
Szanowna Pani Prezydent
W trosce o sytuację bytową

kupców z Targowiska „Banacha”,
klientów tego targowiska oraz
przyszłego ładu przestrzennego
tego terenu wnosimy o:

1. Natychmiastowe rozpoczęcie
rozmów na temat zagospodarowa-

nia północnej części obecnego tar-
gowiska (róg Grójeckiej i Banacha).

Podtrzymujemy swoje stanowi-
sko, że teren powinien – po odpo-
wiedniej modernizacji – dalej peł-
nić funkcje handlowo-usługową
o profilu bazarowym. Uważamy
jednakże, że na ten temat nie-

zbędna jest publiczna dyskusja
władz miasta ze Stowarzyszeniem
Kupców Targowiska „Banacha”,
organizacjami pozarządowymi,
mieszkańcami.

2. Natychmiastowe rozpoczęcie
rozmów z reprezentacją SKTB
na temat wysokości czynszów oraz
zasad przydziału miejsc w nowej,
budowanej hali targowej.

W chwili obecnej kupcy z targo-
wiska tymczasowego – na skutek
ponad rocznych opóźnień w budo-
wie, ponoszą nieprzewidziane
koszty finansowe oraz w dalszym
ciągu nie są pewni, co do możliwo-
ści dalszego prowadzenia działal-
ności gospodarczej na tym terenie.

Brak jakichkolwiek działań władz
miasta w powyżej poruszonych te-
matach oraz wyraźne – naszym zda-
niem – unikanie rozmów dotyczą-
cych dalszych losów terenów dzisiej-
szego targowiska oraz podmiotów
tu funkcjonujących powoduje, że
w opinii kupców i znacznej części

– zainteresowanych tematem
– mieszkańców Ochoty i klientów
targowiska funkcjonuje pogląd, że
jest to świadoma polityka władz
miasta odnośnie kupców i terenu
targowiska.

Oczekujemy od Pani Prezydent
natychmiastowego podjęcia dialo-
gu i publicznej dyskusji na temat
przyszłości Bazaru.

Stowarzyszenie Kupców
Targowiska „Banacha”

List otwarty do Hanny
Gronkiewicz-Waltz

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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Spotkałem w drodze Darka,
który szedł do Santiago z Pozna-
nia przez całą Europę. Co wie-
czór wrzucał do szklanki wody ka-
mień i przez dłuższą chwilę mie-
szał łyżeczką, jakby to była herba-
ta. Spytałem, co robi? – Chcę roz-
puścić ten kamień w wodzie – po-
wiedział. – Przecież to niemożliwe
– odparłem zdziwiony. – Mylisz
się – odpowiedział.

Droga do Santiago nauczyła
mnie, że wszystko w życiu jest
kwestią czasu i determinacji.
Do końca życia albo go rozpusz- czę albo dokonają tego moje dzie-

ci lub wnukowie. Zapamiętam to
do końca moich dni. Po Camino
nic już w naszym życiu nie jest ta-
kie jak było.

Grzegorz Wysocki

Opowiem wam o tym 13 maja
o godz. 18.00 w Czytelni
Naukowej, ul. Grójecka 77.

Zapraszam

Camino – moja droga do Santiago

Wynajmę
balkony

Wynajmę
powierzchnię
reklamową
na balkonie

– tylko Ochota
tel. 509-19-19-94
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Dariusz Kałwajtys
Odpowiedziany za dzielnicę

Włochy
tel. 22 868 06 65, 501 080 674
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Spadkobiercy Baryki,
wizjonerzy i pseudoesteci

Od kilkunastu lat w Warszawie
trwa krwawa walka o bazary i tar-
gowiska. Nie sądzę, aby zwrot
„krwawa” był w tym przypadku
nadużyciem. Przypomnę choćby
bitwę o giełdę warzywno-owocową
na Okęciu (1999 r.), gdzie podczas
siłowej próby jej likwidacji, potur-
bowany przez służby porządkowe
został nawet burmistrz ówczesnej

gminy Włochy. Dwa lata później,
także na Okęciu, kolejna awantu-
ra o giełdę kwiatową przy ul. Ba-
kalarskiej i kolejni poturbowani
podczas ulicznych walk. Podobnie
rzecz się miała z kupcami z pawi-
lonów handlowych w Alejach Je-
rozolimskich, przy Dworcu PKP
Ochota. Pawilony ładowano
na ciężarówki i wywożono. Drogo-
wcom nie przeszkadzał nawet
fakt, że w niektórych z nich za-

mknięci byli zdeterminowani kup-
cy, broniący swoich miejsc pracy.
Krew polała się także podczas li-
kwidacji Kupieckich Domów To-
warowych na placu Defilad. Krwa-
we walki toczyły się również
w podziemiach przy Dworcu Cen-
tralnym, gdzie kupcy protestowali
przeciwko kilkusetprocentowej
podwyżce czynszu.

Byłem naocznym świadkiem
wszystkich wymienionych wydarzeń,
a także i wielu innych, gdzie war-
szawscy kupcy walczyli o swój byt.
Opisywane przypadki były działania-
mi na zlecenie władz miasta lub
przy biernym bądź czynnym udziale
miejskich urzędników i służb powo-
łanych do ochrony ludzkiego życia
i zdrowia (policja, straż miejska,
ochrona). Do likwidacji bazarów dą-
żą zakompleksieni urzędnicy, dla
których bazar jest tylko niechcianym
reliktem przeszłości. Bazarowa, spo-
łeczna przestrzeń kłuje w oczy pseu-
doestetów i wizjonerów „szklanych
domów”, których bardziej przekonu-
ją argumenty inwestorów, niż spo-
łeczne potrzeby wyrażane często
w formie protestów i głosów sprzeci-
wu dla likwidacji bazarów.

Jaka przyszłość czeka
warszawskie bazary?

Pod tym hasłem odbyła się 26
kwietnia debata zorganizowana
przez Sylwię Chutnik – pisarkę
i działaczkę społeczną. Licznie
przybyli tego dnia do kluboka-
wiarni Offside przy ul. Brzeskiej
na warszawskiej Pradze, jedno-
znacznie wyrażali opinię, by oca-
lić warszawskie bazary. Przebieg
debaty i wystąpienia jej uczestni-
ków potwierdzają to, o czym mó-
wię i piszę od kilku lat – jak per-
fidną i wyrafinowaną grę prowa-
dzą władze miasta, urzędnicy
i pseudoesteci, aby warszawskie
bazary wymazać z mapy stolicy.
Uważam jednak, że jeszcze nie
wszystko stracone. Debata prze-
konała mnie także, że są w na-
szym mieście ludzie, którzy wolą
bazarowy bruk od marmurowej
posadzki galerii handlowej oraz
tacy, którzy widzą potrzebę i mo-
żliwość istnienia obu wymienio-
nych. Uczestnicy debaty – miesz-
kańcy Warszawy, klienci bazarów,
działacze społeczni, ludzie nauki
i kultury oraz kupcy, zapowie-
dzieli następne spotkania, które
być może pozwolą na skuteczniej-
szą obronę bazarów przed ich li-
kwidacją.

Dariusz Kałwajtys

Ocalmy warszawskie bazary
Niektóre mają ponad stuletni rodowód. Inne powstawały w okre-

sie PRL-u lub na fali transformacji ustrojowej po 1989 roku. War-
szawskie bazary. Do ich zagłady dążą „drapieżni” inwestorzy, za-
kompleksieni urzędnicy oraz pseudoesteci, których drażni bazaro-
wy gwar i bruk. Za potrzebą ich istnienia, w najbardziej demokra-
tyczny sposób, opowiadają się klienci, którzy robią tam zakupy.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

Poszukiwany wykonawca
Wspólnota Mieszkaniowa Opaczewska 27 poszukuje

wykonawcy ocieplenia budynku.
Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt

z Administracją Domów Mieszkalnych
(ul. Radomska 10/12) tel. 22 824 03 01
w celu zapoznania się z dokumentacją

i złożenia oferty.
Oferty będą przyjmowane do 10 czerwca.

Poszukiwany wykonawca
Wspólnota Mieszkaniowa Opaczewska 27 poszukuje
wykonawcy na doposażenie budynku w instalacje

ciepłej wody. Zainteresowanych wykonawców
prosimy o kontakt z Administracją Domów

Mieszkalnych (ul. Radomska 10/12) tel. 22 824 03 01
w celu zapoznania się z dokumentacja i złożenia
oferty. Oferty będą przyjmowane do 10 czerwca.
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15 kwietnia zostały podpisane
ostatnie umowy na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komu-
nalnych z 10 warszawskich dziel-
nic, pozostających dotychczas
w systemie pomostowym, w tym
z Ochoty.

– Dzięki tym umowom jeszcze
w wakacje cała Warszawa zostanie
objęta docelowym systemem go-
spodarowania odpadów. Miasto
będzie miało, za pomocą systemu
GPSów, pełną kontrolę nad śmie-
ciami odbieranymi od mieszkań-
ców. Co ważne, nie generuje to
żadnych dodatkowych obowiąz-
ków dla samych warszawiaków
– jedyne co trzeba robić, to uisz-
czać, tak jak dotychczas, opłatę
śmieciową i, jeśli tak się zadekla-
rowało, segregować śmieci – mó-
wi Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent Warszawy.

Trzyletnią umowę na obsługę
obszaru IV Ochoty, Ursusa
i Włoch podpisano z Miejskim
Przedsiębiorstwem Oczyszczania,
wartość umowy to 122,2 mln zł
brutto.

Podpisywana umowa dotyczy
odbioru i zagospodarowania od-
padów, co oznacza, że zatrudnio-
na firma będzie nie tylko wywozić
śmieci z mieszkań, domów i biur,

ale również dbać o ich przetwo-
rzenie.

Umowa będzie obowiązywać
przez trzy kolejne lata, do końca

lipca 2017 r. Stawki opłaty śmie-
ciowej pozostają bez zmian.

– Ten okres przygotowawczy
będzie wyglądał podobnie jak

w przypadku pierwszych czterech
obszarów. Teraz firmy będą pro-
wadzić inwentaryzację punktów
odbioru, zgrywać swój system mo-
nitoringu z naszym, układać trasy
i przekazywać nam wszystkie nie-
zbędne dane. Zgodnie z zapisami
umów, docelowy system zacznie
obowiązywać w całym mieście
od 1 sierpnia – dodaje Hanna
Gronkiewicz-Waltz.

W praktyce oznacza to, że już
wkrótce śmieci będą odbierane
od mieszkańców według następu-
jących zasad:
1. zabudowa jednorodzinna:

a. odpady zmieszane
(odpadki kuchenne etc.):
co najmniej raz na dwa
tygodnie,

b. odpady segregowane
– suche (papier, karton,
plastik, kartony
po sokach i mleku etc.):
co najmniej raz na cztery
tygodnie,

c. szkło: co najmniej raz
na cztery tygodnie;

2. zabudowa wielorodzinna:

a. odpady zmieszane: co
najmniej dwa razy
na w tygodniu,

b. odpady segregowane
– suche: co najmniej raz
na tydzień,

c. szkło: co najmniej raz
na cztery tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe ze
wszystkich typów nieruchomości
będą odbierane w ramach zbiórek
akcyjnych, co najmniej raz na czte-
ry tygodnie. Dodatkowo, w okresie
poświątecznym, organizowane bę-
dą dwie zbiórki choinek. Odpady
zielone, m.in. liście, będą odbiera-
ne raz w tygodniu, od maja do li-
stopada. Firmy dostarczą do do-
mów i mieszkań niezbędne pojem-
niki oraz worki na zbieranie odpa-
dów. Warszawiacy, którzy zadekla-
rowali selektywną zbiórkę odpa-
dów, będą je segregować według
docelowego podziału: śmieci zmie-
szane trafią do czarnych pojemni-
ków, segregowane papiery oraz
plastik do pojemników w kolorze
czerwonym, a szkło opakowanio-
we – zielonego.

Nowy system od 1 sierpnia

Zmiany te mają służyć jak najwy-
godniejszemu dowiezieniu warsza-
wiaków do stacji podziemnej kolei.
Niektóre linie wrócą na swoje stare
trasy, sprzed rozpoczęcia budowy.
Powstaną także nowe węzły prze-
siadkowe. Zmiany zostaną wprowa-
dzone jesienią, ale już teraz ZTM
zachęca mieszkańców do udziału
w konsultacjach społecznych.

W układzie komunikacyjnym
stolicy planowane są zmiany zwią-
zane z otwarciem centralnego od-
cinka II linii metra. Część zmian
zaproponowanych przez ZTM
dotyczy linii, które kursują
na Ochotę. Są to:

Linia 11
Według nowej propozycji ma to

być nowa linia dowożąca miesz-

kańców Bemowa i Woli do stacji
metra Rondo Daszyńskiego. Kur-
sowałaby na trasie: Os. Górczew-
ska – Górczewska – Powstańców
Śląskich – Połczyńska – Wolska
– Towarowa – Grójecka – pl. Na-
rutowicza.

Częstotliwość – 10 minut w go-
dzinach szczytu, 15 minut poza
szczytem i w święta.

Linia 25
Propozycja zakłada jej powrót

na starą trasę: Annopol – Rem-
bielińska – Odrowąża – 11 Listo-
pada – Targowa – al. Zieleniecka
– most Poniatowskiego – … – Ba-
nacha.

Częstotliwość – 10 minut
w szczycie, 15 minut poza szczy-
tem i w dni świąteczne.

Linia 159
Linia zostałaby wycofana z kor-

kującego się odcinka ul. Towaro-
wej i skierowana od strony Siekie-
rek przez Dw. Zachodni do pętli
CH Blue City. Pozwoliłoby to
na uatrakcyjnienie komunikacji
na ciągu ul. Koszykowej i połącze-
nia z Dolnym Mokotowem po-
przez zwiększenie częstotliwości
kursowania linii. Jej nowa trasa
wyglądałaby następująco: EC Sie-
kierki – … – pl. Zawiszy – Al. Je-
rozolimskie (powrót: Al. Jerozo-
limskie – Niemcewicza – Grójec-
ka) – Al. Bohaterów Września
– Opaczewska (powrót bezpo-
średnio Opaczewską) – CH Blue
City.

Częstotliwość – 8 minut w go-
dzinach szczytu, 10 minut poza
szczytem i 12 minut w święto.

Swoje uwagi można zgłaszać:
• elektronicznie na adres:

konsultacje@ztm.waw.pl
• pocztą tradycyjną

(ul. Żelazna 61,00-848
Warszawa, z dopiskiem
„konsultacje”)

• w punktach
informacyjno-konsultacyjnych
(specjalnie oznakowanych
namiotach) funkcjonujących:

• na pl. Bankowym
w dniu 13 maja,
w godzinach 12:00–19:00

• przy Dworcu Wileńskim
w dniu 15 maja,
w godzinach 12:00–19:00

• przy rondzie Daszyńskiego
w dniu 20 maja,
w godzinach 14:00–19:00

• przy Metrze Świętokrzyska
w dniu 22 maja,
w godzinach 12:00–19:00

• w formie pisemnej, w dowolnie
wybranych Punktach Obsługi
Pasażerów ZTM.

Konsultacje będą trwały
do końca czerwca.

Więcej: www.ztm.waw.pl

Zmiany w komunikacji miejskiej
– konsultacje społeczne

Zarząd Transportu Miejskiego planuje zmiany w komunikacji
miejskiej, które mają wejść w życie po otwarciu centralnego
odcinka II linii metra.



Odwodnienie ul. Włodarzew-
skiej zostało podzielone na trzy
etapy. Pierwszy etap – wprowa-
dzony już do wieloletniej progno-
zy finansowej – obejmuje odcinek
pomiędzy ul. Grójecką i Usypi-
skową. Został on podzielony
na dwie części: od Grójeckiej
do Harfowej oraz od Harfowej
do Usypiskowej. Część pierwsza
zadania ma rozpocząć się

w czerwcu i zakończyć (wraz z od-
biorami) w październiku. Druga
część ma być realizowana w ana-
logicznym okresie roku 2015. Po-
zostałe etapy będą mogły być re-
alizowane, jeśli znajdą się dodat-
kowe pieniądze w budżecie mia-
sta z przeznaczeniem na inwesty-
cje. Dotyczyłyby odcinka pomię-
dzy ul. Usypiskową i Maszynową
(2017 r.) oraz Maszynową i Al.

Jerozolimskimi (2022–2025 r.).
Zadanie nie obejmuje ulic bocz-
nych. Niemniej jednak odwodnie-
nie ul. Włodarzewskiej będzie dla
nich korzystne, gdyż część wód
opadowych spływa właśnie
do niej. W system odwodnienia
będzie włączony istniejący kolek-
tor w ul. Harfowej, mający swe uj-
ście w Potoku Służewieckim.
Koszty poszczególnych etapów
szacowane są w granicach 4–5
mln. zł. Rzeczywisty koszt wyko-
nania pokażą dopiero postępowa-
nia przetargowe.

Projekt drogowy zakłada od-
tworzenie stanu istniejącego
ul. Włodarzewskiej z lokalnymi
elementami przebudowy, tak aby
efektem końcowym był odcinek
drogi wykonany zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i przyję-
tymi technologiami. Szerokość
jezdni pozostanie bez zmian
tj. 6m. Ciągi komunikacyjne dla
pieszych (chodniki) będą po obu
stronach. Pozostaną miejsca par-
kingowe z możliwością parkowa-
nia bocznego. Zakres prac czę-
ściowo obejmuje fragmenty tere-
nów działek prywatnych, które zo-
staną prawnie wydzielone i wyce-
nione przez rzeczoznawcę. Wyko-
nanie ścieżki rowerowej, zlokali-
zowanej zgodnie z projektem
po południowej stronie ul. Wło-
darzewskiej, ze względu na nega-
tywne głosy mieszkańców może

nie być realizowane w tym etapie
inwestycji. Infrastruktura drogo-
wa (słupki, chodniki, oświetlenie,
przejścia dla pieszych) zostanie.

Zakłada się, że na okres budo-
wy zawieszona zostanie czasowo
linia autobusowa nr 208 (ok. 4–5
miesięcy w danym roku głównie
w okresie wakacyjnym). Chyba że
ZTM dopuści ruch autobusu ob-
jazdami. Zgodnie z wstępną anali-
zą organizacji budowy oraz po-
wstającego projektu organizacji

ruchu budowa będzie prowadzona
odcinkami, tak aby zapewnić do-
jazd pojazdów uprzywilejowanych
oraz zapewnić dojazd mieszkań-
com w pobliże miejsc zamieszka-
nia. Ostatecznie inwestor wraz
z wykonawcą opracują „robocze”
plany przejazdów i zabezpieczenia
ruchu w obrębie rejonów budowy.
Należy liczyć się z utrudnieniami
komunikacyjnymi w okresie trwa-
nia prac budowlanych.

Anna Zbytniewska
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Odwodnienie Włodarzewskiej
Do października tego roku ma być gotowa pierwsza część od-

wodnienia ulicy Włodarzewskiej.

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
9,10, 12-17,19-24.V

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Potrzebujesz pomocy?
Fizjo Med Poland istnieje od 1997r,

pracują tu doświadczeni i wysoko
wykwalifikowani lekarze i
rehabilitanci, którzy specjalizują się w
leczeniu problemów ortopedycznych
u pacjentów w każdym wieku.
Pomagają w przypadkach bólu
kręgosłupa, stawów, nerwobóli, rwy
kulszowej, ostrogi piętowej,
bolesnego barku, dyskopatii, cieśni
nadgarstka, bóli głowy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 7 -21 maja.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5

Jest ta ki skwer po ło żo ny u zbie -
gu ulic Gró jec kiej i Dic ken sa tuż
obok ś? wie żo wy re mon to wa ne go
pla cu? Pod Skrzy dła mi?. Po mi mo
że umiej sco wio ny jest przy jed nej
z naj ru chliw szych ulic na sze go
mia sta to wy da je się, że urzęd ni cy
od po wie dzial ni za wy gląd na szej
dziel ni cy za po mnie li o nim. Ci,
któ rzy miesz ka ją w po bli żu mo że

pa mię ta ją go z daw nych cza sów,
kie dy sta ły w nim ław ki i ko sze
na? śmie ci. Po rów nej as fal to wej
na wierzch ni ale jek mo żna by ło
bez piecz nie przejś? ć bez ry zy ka
po tknię cia się o ja kiś? wy sta ją cy
ko rzeń czy za pad nię tą ś? cie żkę.
Mo żna tam by ło od po cząć w cie -
niu wra ca jąc z za ku pów lub pra cy,
po roz ma wiać ze zna jo my mi

z osie dla. Dzi? skwer stoi pu sty
za nie dba ny, aż nie przy jem nie
tam tę dy prze cho dzić. Gdy by uda -
ło się wy re mon to wać ten skwe rek
mógł by wraz z nie daw no od no -
wio nym pla cem? Pod Skrzy dła mi?
znów słu żyć miesz kań com, ja ko
miej sce wy po czyn ku. W do bie cał -
ko wi te go bra ku ła wek na po dwór -
kach ta kie miej sca są szcze gól nie

wa żne dla lu dzi w star szym wie ku,
któ rym trud no, aby po sie dzieć
na ła wecz ce cho dzić do par ku.
A więc dro dzy urzęd ni cy przy po -
mi nam, że? jest ta ki skwer? i cze -

ka na re mont. I nie za po mnij cie,
że cią gnie się on wzdłuż ul. Dic -
ken sa od Gró jec kiej do ul. Pa wiń -
skie go przy par ku Ma lic kie go.

Ja cek Go mół ka

Skwer obok „Skrzy deł”
List do „Informatora”

Brak ko szy
Pi szę do Pań stwa, bo po raz ko -

lej ny opa dły mi rę ce na wi dok ko -
sza na śmie ci na Bo brow skie go 2.

W tej oko li cy te raz wpraw dzie
trwa in sta la cja rur z cie płą wo dą,
ale to ra czej nie ma związ ku. W tej
oko li cy jest po pro stu za ma ło ko szy
– wiem, bo ga niam czę sto z to reb ką
po po sprzą ta niu po mo im psie.

Po dob ny wi dok za ła mu je mnie
w tej oko li cy co pa rę dni. Jest
za ma ło ko szy (zwłasz cza przy blo -
kach – za uwa ży li Pań stwo, jest ta ka
mo da, że by li kwi do wać ko sze
przy blo kach?), a te, któ re są, są zbyt rzad ko opró żnia ne. Do te go jesz -
cze ra do sna „twór czość” tych, któ rzy zo sta wia ją bu tel ki po pi wie i in -
nych trun kach na traw ni kach, w szczy tach blo ków (bez okien nych, za -
tem za pew nia ją cych po żą da ną in tym ność…), przy ław kach na Dic ken -
sa…

Ma rzę, aby ta kwe stia sta ła się jed nym z te ma tów kam pa nii przed wy -
bo ra mi do władz sa mo rzą do wych!

Po zdra wiam,
ak

(na zwi sko do wia do mo ści re dak cji)



USŁUGI STOLARSKIE
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A AAuto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

PPrrzzeepprroowwaaddzzkkii,,  sspprrzząąttaanniiee  ppiiwwnniicc,,  wwyywwóózz  mmeebbllii
669944--997777--448855

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Parking „Szczęśliwicka” – posiadamy wolne
miejsca, cena 80 zł/miesiąc tel. 793-670-213

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/
·USUWAMY PLUSKWY, KARALUCHY,
GRYZONIE, KUNY, GOŁĘBIE, CZYŚCIMY
DYWANY 605-325-849

BUDOWLANE
·AA Malarz, remonty, 22 835-66-18,
502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

ZDROWIE I URODA

PROTEZY NFZ ul. Kiwierska 3 Warszawa
tel. 508-617-914

SPRZEDAM
·Sprzedam bagażnik bazowy do samochodu ford,
2 uchwyty rowerowe Mont Blanc Barrakuda
502-569-383

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, SPRAWNE
I USZKODZONE 530-444-333

Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE

Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie

Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać

Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli

chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.

Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj

tylko swoje dane kontaktowe.

Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty

wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 23.05,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 19.05. 

na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Dickensa róg Grójeckiej paw. 4 tel. 22 658 13 13

OGŁOSZENIA DROBNE
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– Ja ki mi trze ma sło wa mi naj chęt -
niej się Pa ni okre śli?

– Ko bie ta, le karz oraz po li tyk.
– Na dal prak ty ku je Pa ni w przy -

chod ni zdro wia?
– Tak. Miał być to przy sta nek

w dal szej ka rie rze, chwi la wy tchnie -
nia. Pla no wa łam zo stać w przy chod ni
kil ka lat. Te raz się z te go śmie ję. Bo
z pię ciu lat na gle zro bi ło się… 35.

– I pew nym mo men cie stwier dzi -
łam…

– Że chcę coś zro bić dla lo kal nej
spo łecz no ści. W koń cu je stem le ka -
rzem kil ku po ko leń miesz kań ców
war szaw skiej Pra gi Pół noc. I to nie
jest ża den slo gan, tyl ko fak tycz nie
mie wa łam pa cjen tów z jed nej ro dzi ny
z trzech, a na wet czte rech po ko leń.
W trak cie swo ich wi zyt pa cjen ci czę -
sto sy gna li zo wa li mi wie le pro ble -
mów, da le ko wy cho dzą cych po za te -
mat po ra dy le kar skiej. Dla te go też
w 2002 ro ku po sta no wi łam wy star to -
wać z list Plat for my Oby wa tel skiej.
Uda ło mi się za ło żyć w Sej mie dwa
wa żne ze spo ły par la men tar ne
– do spraw stward nie nia roz sia ne go
i do spraw on ko lo gii. Prze wod ni czę
ich pra com.

– Cze mu aku rat te te ma ty Pa ni
wy bra ła?

– Stward nie nie roz sia ne jest bar -
dzo pod stęp ną cho ro bą, przy cho dzi
na gle i ca łe ży cie cho re go wy wra ca
do gó ry no ga mi. Nie tyl ko le cze nie

jest wa żne, ale rów nież sy tu acja spo -
łecz na pa cjen tów. W 2012 ro ku otrzy -
ma łam ho no ro wy ty tuł Am ba sa do ra
SM za swo ją pra cę na rzecz cho rych.
To od zna cze nie utwier dza mnie
w prze ko na niu, że to co ro bię ma
sens.

– A on ko lo gia?
– Umie ral ność z po wo du no wo -

two rów cią gle wzra sta. Za kil ka lat
przy bę dzie nam du ża gru pa cho rych.
Mo że my wal czyć z tą cho ro bą. Wie le
no wo two rów mo żna wy kryć w bar dzo
wcze snym sta dium. Mu si my na kło nić
spo łe czeń stwo do re gu lar nych ba dań
i za cho wań proz dro wot nych. Ma rzę
o tym, i wiem, że kie dyś uda mi się
do pro wa dzić do ta kiej sy tu acji, kie dy
po nad 90 proc. Po la ków bę dzie się
re gu lar nie ba dać. W Ze spo le Par la -
men tar nym ds. On ko lo gii zaj mu je my
się za rów no le cze niem, jak i pro fi lak -
ty ką no wo two rów.

– Ja kie in ne przed się wzię cia jesz -
cze Pa ni re ali zu je?

– Wspie ram bu do wę Szpi ta la Pe -
dia trycz ne go War szaw skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go, gdzie za sia dam
w ko mi te cie ho no ro wym bu do wy
szpi ta la obok wie lu zna mie ni tych
oso bi sto ści – z ma łżon ką Pre zy den ta
RP An ną Ko mo row ską na cze le. Ak -
tyw nie wspie ra łam ta kże ak cję prze -
ka za nia 1 proc. po dat ku na rzecz or -
ga ni za cji po za rzą do wych.

– Skąd chęć star tu w wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go?

– By ło by to przed łu że nie prac
w Sej mie. Prze pi sy, pro gra my i stra te -
gie usta la ne na szcze blu eu ro pej skim
ma ją du że zna cze nie dla sys te mu
opie ki zdro wot nej. Chcia ła bym za sia -
dać w Par la men cie Eu ro pej skim
w Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska Na -
tu ral ne go, Zdro wia Pu blicz ne go
i Bez pie czeń stwa Żyw no ści.

– Co chcia ła by Pa ni osią gnąć
w Par la men cie Eu ro pej skim?

– W szcze gól no ści za mie rzam
wspie rać dzia ła nia na rzecz part ner -
stwa eu ro pej skie go w wal ce z ra kiem.
Wpro wa dzać dzia ła nia proz dro wot ne
w ce lu zmniej sze nia za pa dal no ści
na cho ro by cy wi li za cyj ne. Ko lej nym
wa żnym te ma tem jest ak ty wi za cja
osób star szych. Eme ry tu ra po win na
być mo men tem wy tchnie nia i ra do ści
ży cia, a nie cza sem zgry zo ty. Na za -
cho dzie Eu ro py oso by star sze są bar -
dzo ak tyw ne, ko rzy sta ją z In ter ne tu,
roz wi ja ją swo je pa sje, do sko na lą
umie jęt no ści. Fun du sze unij ne po -
zwo lą na wdro że nie wie lu pro jek tów
ak ty wi za cyj nych ży cia se nio rów. Bę dę
dą żyć do zmniej sze nia zró żni co wań
zdro wot nych w Pol sce na tle in nych
kra jów EU. Chcę zaj mo wać się tym,
na czym się znam – zdro wiem.

Rozm. tp

Chcę zajmować się tym, na czym się znam – zdrowiem
� Rozmowa z Alicją Dąbrowską, kandydatką PO do Parlamentu Europejskiego.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

Ogłoszenie drobne 
nadasz na www.echodrobne.pl

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7

W kwiet niu ru szy ły pierw sze tre -
nin gi UKS Okę cie 2014, w któ rych
udział wzię ły dzie ci w wie ku 4–10

lat. Za ję cia od by wa ją się dwa ra zy
w ty go dniu (wto rek i czwar tek, w
godz. 16.00–17.00) na ha li Ośrod ka

Spor tu i Re kre acji Wło chy i bo isku
znaj du ją cym się przy obiek cie
na uli cy Gład kiej 18. Tre nin gi to
nie tyl ko ćwi cze nia ty po wo pił kar -
skie, ale też du żo za ba wy, za ję cia
ogól no ro zwo jo we i spraw no ścio we.
Pro gram szko le nio wy zo stał przy -

go to wa ny przez by łych pił ka rzy,
a obec nie wy kwa li fi ko wa nych tre -
ne rów. Za ję cia od by wa ją się w ma -
łych gru pach, któ re da ją moż li wość
in dy wi du al ne go trak to wa nia każ -
de go z mło dych za wod ni ków i ob -
ser wo wa nia je go po stę pów.

– Na szym ce lem jest przede
wszyst kim za chę ce nie naj młod -
szych do ak tyw no ści fi zycz nej po -
przez za ba wę i zdo by wa nie no -
wych umie jęt no ści. Waż ne dla nas
by ło tak że, by sport od po cząt ku
ko ja rzył się dzie ciom z czymś cie -
ka wym, co nie tyl ko po pra wia
kon dy cję fi zycz ną, ale też in te gru -
je, uczy za sad pra cy w gru pie i da -

je du żo ra do ści i sa tys fak cji. Po -
sta no wi li śmy za chę cić do gry tak -
że dziew czyn ki, któ re świet nie so -
bie ra dzą na za ję ciach i bu rzą ste -
reo ty py o tym, że pił ka noż na jest
ty po wo mę skim za ję ciem – po wie -
dział pre zes UKS Okę cie Krzysz -
tof Fi ga szew ski.

Za chę ca my do od wie dze nia
stro ny www.ukso ke cie.fut bo lo -
wo.pl oraz pro fi lu fa ce bo ok
www.fa ce bo ok.com/uks. oke cie

Kon takt: 690-490-678, ema il
uks.oke cie@wp.pl

Są jesz cze wol ne miej sca, za -
pra sza my ro dzi ców z dzieć mi
na tre nin gi.

No wy klub pił kar ski we Wło chach

Na szym ce lem jest przede wszyst kim za chę ce nie naj młod szych
do ak tyw no ści fi zycz nej po przez za ba wę i zdo by wa nie no wych
umie jęt no ści.

„Hi po po tam jest isto tą, któ ra
bar dzo lu bi bło to…” pi sa ła
w wier szy ku dla dzie ci Wan da
Cho tom ska. Stro fy te przy po -
mnia ły mi się od ra zu, gdy spoj -
rza łam na „zie lo ną si łow nię” za in -
sta lo wa ną na Skwe rze Do bre go
Ma ha ra dży przy ul. Opa czew -
skiej.

Nie jest to je dy na „zie lo na si -
łow nia” na Ocho cie, któ rą za in -
sta lo wa no w ta ki spo sób, że ka żdy
deszcz unie mo żli wia ko rzy sta nie
z urzą dzeń przez ja kiś czas. Faj ny

po mysł, su per urzą dze nia za chę -
ca ją ce do ru chu ca łe ro dzi ny, ale
kom plet ny brak wy obraź ni
przy wy ko na niu in sta la cji.

Dla te go za py ta łam wła dze
dziel ni cy kto jest wy ko naw cą si -
łow ni i kto do ko nał od bio ru ro -
bót.

Zwró ci łam się ta kże o wy ko na -
nie ja kie goś pod ło ża w si łow -
niach, by w peł ni umo żli wić
miesz kań com ko rzy sta nie z urzą -
dzeń.

Mał go rza ta Ro jek

Si łow nia dla hi po po ta mów

Pa nie bur mi strzu, i sza now na ra do
dziel ni cy, dzię ku ję za wspa nia ły pla -

cyk „pod skrzy dła mi” lecz jesz cze rok
nie mi nął jak już jest zde wa sto wa ny.

Wiem, za raz od po wie cie że sa mo
spo łe czeń stwo to ro bi, ale sko ro są
tam ka me ry i „od po wied ni lu dzie”
bio rą za ochro nę pie nią dze
(na pew no nie 2,50 na go dzi nę),
więc nie wi dzę pro ble mu wy eg ze -
kwo wać na le żno ści za zde wa sto wa -
ne po kry wy od śmiet ni ków. Je że li
zro bił to wiatr (ra czej ta opcja), to
sza now ny pan wie lo krot nie ha bi li -
to wa ny in ży nier nie prze wi dział po -
dmu chów wia tru i za in sta lo wał
„su per moc ne ma gne si ki me blo we”
po wi nien te raz zwró cić swo ją ga żę
za tak spa pra ny pro jekt. Czy żby
z tym też jest pro blem? – czy żby
roz pły nął się w gąsz czu no wych
firm? Czy umo wa tak pod pi sa na że
te raz to mo że my so bie po bia do lić
i szy ko wać na stęp ne środ ki na po -
pra wę po przed nich wy rzu co nych
pie nię dzy?

Je rzy Paw lo lek

Czy jest jesz cze gwa ran cja?
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Wy zwa niem w trak cie ne go cja -
cji są ró żne stan dar dy i re gu la cje
obo wią zu ją ce na obu kon ty nen -
tach oraz ró żne po dej ście
do spraw ochro ny kon su men ta.
Obec nie sa mo chód do pusz czo ny
do ru chu w USA, po spro wa dze -
niu do Eu ro py mu si przejść od no -
wa tę pro ce du rę. Po ziom bez pie -
czeń stwa po jaz dów jest po dob ny,

więc od wy sił ków ne go cja to rów
bę dzie za le żeć, czy uda się znieść
ogra ni cze nia biu ro kra tycz ne.

Znie sie nie ceł spra wi, że bę -
dzie my mo gli ro bić za ku py
w ame ry kań skich skle pach in ter -
ne to wych bez po no sze nia do dat -
ko wych opłat. Dziś spro wa dza jąc
sa mo chód trze ba za pła cić oko -
ło 10% cła.

Otwar cie ryn ku za mó wień pu -
blicz nych spra wi, że eu ro pej skie
przed się bior stwa bę dą mo gły star -
to wać w ame ry kań skich prze tar -
gach, np. na wiel kie pro jek ty in -
fra struk tu ral ne. Mo gą na tym zy -
skać pol skie fir my bu dow la ne.
Sko rzy stać na wej ściu na ry nek
ame ry kań ski bę dą mo gły rów nież
ma łe i śred nie przed się bior stwa
z bra nży ko sme tycz nej, me blar -
skiej, mo to ry za cyj nej, spo żyw czej,
czy far ma ceu tycz nej.

USA nie chęt nie udzie la ją zgo -
dy na eks port ga zu ziem ne go, po -
nie waż dą żą do sa mo wy star czal -
no ści ener ge tycz nej. Jed nak re -
wo lu cja łup ko wa w Sta nach Zjed -
no czo nych, dzię ki któ rej Ame ry -
ka nie wy do by wa ją co raz wię cej
te go su row ca, po wo li zmie nia to
na sta wie nie. Do dat ko wym bodź -
cem po li tycz nym, któ ry mo że do -
pro wa dzić do li be ra li za cji han dlu
ga zem, sta ła się po li ty ka pod bo -
jów Wła di mi ra Pu ti na. Im port
ame ry kań skie go błę kit ne go pa li -
wa nie wąt pli we po mógł by Eu ro -
pie unie za le żnić się od ro syj skich
do staw.

Szcze gól nie trud nym ob sza rem
ne go cja cji jest rol nic two, bo wiem
obie stro ny bar dzo chro nią swo je
ryn ki rol ne. Li be ra li za cja w tym
ob sza rze przy nio sła by po ta nie nie
żyw no ści w Eu ro pie. To ko rzyść
dla prze cięt ne go zja da cza chle ba,
stra ci na to miast część rol ni ków, bo
ziar no z USA jest tań sze. In ni zy -
ska ją, bo ry nek ame ry kań ski otwo -

rzy się sze rzej na eu ro pej skie spe -
cjal no ści, np. se ry, wę dli ny, owo ce.
Trud no ści do po ko na nia jest wie le.
Po obu stro nach Atlan ty ku ró żne
są nor my sa ni tar ne. Po nad to Eu -
ro pej czy cy czę sto uwa ża ją, że ame -
ry kań ska żyw ność jest gor szej ja -
ko ści, oba wia ją się GMO, ale po -
dob ne na sta wie nie wy stę pu je też
po dru giej stro nie oce anu.

In nym przy kła dem spo ru mo gą
być che mi ka lia. Kwe stie z ni mi
zwią za ne są w USA ure gu lo wa ne
du żo mniej re stryk cyj nie. Je śli uda
się uzgod nić wspól ne stan dar dy,
bę dzie to du ża ko rzyść dla przed -

się biorstw wy ko rzy stu ją cych che -
mi ka lia, nie mu sia ły by np. wy ko -
ny wać po wtór nie sze re gu te stów.

Umo wa han dlo wa po mię dzy
dwie ma naj więk szy mi go spo dar -
ka mi świa ta sta no wić bę dzie po tę -
żny mo tor wzro stu, tak po trzeb ny
nam dzi siaj do prze zwy cię że nia

kry zy su. Już obec nie ka żde go
dnia han dlu je my przez Atlan tyk
za su mę 2 mld eu ro. Zno sze nie
po zo sta łych ba rier in we sty cyj nych
i li be ra li za cja han dlu, mo żli wość
wza jem ne go ku po wa nia i sprze -
da wa nia oraz in we sto wa nia
w USA i UE, ma dać eu ro pej skiej
go spo dar ce na wet do dat ko -
wych 120 mld eu ro rocz nie. Sza -
cu je się, że prze cięt ne go spo dar -
stwo do mo we mo że zy skać na tym
po ro zu mie niu na wet 545 eu ro ka -
żde go ro ku przez ni ższe ce ny lub
do dat ko we za rob ki! Sa ma Pol ska
mo że li czyć na zwięk sza nie ob ro -
tów z USA o 20–30%. Sta nie my
się atrak cyj nym ryn kiem dla ame -
ry kań skich in we sto rów, po wsta nie
u nas wie le no wych miejsc pra cy,
na pły ną do nas ame ry kań skie
tech no lo gie i wie dza.

Po zo sta je nam trzy mać kciu ki
za ne go cja to rów i wo lę po li tycz ną
na sa mej gó rze, aby trak tat uda ło
się jak naj szyb ciej wpro wa dzić
w ży cie oraz by jak naj mniej zna -
la zło się w nim ogra ni czeń. Eu ro -
pa i Pol ska po trze bu ją te go po ro -
zu mie nia, otwo rzy ono no we mo -
żli wo ści roz wo ju, przy nie sie w su -
mie wię cej ko rzy ści niż strat.

Marcin Święcicki

Jak wpłynie na nasze życie wolny handel przez Atlantyk?
� Trwają obecnie negocjacje nad utworzeniem największej na świecie strefy wolnego handlu, która obejmie Stany Zjednoczone i Unię
Europejską. Przyjrzymy się więc, jaki będzie to miało wpływ na nasze codzienne życie, co ona da przeciętnemu Kowalskiemu, Smithowi, czy
Schmidtowi. Czy będziemy mogli bez dodatkowych formalności jeździć amerykańskimi samochodami? Czy żywność z USA jest bezpieczna?
Czy amerykański gaz uratuje nas przed uzależnieniem od Rosji?

Zniesienie
ceł sprawi, że będziemy
mogli robić zakupy
w amerykańskich
sklepach internetowych
bez ponoszenia
dodatkowych opłat. Dziś
sprowadzając samochód
trzeba zapłacić
około 10% cła.

Autor jest posłem obecnej kadencji,
byłym prezydentem Warszawy (1994–1999),
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