacją budynku i otoczenia należą do obowiązków użytkownika.

Jak to możliwe, że do ostatniej chwili zwlekano z podjęciem dzia-
łań aby w końcu oznajmić, że czas minął. Może nadmiernie ufano Wy-
konawcy? Może firma podwykonawcza AED Igor Bauer sama w so-

bie dawała gwarancję i rękojmie należytego wykonania prac. Tak się 
przypadkowo składa, że Pan Igor Bauer jako Deweloper wybudował 
apartamentowiec w Dzielnicy Włochy przy ul.Kłosia 14, w którym 
prawdopodobnie dwa apartamenty należą do… Redakcja zwróciła się 
z zapytaniem do „najważniejszej” osoby w Dzielnicy o potwierdzenie 
lub zaprzeczenie informacji, że jest właścicielem wraz z innym człon-
kiem swojej rodziny dwóch mieszkań w podanej lokalizacji. Niestety 
jak na razie nie udało się nam znaleźć Pana Bauera – ( Pan Igor Bau-
er był głównym podwykonawcą prac związanych z Adą, gdy firma 
TIWWAL po wielu przekrętach w Warszawie i całej Polsce, ogłosi-
ła w lutym 2012 roku swoją upadłość, on za miesiąc zamknął swoją 
działalność - wszystkie namiary podawane na oficjalnych portalach do 
Pana Bauera są nieaktualne a nie wypada nam prosić Pana Burmistrza 
Wąsowicza, aby podał nam aktualny numer komórki do w/w osoby 
w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z problemami dotyczący-
mi Ady oraz apartamentów , które mogą należeć do …

Niestety zbytnia „łatwowierność” Burmistrza już kosztowała ok. 
200 tys. zł na ekspertyzy i pociągnie dalsze koszty. Dom Kultury Włoch 
otrzymał dodatkowo 500 tys. zł na  konieczną wymianę wyposażenia. 
Przy okazji zarząd Dzielnicy stworzył nowe stanowisko zastępcy Dy-
rektora Domu Kultury „Włochy” i powierzył je Bernadecie Karczew-
skiej, byłej Radnej i byłej Wiceburmistrz Dzielnicy z ramienia PiS.

Nie jest to oczywiście jedyny przypadek nonszalancji i nieszanowa-
nia grosza publicznego przez Urząd. Warto wspomnieć na przykład 
przedszkole na ul.Ryżowej, czy budowę OSiR przy ul.Gładkiej.

Mając takie doświadczenia nie dziwi fakt, że na przykład ul.Tynkar-
ska od kilkunastu lat w budżecie Dzielnicy nie doczekała się rozpoczę-
cia realizacji. Może to i lepiej? 

 
„Czujne OKO Eksperta”

informator Mazowsza

Czy z ADĄ tak wypada?

Artystka TOTALNA -
Agnieszka Metko

Uczestniczyłam w ciszobłysku, autorskim wieczorze poetyckim agnieszki 
Metko w piaseczyńskiej smacznej chacie. Wspaniałe doświadczenie. Muszę 
jednak przestrzec wszystkich; nie dajcie się zwieść jej subtelności i delikatnej 
urodzie! Jej wiersze mają ogromną siłę. Nokautujący ładunek emocjonalny. Po-
ruszają głębią uczuć, szczerością wypowiedzi. Zawierają w sobie to, co w po-
ezji najlepsze; duże spektrum doznań, wnikliwe spostrzeżenia i wrażliwość 
na szczegół. Różnorodna tematyka jej poezji jest wyrazem szerokich zaintere-
sowań autorki. Nie są to wiersze błahe,  bo nawet te żartobliwe są przesiąknięte 
troską o stan świata i świadomości ludzkiej. Są także przemyślane, zaplanowa-
ne  i dobrze zorganizowane w warstwie słownej. Precyzja myśli  i umiejętność 
doboru słów, oddających najdelikatniejszą emocję, potęguje piorunujące wra-
żenie. Zawarty w nich liryzm przypomina Jasnorzewską, a mistrzowska zaba-
wa słowem, słowotwórstwem i składnią Białoszewskiego. Dotychczas wydała 
tomiki poezji „Przebudzenie”, „NoWa” (także w wersji audio) i już pracuje 
nad następną książką. Wiersz „Punkt” w 2016 roku gościł na Barykadach Bo-
gusława Lustyka na Krakowskim Przedmieściu oraz w Gazecie Barykad.

Wraz z bliższym poznaniem okazało się, że Agnieszka jest artystką totalną 
czującą się swobodnie w wielu formach wyrazu. Jest autorką licznych projek-
tów muzycznych, wokalistką, autorką tekstów piosenek i współautorką muzy-
ki grupy The Fairy tales, Metko Project oraz octane Drive.

We wszystkim czego się dotknie osiąga sukces potwierdzony nagroda-
mi. Teledyski The Fairy Tales: „Wild Man” i „Wings” pojawiły się na du-
żym ekranie podczas Festiwalu cinemaforum, oraz brały udział w yach 
Film Festiwal. Jest również malarką, a jej prace są wystawiane na licznych  
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wystawach indywidualnych jak: „Na ścianie”, „Migracja kolorów”, „chaoti-
ca” czy grupowych jak „Dziecięce pytania” wystawach i wernisażach. Unika 
wielkich Galerii, skupia się na małych wystawach. Od 2015 roku w Galerii 
Przechodniej w różnych miejscach Warszawy i Polski, odbywają się wystawy 
jej wierszy „Piksele słowa” w obiektywie aparatu fotograficznego Beaty Ci-
szewskiej i Wiktora Metko. 

Dbając o kulturę oraz poziom edukacji dzieci pisze dla nich książki, ilustruje 
je a także organizuje różnorodne akcje. Jedna z nich „Dziecku powiedz taK” 
miała na celu zachęcenie do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, budo-
wy więzi rodzinnych, zabaw, czytania książek dzieciom. W ramach tej autor-
skiej akcji w roku 2010 rok wydano książkę „Mama, tata, ja i Ludwik” au-
torstwa wówczas pięcioletniej Róży i jej mamy - Agnieszki Metko. Pierwsza 
w Polsce książka napisana i zilustrowana przez pięciolatkę pod okiem mamy. 
Książka wystawiana była na Warszawskich Targach książki Artystycznej. Jej 
edukacyjna książka dla dzieci w wieku przedszkolnym „Rozmowy takie so-
bie...” została laureatem konkursu Świat przyjazny dziecku zorganizowanego 
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (wydawca: ARTIST & SECURITY Wiktor 
Metko), a wybrane rozdziały, wraz ze scenariuszami dla nauczycieli przed-
szkoli, zamieszczono w przewodniku metodycznym Wydawnict Szkolnych 
i Pedagogicznych. Autorka została uhonorowana oRłeM na Polskim Festi-
walu sztuki oRzeł 2016 w kategorii „Słowo” przez Prof. Jerzego Bralczyka , 
Cezarego Harasimowicza i Roberta Ziółka za edukacyjną książkę dla dzieci pt. 
„Rozmowy takie sobie...2”. Pozycja ta była także nominowana do Warszaw-
skiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016. Uznaniem cieszy się także  książecz-
ka dla dzieci „Polak mały”, niezbędnik dla każdego młodego patrioty. Agniesz-
ka zajmuje się również oprawą literacką utworów muzycznych dla dzieci 
m.in. emitowaną w wielu rozgłośniach radiowych piosenką „Dla rodziców”. 

Pracowała nad satyryczną audycją radiową „Porady u Kaszki” oraz tekstami  
zawartych w niej utworów muzycznych, które stały się pierwowzorem  
cyklicznej audycji satyrycznej w popularnym w Polsce radiu. Organizatorka 
„Strefy Artystów” na Dniach ursynowa. 

Tworzy nie tylko dla słodkich milusińskich, ale i dla miłośników rocka.  
Jest autorem tekstów i użycza również głosu do muzycznego projektu hi 
Production „show time”. Razem z Wiktorem Metko realizują autorski mate-
riał w zespołach the Fairy tales, Metko Project oraz octane Drive. Jeden 
z utworów znalazł się na płycie Portalu Ludzi sztuki, w pierwszej edycji Mu-
zyki Ludzi sztuki. Ich muzyka emanuje świetnymi kompozycjami zarówno 
w warstwie muzycznej, jak i tekstowej przekazując słuchaczom szczere emo-
cje i rzetelny warsztat. To niezwykły duet dwojga uzdolnionych artystów, któ-
rzy tworzą wspólnie muzykę, wydają książki i biorą czynnie udział w wielu 
przedsięwzięciach.

agnieszka Metko jest zachwycającym, wszechstronnym i utalentowa-
nym tytanem pracy. Płynie pod prąd powszechnej dziś tandecie, bylejakości 
i niechlujstwu językowemu, muzycznemu, poważnie i z szacunkiem traktując  
odbiorcę. Gorąco więc polecam jej twórczość amatorom dojmujących wrażeń. 

Iwona Kołakowska
Dziennikarka

agnieszka Metko

Noworoczne Spotkanie Mediów
14 stycznia 2017 w siedzibie NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warsza-

wie odbyło się Noworoczne Spotkanie Mediów. Ta niezwykła impreza 
organizowana przez Pana Marka Traczyka Prezesa SPMw tym roku  
miała szczególną oprawę. Wśród zaproszonych gości Ambasadorowie 
kilku egzotycznych krajów m.in. Maroka, Tajlandii, Malezji...

Podczas imprezy mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu Pani 
Tatiany Trojanowskiej wraz z akompaniamentem Pani Vlasty Traczyk. 
Obie piękne Panie wzbudziły wielkie poruszenie na sali,a w kuluarach 
wiele mówiło się o doborze repertuaru, aranżacji, pięknym głosie Pani 
Tatiany i melancholijnej muzyce, która uspokoiła i wyciszyła wszystkich 
dostojnych gości.

Zupy Świata to osobny temat, ale wspaniale przygotowany cate-
ring pozwolił ponad 300 osobowej grupie zaproszonych dziennikarzy,  
właścicieli biur podróży, Prezesów i Dyrektorów sprawdzić na własnym 
podniebieniu rozmaitości światowej kuchnii...

Redakcja Informatora Mazowsza jak co roku wśród zaproszonych  
gości.

Dziękujemy
 

Adam Panuciak
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Spes, Fides, Specto

informator Mazowsza
www.sissfs.pl
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Chór Aleksandrowa - Wspomnienia

Jego Ekscelencja 
Sergey Andreev

Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce

Jego Ekscelencjo, Panie Ambasadorze,
Z niedowierzaniem i ogromnym bólem przyjęliśmy informację o tragicz-

nej katastrofie samolotu z członkami zespołu Chór Aleksandrowa, dzienni-
karzami i personelem pokładowym. Chór Aleksandrowa od kilkudziesięciu 
lat to jedna z wielu wspaniałych wizytówek – najpierw Związku Radzieckie-
go, później Rosji. To zespół fantastycznych profesjonalistów, wybitnych mu-
zyków i piosenkarzy. Soliści tego wyjątkowego na skalę europejską zespołu 
przemierzyli wielokrotnie kulę ziemską, aby pokazać międzynarodowej 
społeczności, że muzyka rzeczywiście jest ponad graniczna i stanowi ele-
ment tłumienia agresji, nienawiści. Łączy a nie dzieli narody .Strata bolesna 
i wielka. Jedyne pocieszenie - chór się odrodzi, w Rosji ludzie o wybitnych 
zdolnościach i umiejętnościach muzycznych rodzą się na kamieniu. Słucha-
my rosyjską muzykę i bardzo ją cenimy, praktycznie każdego dnia, zaskakuje 
jakaś nowa twarz, nowy głos. Szkoda, że w Polsce na fali bezrozumnej fobii 
antyrosyjskiej jesteśmy separowani od tej wspaniałej, przebogatej i arcycie-
kawej kultury, to strata także dla polskiego społeczeństwa, które karmione 
jest tylko papką anglosaską. Koncerty i występy rosyjskich artystów bardzo 
by się nam przydały, Rosjanie też cenią i lubią naszych artystów

Rosjanie zawsze mieli wspaniałą kulturę, pisarze Tołstoj, Dostojewski, 
Puszkin, Gogol, Lermontow, Czechow, Bułhakow, Sołżenicyn, Pasternak, 
Achmatowa i wielu innych, wielu z nich cierpiało od tyranii. Muzycy: Glinka, 
Czajkowski, Musorgski, Rimski-Korsakow, Borodin, Prokofiew, Strawiński 
(działał za granicą), Szostakowicz, Roztropowicz, Richter, Ojstrach, Gilels, 
malarz Repin, genialny chemik Mendelejew, z fizyków wymienię tendencyj-
nie Sacharowa, matematycy Łobaczewski, Czebyszew, Winogradow, i wielu, 
wielu innych. Z przykrością stwierdzam, że przewyższali pod tym względem 
Polaków, choć myśmy też mieli kilkunastu wspaniałych.Piszemy, co czująna-
sze serca.

Ludzi kultury i nauki stawiamy wyżej od ludzi polityki. Oczywiście zda-
rzają się wyjątki. Smutny ten czas. Tragedia straszna. Kondolencje jak naj-
bardziej na miejscu, ale aż się prosi zadać władzy trudne pytanie. Prezydent 
mojego kraju wysłał w imieniu własnym i narodu polskiego wyrazy współ-
czucia. Czy aby te wyrazy współczucia ze strony Polskich dostojników pań-
stwowych, współgrają z oddaniem zasłużonego hołdu setkom tysięcy żoł-
nierzy Armii Czerwonej, którzy złożyli młode życie za wyzwolenie Narodu, 
położonego gdzieś na zachodzie Europy, tysiące kilometrów od ich zapadłej, 
rodzinnej wioski. Likwidowane pomniki to były najczęściej jedyne symbole 
upamiętniające ich ofiarę życia. Ich matki, często do końca życia nie pozna-
ły gdzie i w jakich okolicznościach zginął ich syn. Moim zdaniem, milczące 
przyzwolenie Polaków na taką właśnie formę dekomunizacji przynosi nam 
wstyd i hańbę. To mocne słowa, ale nie waham się ich użyć.Piosenki w wy-
konaniu Chóru Aleksandrowa pokazywały, że przyjęta przez nich taktyka 
muzyczna nie zna granic i nie wyznaje ideologii, a Słowianie są sobie bliscy 
kulturowo. Do dzisiaj pamiętamy, z jakim aplauzem spotykały się wykona-

nia polskich piosenek. Kto słyszał w ich wykonaniu piosenkę z filmu „Jak roz-
pętałem II wojnę światową”, ten wie, o czym piszemy.

Oglądając i słuchając ich piosenek, nie mieliśmy wrażenia, że słuchamy 
wrogich nam Rosjan... Wręcz przeciwnie, budził się w Nas sprzeciw przeciw-
ko rozdzielającej narody polityce i ideologii.

Wielki żal. Co się dzieje z tym światem?
Jego Ekscelencjo, Panie Ambasadorze,

W imieniu własnym, Redakcji Informatora Mazowsza oraz wszystkich 
moich rodaków, którzy wiedzą, że polityka rządzi się swoimi prawami i my, 
zwykli ludzie potrafimy jeszcze czuć ból, rozpacz, solidarność – pragniemy 
złożyć najszczersze kondolencje przede wszystkim rodzinom ofiar i wszyst-
kim mieszkańcom nie tylko Federacji Rosyjskiej.

z podziękowaniam
Redakcja

informator Mazowsza
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Od ilu lat jest Pan związany z Polską?

- od 40 lat! Pierwszy raz nawiązałem współpracę handlową z Polską 
w 1972 roku, a po raz pierwszy przyjechałem do Polski w 1978 roku.

Jak wyglądał początek współpracy biznesowej z naszym krajem?

- w 1972 roku Polacy masowo przyjeżdżali do turcji, sprzedawali 
nam towar, kupowaliśmy od nich wszystko, z kolei my sprzedawali-
śmy im złoto, i kożuchy. Między 1984 a1985 rokiem zaczęliśmy handel 
tekstyliami i tym zajmowaliśmy się do 2000 roku. od 2000 realizuje-
my duże inwestycje w Polsce.

Jak zintegrowana jest społeczność turecka w Polsce?

--  Pół na pół,   wszyscy nie są w stanie się integrować.Kto chce pra-
cować, tutaj zostać, założyć rodzinę to się integruje. aktualnie pracuje 
około 3000 obywateli tureckich w Polsce. Mamy dobre relacje bizne-
sowe z Polakami.

Miał Pan w swojej karierze przygodę z polską ligą piłkarską, jak wygląda-
ła współpraca z Pogonią Szczecin?

-  najpierw ta współpraca układała się bardzo dobrze, ale nieste-
ty Polska mnie oszukała. Klub Pogoń szczecin mnie oszukał, gmina 
szczecin mnie oszukała. Ludzie, z którymi współpracowałem zwyczaj-
nie mnie okradli, nie dotrzymano ustaleń umowy. Najpierw zmusili 
mnie do sprzedania klubu a potem nie zapłacili mi pieniędzy, gmina 
szczecin ukradła moje pieniądze. Prosili mnie, żebym ratował Pogoń, 
zainwestowałem w klub dużo pieniędzy.. bardzo dużo! a potem nie 
dali mi terenów, które obiecali, nie dali inwestować… Nasyłali na mnie 
szereg kontroli, służb, niczego na mnie nie znaleźli, ale finalnie i tak 
nie przekazali obiecanych terenów. sądy w Polsce nie działają spraw-
nie, nie są sprawiedliwe. sądziłem się w słusznej sprawie przez ponad 
15 lat.. Powiedzieli mi prosto w oczy – miasto nie zapłaci Panu odszko-
dowania.

Pana firmy budowały m.in. Millenium Plaza, Blue City i wiele innych inwe-
stycji nie tylko w Warszawie, czym jeszcze może się Pan pochwalić?

- naszą pierwszą dużą inwestycją było Millenium Plaza, które oka-
zało się sukcesem. to nas zachęciło do dalszego inwestowania, zaczę-
liśmy budować Blue city,  potem eurocentrum - na to wszystko poszły 
kolosalne pieniądze,  to inwestycje o powierzchni prawie 350 tyś m2 
– w Polsce może kilku najlepszych deweloperów może się pochwa-
lić tak dużymi projektami, a my (grupa turecka) zawsze działaliśmy 
sami. Później w 2000 roku pojawił się kryzys gospodarczy w Polsce, 
ostatecznie sprzedaliśmy udziały amerykańskiej grupie kapitałowej. 
Millenium Plaza, euro centrum  i Maximus, które zbudowaliśmy zo-
stały sprzedane. Nie przestajemy inwestować,  półtora roku temu 
powstało Modo, budujemy hotele, bloki mieszkalne, kupiliśmy hotel 
Mercure w Mrągowie, mamy już 2 hotele w Polsce, będziemy budować 
jeszcze 2 albo 3. inwestujemy w Polskę, kochamy Polskę. zatrudniamy 
setki osób. Dajemy Polakom pracę. W mojej firmie pracuje ponad 300 
osób, i wszyscy są zatrudnieni na umowę o pracę – płacimy zus, płaci-
my podatki.jest dużo osób, z którymi pracujemy od wielu lat i bardzo 
sobie to cenię.

Jest Pan najbardziej dynamicznym przedsiębiorcą tureckim w Polsce, jak 
wygląda wymiana gospodarcza  pomiędzy naszymi krajami?

- Polska eksportuje do turcji towary i usługi o wartości 4 mld euro, 
to dwa razy więcej niż turcja. stosunki między krajami są bardzo do-
bre. jesteśmy dobrymi partnerami biznesowymi. oby tak zostało.

Efektem działań DEVIN INVESTMENT Sp. z o.o. jest powstałe niedawno 
Centrum Handlowe MODO przy ul. Łopuszańskiej. Czy z tą inwestycją miał 
Pan jakieś kłopoty? Jak wyglądała współpraca z Zarządem Dzielnicy Wło-
chy? Czy Radni Dzielnicy mieli z tym terenem jakieś inne plany?

- Nie było żadnych problemów z tą inwestycję.Dzielnica Włochy za-
rabia na MoDo duże pieniądze. Nasza współpraca z Radnymi dziel-
nicy dobrze się układa i wierzymy, że nadal tak będzie. Dodam, że  
w MoDo pracuje około 500 osób, stworzyliśmy nowe miejsca pracy 
dla ludzi.

Ma Pan jeszcze wiele pomysłów na inwestycje nie tylko w Warszawie,  
jakie są plany na najbliższe 3 lata?

-mamy teraz trzy inwestycje w trakcie budowy, to budynki miesz-
kalne, między innymi na Mokotowie, w Pruszkowie, w Nadarzynie. 
Mam plany na kolejne czteryinwestycje, z czego dwie to będą hotele. 
jeśli tylko zdrowie dopisze to będziemy dalej działać.                    

Jak wygląda w tej chwili sytuacja gospodarcza Turcji, zbliża się powoli 
sezon turystyczny, czy wierzy Pan Prezes, że zagraniczni turyści mogą się 
czuć bezpiecznie?

-  sytuacja w kurortach jest bezpieczna, nie ma zagrożenia dla tury-
stów. co prawda turcja zanotowała o 40% mniejsze dochody z tury-
styki, z uwagi na sytuację polityczną i sankcje gospodarcze nałożone 
na Rosję, ale ta sytuacja się odwraca.  Można śmiało przyjeżdżać do 
turcji na wakacje. zapraszamy Polaków! zawsze.

Z Panem Prezesem Sabri Bekdasem rozmawiała 
Beata Bozdogan – Dyrektor Biura Informatora Mazowsza

informator Mazowsza

inwestycje tureckie w Warszawie - Rozmowa z Prezesem sabri Bekdasem
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