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Zdaniem samorządu woje-
wództwa mazowieckiego dwa
dziecięce szpitale – przy Niekłań-
skiej i w Dziekanowie Leśnym
mogą stworzyć jedną wielospecja-
listyczną placówkę. Zmiany orga-
nizacyjne pozwoliłyby nie tylko
lepiej wykorzystać możliwości ka-
dry medycznej i specjalistycznego
sprzętu, ale też poszerzyć zakres
usług. Wedle zasady „duży może
więcej” – wzmocniłaby się także

pozycja negocjacyjna połączonych
szpitali w rozmowach z NFZ.

Zarząd województwa rozważa
fuzję placówek pod szyldem jed-
nej z nich – Niekłańskiej. Jakie są
argumenty? Do szpitala w War-
szawie trafia coraz więcej dzieci
w tzw. trybie ostrym – z nagłymi
objawami. Ma na to wpływ odda-
ny w zeszłym roku nowoczesny
szpitalny oddział ratunkowy funk-
cjonujący w nowym budynku.

Po połączeniu szpitali można by
lepiej wykorzystać potencjał obu
placówek. Szpital przy Niekłań-
skiej – usytuowany w centrum
Pragi – mógłby służyć dzieciom
w nagłych przypadkach, a w pla-
cówce w Dziekanowie Leśnym
mali pacjenci mogliby liczyć
na planowe leczenie.

Rozważana jest także koncepcja
rozwinięcia w Dziekanowie Le-
śnym bardzo potrzebnej rehabili-

tacji. Z czasem placówka mogłaby
się także starać o kontrakt na pro-
wadzenie np. zakładu opiekuń-
czo-leczniczego czy hospicjum.

– Szpital przy Niekłańskiej zo-
stał w ostatnich latach rozbudo-
wany i dziś dysponuje 255 łóżka-
mi. Jest dobrze wyposażony. To
rozpoznawalna marka – tłumaczy
członek zarządu województwa
Elżbieta Lanc. – Atutem mniej-
szego, dysponującego 129 łóżka-
mi, Dziekanowa jest spokojna,
malownicza okolica, sprzyjająca
długotrwałej rekonwalescencji czy
rehabilitacji. To może być szansą
dla tej placówki.

Urzędnicy podkreślają, że w ca-
łym kraju pediatria jest mocno
niedofinansowana. W obecnej sy-
tuacji szpitali stworzenie jednej
dużej placówki lepiej zabezpiecza
opiekę zdrowotną dzieci. Duże-
mu podmiotowi łatwiej będzie
m.in. ubiegać się o większe kon-
trakty z NFZ (zwłaszcza na więk-
szą liczbę specjalizacji). Poza tym
wzmacnia się pozycję negocjacyj-

ną również w zakresie innych
usług – jak np. dostawa prądu.

Zarząd podjął już decyzję o po-
łączeniu szpitali. Ostateczną de-
cyzję podejmą radni.

Szpital w Dziekanowie

Szansa na poprawę czy groźba likwidacji?
� Urząd Marszałkowski chce połączenia dwóch szpitali dziecięcych: tego przy Niekłańskiej z placówką w Dziekanowie Leśnym. Rodzice rozpoczęli
akcję społeczną, która ma ratować Dziekanów. Ich zdaniem wszystko zmierza ku likwidacji tego szpitala.

Największy
negatywny efekt
połączenia szpitali to
plany równoległej
likwidacji izby przyjęć,
która ma zostać
przeniesiona
na ul. Niekłańską, co jest
absurdem chociażby
z punktu widzenia
udzielenia szybkiej
pomocy medycznej
w nagłych przypadkach,
szczególnie dzieciom
z okolicznych
miejscowości – mówi
Karol Mielcarek.

dokończenie na stronie 2
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„Ratujmy szpital
w Dziekanowie”

Tyle urzędnicy. Sami pacjenci
(właściwie ich rodzice) nie zgadza-
ją się na zmiany. Rozpoczęła się
już akcja społeczna „Ratujmy szpi-
tal w Dziekanowie”. Zainicjowała
ją Beata Zabijak, mama jednego
z dzieci leczonych w tej placówce.
Do protestu dołączyli inni rodzice
m.in. twórca petycji w obronie
szpitala, Karol Mielcarek.

– Największy negatywny efekt
połączenia szpitali to plany równo-
ległej likwidacji izby przyjęć, która
ma zostać przeniesiona na ul. Nie-
kłańską, co jest absurdem chocia-
żby z punktu widzenia udzielenia
szybkiej pomocy medycznej w na-
głych przypadkach, szczególnie
dzieciom z okolicznych miejsco-
wości. Poza tym szpital w Dzieka-
nowie kilka lat temu został połą-
czony ze szpitalem na ul. Siennej
na Woli – mówi Karol Mielcarek
i dodaje, że ta druga placówka sta-
ła się filią Dziekanowa, a w naj-
nowszym scenariuszu połączenia
Dziekanowa z Niekłańską ma być
całkowicie zlikwidowana.

Na Siennej funkcjonuje Mazo-
wieckie Centrum Alergologii-La-
ryngologii-Audiologii. To tutaj
mali pacjenci są pod opieką pul-
munologów, nefrologów, neuro-
logów i audiologów.

– Obawiamy się, że taki sam
scenariusz zostanie zastosowany
wobec szpitala w Dziekanowie
Leśnym i z czasem ta placówka

– już nie jako szpital a filia Nie-
kłańskiej – zostanie zlikwidowa-
na – podkreśla Mielcarek.

Podobnego zdania jest radny
sejmiku mazowieckiego Grzegorz
Pietruczuk, wiceburmistrz Bielan.
Podobnie jak rodzice sądzi, że
po połączeniu szpitali filia
przy Sienniej ulegnie likwidacji.

– Nie widzę żadnego uzasadnie-
nia dla połączenia tych szpitali.
Wiadomo, że doprowadzi to po ja-
kimś czasie do zamknięcia Dzieka-
nowa. Oddziały są zamykane, lu-
dzie zwalniani, a jak opowiadają
rodzice – sprzęt stoi nieużywany.
Mazowsze zbankrutowało i w ten
sposób szuka oszczędności. To nie-
dopuszczalne. Po połączeniu dług
się skumuluje. Po pół roku znowu
będzie problem. Ogólna sytuacja
szpitali na Mazowszu jest zła
– mają one w sumie 500 mln zł
długów, ale nie można niczego ro-
bić za wszelką cenę i na wariata
– podkreśla Pietruczuk.

Na razie mieszkańcy walczą
w mediach społecznościowych.
Pod petycją o utrzymanie szpitala
w Dziekanowie na Facebooku pod-
pisało się ponad 1200 osób. Co da-
lej? Dalszy plan działań będzie uza-
leżniony od reakcji urzędników.

– Mamy świadomość, że musi-
my przygotować się na bardzo
długą walkę i nie możemy ustąpić
w niej na krok, ponieważ walczy-
my o dobro naszych dzieci! – pod-
kreślają.

Radni województwa zajmą się
sprawą szpitali na sesji 7 lipca.

AS
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Szansa na poprawę
czy groźba likwidacji?

Wkrótce ma zniknąć jeszcze je-
den, związany z budową osiedla
przy ul. Gotyckiej.

– Mają przenieść fajny parking
położony na tyłach cmentarza
Wawrzyszewskiego. Proszę mi wy-
tłumaczyć, dlaczego mam zasu-
wać kawał drogi każdego poran-
ka, skoro mógłbym trzymać auto
prawie pod blokiem – pisze czy-
telnik.

Zagęszczanie osiedli jest jed-
nak faktem. Każdy wolny teren
musi być wykorzystany. Leży to
w interesie zarówno spółdzielni
mieszkaniowych, jak i samej
dzielnicy, która musi na czymś za-
rabiać, a Bielany w porównaniu
z innymi dzielnicami nie mają
przesadnie rozdmuchanego bu-
dżetu. Nowe bloki to nowi miesz-
kańcy, a więc i nowe wpływy z ich
podatków PIT.

– Niedługo będzie można
przejść przez okno ze swojego
mieszkania do sąsiada z naprze-
ciwka. Ja z rana spieszę się do pra-
cy i dla mnie bez sensu jest iść pra-
wie kwadrans na parking, skoro

teraz zajmuje mi to dwie minuty
– żali się z kolei pan Marian, dłu-
biąc przy okazji pod maską.

Wiedza o budowie nowych blo-
ków nie jest jednak powszechna.

– Pierwsze słyszę. A po co? Ma-
ło to bloków? – denerwuje się in-
ny z panów. – To byłoby bez sen-
su. Nic nie słyszałem, żeby tu mie-
li zagęszczać – stwierdza inny.

Dwa budynki wielorodzinne
Teren jest we władaniu Spół-

dzielni Budowlano-Mieszkanio-
wej Chomiczówka, która postano-
wiła coś zrobić z tym miejscem.
Plany te dotykają nie tylko kie-
rowców trzymających auta
na parkingach strzeżonych.
Na obrzeżach niezagospodarowa-
nego placu inni swobodnie parku-
ją na dziko. To miejsce wypatrzyli
sobie także kierowcy autokarów
zatrzymujący się tam w trakcie
podróży. Miejsce jest dobre – zje-
żdża się z uczęszczanej ulicy Con-
rada w Kwitnącą i potem w bok
w małą Gotycką prowadzącą
wzdłuż muru cmentarza.

– 11 czerwca wydaliśmy decyzję
o warunkach zabudowy dla zabu-
dowy mieszkaniowej. Mają tam
powstać dwa budynki wieloro-
dzinne z garażem podziemnym.
Nie było podstaw do tego, aby ta-
kiej decyzji nie wydać – wyjaśnia
Tomasz Dąbkowski, naczelnik
bielańskiego wydziału architektu-
ry i budownictwa. – Inwestycja
nie przekracza powierzchnią 15
tys. mkw., więc decyzję podjął
urząd dzielnicy – dodaje.

Likwidacja parkingu nie nastą-
pi w ciągu najbliższych miesięcy.
Niemniej, bielańscy kierowcy bę-
dą mieli kolejny kłopot. Z pewno-
ścią miejsc na przeniesionym par-
kingu będzie mniej, a o kłopotach
z parkowaniem na Bielanach pi-
saliśmy już wielokrotnie. Parkingi
park&ride, które mają powstać,
nie załatwią sprawy. Zresztą trud-
no wytłumaczyć ludziom przyzwy-
czajonym do trzymania aut
pod samym domem, że teraz bę-
dą mieli trzy razy dalej, a w do-
datku pod górkę.

mac

Dogęszczenie Chomiczówki – znika parking
� Na Chomiczówce rosną kolejne bloki, ludzi przybywa, samochodów również.
Coraz mniej jest jednak miejsc, gdzie je można stawiać. Kolejne parkingi są albo
likwidowane, albo przenoszone.
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Kamila Kapłoniak i Krzysztof
Jaskulski ocalili niedoszłego sa-
mobójcę, który chciał skoczyć
z mostu Skłodowskiej-Curie.

– Stał już za barierkami, próbo-
waliśmy delikatnie podejść do
niego. On jednak puścił balustra-
dę, a my dosłownie złapaliśmy go
w locie. Siłą rozpędu mógł nas
pociągnąć za sobą i nie wiadomo,

jakby się to skończyło. To był jed-
nak moment, nie wahaliśmy się
ani chwili, bo to nasz obowiązek.
Musimy ratować ludzi – podkre-
ślają zgodnie policjanci.

Z kolei sierż. Krzysztof Śpiewan-
kiewicz ocalił człowieka, który chciał
skoczyć z szóstego piętra. Dla niego
samego skończyło się to dość bole-
śnie – stłuczeniem klatki piersiowej.

Takich interwencji było wiele.
Policjanci zgodnie przyznają, że
dziwią się, z czego wynika takie
nagłe zainteresowanie nimi.

– To była interwencja jedna
z wielu, po której normalnie wró-
ciliśmy do pracy i domu, ciesząc
się tylko, że ten człowiek żyje
– stwierdza Kamila Kapłoniak.

– Takich interwencji przez kil-
kanaście lat mojej pracy miałem
„naście” lub nawet kilkadziesiąt.
Moi koledzy mieli tak samo – do-
daje Krzysztof Jaskulski.

On sam nie pracuje już na Bie-
lanach, ale patrolował dzielnicę
przez 13 lat. Ważne dla niego by-
ło poznanie rejonu i ludzi tu
mieszkających.

– Po tylu latach, jadąc pod zna-
jomy adres, wiedziałem mniej
więcej, co mnie czeka i jak postę-
pować. Oczywiście, najczęściej ja-
dąc gdzieś na interwencję, nie
wiemy, co nas czeka na miejscu

i musimy być gotowi na wszystko
– dodaje sierżant Jaskulski.

Kultura zamiast agresji
Z kolei sierż. Krzysztof Śpie-

wankiewicz pracuje tu od 2008

roku. Mieszka pięć minut drogi
od komendy.

– Z jednej strony to może nie-
zbyt dobrze pracować i mieszkać

w jednej dzielnicy, bo tych ludzi,
których się zatrzymywało, spotyka
się później na ulicy czy w tramwa-
ju. Nigdy jednak nie zdarzyło się,
żeby byli wobec mnie agresywni.
Raczej starają się być grzeczni
i nawet mówią mi „dzień dobry”
i „do widzenia”. Być może wynika
to z tego, że często byli zatrzymy-
wani pod wpływem alkoholu
i po wytrzeźwieniu wrócił im roz-
sądek – wyjaśnia sierżant.

Zielono, ale nie kolorowo
Dla Kamili Kapłoniak jest to

pierwsza policyjna placówka. Mo-
gła sobie wybrać jednostkę,
w której będzie pracowała. Przy-
jechała na Bielany, porozmawiała
z naczelnikiem, rozejrzała się
po pięknej, zielonej okolicy
i spodobało jej się. Nie przeszka-
dza jej nawet to, że dojeżdża go-
dzinę do pracy. Policjanci pod-
kreślają, że lubią pracować
na Bielanach ze względu na to, że
dzielnica jest bardzo zielona, ale
dodają, że życie policjanta nie jest
takie kolorowe. Podkreślają też,
że podczas interwencji ważny jest
zgrany patrol, który rozumie się
bez słów oraz rozmowa z osoba-
mi, wobec których zachodzi po-
trzeba interwencji.

AK
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Twarze Bielan

Policjanci, którzy uratowali samobójców
� Z okazji 20-lecia dzielnicy Bielany została przygotowana galeria fotografii w ramach projektu
„Zwyczajni-Niezwyczajni na Bielanach”. Na dwudziestu zdjęciach przedstawiono dwadzieścia osób, dla których ta
dzielnica jest czymś zupełnie wyjątkowym. Wśród tych ludzi znalazło się troje policjantów z rejonowej komendy: st.
post. Kamila Kapłoniak, sierż. szt. Krzysztof Jaskulski i sierż. Krzysztof Śpiewankiewicz. Zostali oni docenieni za coś
wyjątkowego – uratowali ludzkie życie.

Z jednej
strony to może niezbyt
dobrze pracować
i mieszkać w jednej
dzielnicy, bo tych ludzi,
których się zatrzymywało,
spotyka się później
na ulicy czy w tramwaju.
Nigdy jednak nie zdarzyło
się, żeby byli wobec mnie
agresywni – mówi
policjant.

Wystawę można było oglądać w urzędzie dzielnicy Bielany.
Terminy i miejsca kolejnych wystaw są na stronie

www.zwyczajni-niezwyczajni.pl

Fot.Tom
asz

Tam



Modernizacja windy ma na celu
poprawę bezpieczeństwa i parame-
trów technicznych oraz przystoso-
wanie do aktualnie obowiązują-
cych wymagań prawnych i norma-
tywnych. Najczęściej modernizacje
wykonuje się po wieloletniej eks-
ploatacji, wskutek czego nastąpiło
znaczne zużycie wszystkich zespo-
łów, a także z powodu niezgodno-
ści ich budowy z aktualnymi wyma-
ganiami zawartymi w obowiązują-
cej Dyrektywie Dźwigowej
95/16/WE. W praktyce konieczna
jest wymiana wszystkich urządzeń
na nowe. Zadanie takie najlepiej
powierzyć firmie posiadającej od-
powiednie doświadczenie i dobre
przygotowanie merytoryczne oraz
wyposażonej w środki do jego re-
alizacji. Szczególnie przydatne jest
doświadczenie w konserwacji wind,
ponieważ wszelkie mankamenty
ujawniają się podczas eksploatacji
i najskuteczniej zauważalne są
w trakcie wykonywania prac kon-
serwacyjnych. Dokonując wyboru
wykonawcy modernizacji wind, na-
leży brać pod uwagę również póź-
niejsze koszty eksploatacji, zarów-
no w okresie gwarancji, jak i po jej
zakończeniu. Wiele firm oferuje
urządzenia stosunkowo tanie
przy zakupie, ale drogie w później-
szym utrzymaniu. Koszty napraw
i serwisowania takich produktów
w bardzo krótkim czasie niwelują
różnicę w cenie ich zakupu. Zwa-
żywszy, że pełna modernizacja
wind (wymiana na nowe) jest inwe-
stycją na kilkadziesiąt lat, warto
przeanalizować wszelkie aspekty
(przed podjęciem decyzji) przed-
stawione poniżej:

1. Niezawodność oraz koszty
napraw i remontów

Największy wpływ na nieza-
wodność działania windy mają:
a) jakość zainstalowanych

urządzeń
b) poprawność montażu
c) rzetelność usług serwisowych

Wskazane jest szczegółowe za-
poznanie się z parametrami tech-
nicznymi oferowanych wind
i sprawdzenie dostępności kluczo-
wych podzespołów w wolnym han-

dlu. Wszelkie rozwiązania zastrze-
żone patentami (np. pasy nośne,
niektóre typy zespołów napędo-
wych) są na ogół możliwe do na-
bycia tylko i wyłącznie u wytwórcy
windy. Firma taka może również
dyktować swoim klientom ceny
części zamiennych niezbędnych
do poprawnego funkcjonowania
windy. Warto zatem poznać cen-
nik napraw i podstawowych części
zamiennych, np. sterownika mi-
kroprocesorowego wraz z opro-
gramowaniem, falownika, lin lub
pasów nośnych, silnika napędu
głównego i drzwi itp. W przypad-
ku braku takich danych, dobrze
jest uzyskać informację o kosztach
usług i części zamiennych od in-
nych klientów danego oferenta.

2. Usługa konserwacyjna
Obowiązkiem właściciela windy

jest zapewnienie bezpiecznej eks-
ploatacji i w tym celu zawierana jest
umowa z firmą lub bezpośrednio
z osobą posiadającą odpowiednie
uprawnienia do konserwacji wind.
Warto zwrócić uwagę na zakres
konserwacji, np. czy do awarii win-
dy konserwator przyjeżdża w godzi-
nach popołudniowych i w weeken-
dy. Ponadto w umowach często wy-
stępują różne „haczyki”, które są
niezauważalne lub ignorowane,
a późniejsze konsekwencje mogą
być bardzo kosztowne, jak np.:
• z góry określone wymiany

podzespołów, czyli tzw.
„konserwacja prewencyjna”
(np. wymiana pasów nośnych
po upływie 3,5 roku bez
względu na stan zużycia);

• wypożyczenie podzespołów
zamiast przeniesienia prawa
własności na klienta (np.
narzędzi serwisowych lub
oprogramowania);

• odpłatne nieuzasadnione
przyjazdy na wezwania
serwisowe (np. brak sytuacji
zagrożenia życia lub awarii
dźwigu).

• umowy zawierane na czas
określony bez praktycznej
możliwości ich rozwiązania
lub po zapłaceniu wysokiego
odszkodowania

Należy także pamiętać o pozy-
skaniu dokumentacji zawierającej
warunki eksploatacji urządzenia
oraz pełnego zakresu konserwacji
wraz z jej kosztem po upływie
okresu gwarancji. Usługobiorca
powinien zapewnić właścicielowi
windy pełną informację o wszel-
kich zdarzeniach związanych z jej
eksploatacją, ponieważ tylko firmy
traktujące klientów po partnersku
posiadają specjalne systemy do ob-
sługi klienta przez internet w cza-
sie rzeczywistym. Należy również
zapewnić profesjonalną obsługę
obligatoryjnego systemu automa-
tycznej łączności dwustronnej
w przypadkach uwięzienia ludzi
między przystankami. Firma kon-
serwująca windy powinna w imie-
niu właściciela pokrywać koszty
abonamentu w sieci GSM oraz wy-
kazać posiadanie systemu do auto-
matycznego testowania poprawno-
ści działania urządzenia co naj-
mniej raz na 72 godziny. Tylko
kompleksowa i dobrze wykonywa-
na konserwacja wydłuży okres eks-
ploatacji zmodernizowanych wind
i zapewni bezpieczne użytkowanie.

3. Usługa gwarancyjna
Długość okresu gwarancji świad-

czy jednoznacznie o jakości wyko-
nanej modernizacji windy. Można
śmiało stwierdzić, że producent
oferujący okres gwarancji nie krót-
szy niż 4 lata jest bardziej wiary-
godny i solidny niż najczęściej
udzielający gwarancji na czas nie
przekraczający 36 miesięcy. Należy
jednak dokładnie przeanalizować
warunki usługi gwarancyjnej, szcze-
gólnie zwracając uwagę czy zakres
obejmuje wszystkie podzespoły,
za wyjątkiem drobnych materiałów
eksploatacyjnych i dewastacji rozli-
czanych na odrębne zlecenia. Czas
trwania gwarancji nie powinien być
niczym ograniczony ani uwarunko-
wany, np. ilością jazd lub cykli – za-
pis taki jest najczęstszym sposobem
skracania uprzednio wynegocjowa-
nego okresu gwarancji.

4. Energooszczędność
Winda powinna charakteryzować

się niskimi kosztami eksploatacyjny-

mi, na co największy wpływ ma ilość
pobieranej energii elektrycznej.
Zmodernizowana winda powinna
być energooszczędna, czyli zaopa-
trzona w certyfikat energetyczny.
Nagminne jest bowiem prezentowa-
nie przez oferentów certyfikatów
energetycznych wystawionych dla
dźwigów wzorcowych, stworzonych
tylko i wyłącznie na potrzeby certyfi-
kacji. Warto przy okazji również
sprawdzić czy obniżenie zużycia
energii nie odbyło się kosztem nad-
miernego „odchudzenia” konstruk-
cji windy, np. zmniejszenia grubości
zastosowanych elementów nośnych
i blach na kabiny. Czas jazdy windy
w cyklu dobowym stanowi nieca-
łe 5%, pozostały czas urządzenie
czeka bezczynnie na wezwanie.
Winda powinna być zatem wyposa-
żona przede wszystkim w rozbudo-
wany system zmniejszonego poboru
energii podczas postoju. Systemy ta-
kie charakteryzują się wyłączaniem
na postoju jak największej ilości
urządzeń pobierających prąd. Ofe-
rent powinien wskazać przybliżoną
wartość pobieranej przez windę
energii czynnej a także biernej,
za którą od niedawna również musi-
my płacić. Ostrożnie należy podcho-
dzić do niektórych „cudownych”
rozwiązań, np. systemu zwrotu ener-
gii, który zastosowany w budynku
mieszkalnym ma szanse zwrócić się
dopiero po kilkudziesięciu latach,
a koszt jego zainstalowania i póź-
niejszej eksploatacji wielokrotnie
przekroczy potencjalne korzyści.

5. Oporność na dewastacje
Wskazane jest, szczególne w bu-

dynkach mieszkalnych, aby winda
była odporna na akty wandalizmu.
Wszelkie elementy narażone
na dewastacje powinny być wyko-
nane z materiałów o podwyższonej
odporności na uszkodzenia, które
mogą zostać dokonane za pomocą
prostych przedmiotów jak np. klu-
cze, długopisy itp. Istotne są koszty
napraw, dlatego ściany kabin wy-
konane w technologii panelowej
umożliwiają łatwą wymianę poje-
dynczego segmentu, a nie całej
ściany, zaś sufit pełny eliminuje
problemy związane z wypychaniem
podwieszonego oświetlenia. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na ja-
kość i trwałość materiałów użytych
do wykończenia wnętrza kabin
(stal nierdzewna, brak szkła akry-
lowego, materiałów plastykowa-
nych i chromowanych plastików).
Zaleca się na pokrycie podłogowe
stosować wykładziny winylowe
z dodatkiem korundu, a na osłony
oświetleniowe szkło bezpieczne.
Przyciski sterowe obligatoryjnie
muszą posiadać certyfikat odpor-
ności na wandalizm (zgodnie
z normą PN-EN 81–71). Nie zale-
ca się stosowania w budynkach
mieszkalnych rozwiązań, które nie
sprawdziły się w praktyce, jak np.:

dotykowy szklany panel dyspozycji,
ponieważ nie jest odporny
na uszkodzenia, w zimie jest nie-
funkcjonalny, a jakiekolwiek jego
uszkodzenie wiąże się z całkowitą
wymianą i kosztem kilku tysięcy
złotych.

6. Wiarygodność oferenta
Aby zapewnić wysoki poziom

usług dźwigowych, niezbędny jest
wybór właściwego wykonawcy.
Tylko firmy z wieloletnim do-
świadczeniem dają taką gwaran-
cję. Nowo powstała firma to zbyt
duże ryzyko wykonania usługi
na niskim poziomie, a ponadto
istnieje szansa bankructwa i pro-
blemów z gwarancją. Warto prze-
analizować uprzednio sytuację fi-
nansową firmy, a nade wszystko
stan zatrudnienia. Dobrym sposo-
bem na ocenę oferenta są opraco-
wywane przez wywiadownie go-
spodarcze rankingi przedsię-
biorstw (można pobrać z interne-
tu za niewielką opłatą). W taki
sposób oceniane są wszystkie fir-
my, które zgodnie z przepisami
prowadzą działalność i składają
odpowiednie wymagane prawem
sprawozdania. Brak danych w ta-
kich rankingach będzie sygnałem
ostrzegawczym. Należy również
zapoznać się z sytuacją własno-
ściową oferenta (kapitał krajowy
czy zagraniczny). Wskazane, aby
potencjalny wykonawca był obec-
ny na rynku lokalnym bez przerwy
od kilku lat, co umożliwi skutecz-
ne rozwiązywanie problemów
technicznych i organizacyjnych
na miejscu, bez konieczności
oczekiwania na specjalistów z dru-
giego końca Polski lub zagranicy.

7. Podsumowanie i wnioski
Windy są jedynym środkiem ko-

munikacji pionowej w budynku
i stają się niezbędne dla osób nie-
pełnosprawnych i starszych, dlate-
go trzeba dbać o właściwe ich
funkcjonowanie. Droga do tego
celu wbrew pozorom wcale nie jest
prosta, co zasygnalizowane zostało
w niniejszym opracowaniu z inten-
cją, aby ułatwić osobom decyzyj-
nym podejmowanie racjonalnych
wyborów. Szczególnej rozwagi wy-
magają decyzje modernizacyjne,
oznaczające w praktyce wymianę
całej windy i skutkują potem przez
wiele lat, kosztami eksploatacji,
bezpieczeństwem użytkowników
i niezawodnością działania.

Niezależnie od przedstawionych
w tekście informacji, zalecamy ko-
rzystanie również z wiedzy nieza-
leżnych ekspertów dźwigowych,
w czym jako Stowarzyszenie Praco-
dawców Branży Dźwigowej dekla-
rujemy nieodpłatnie pośredniczyć.

Sekretarz SPBD
Tomasz Katner

508-032-937
www.spbd.org.pl

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind
� Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych bierze sprawy w swoje ręce i organizuje Wspólnoty Mieszkaniowe lub w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowych Rady Osiedlowe, aby uzyskać realny wpływ na podejmowane decyzje. Jednak często za dobrymi chęciami nie idą w parze
właściwe kompetencje. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom prezentujemy zakres podstawowych informacji przydatnych
przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i eksploatacji wind, tym bardziej, że brakuje rzetelnych opracowań na ten temat.
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Chciałbym prosić Państwa o na-
głośnienie sprawy związanej z moimi
dziadkami. Moja babcia jest inwa-
lidką pierwszej grupy i ma ogromne
problemy z poruszaniem się – posłu-
guje się balkonikiem. Dziadkowie
od pięćdziesięciu lat są mieszkańca-
mi bloku przy Żeromskiego 3.

Na osiedlowym parkingu
przy ich bloku namalowałem
z dziadkiem kopertę dla osób nie-
pełnosprawnych (oczywiście
po uzyskaniu zgody od prezesa
spółdzielni), aby moja babcia mia-
ła bliżej do samochodu – wymaga
rehabilitacji i stałego kontaktu z le-
karzami. Już sam fakt malowania
koperty spotkał się z oburzeniem ze
strony mieszkańców, którzy rzeko-
mo „nie będą mieli gdzie parko-
wać”, chociaż namalowana przez
nas koperta i tak była o 30 cm wę-
ższa niż przewiduje ustawa i nie
utrudnia parkowania innym kie-
rowcom. Ludzie nie rozumieją, że
osoba niepełnosprawna nie dość,
że ma swoje prawa, to przede

wszystkim jest takim samym czło-
wiekiem, jak każdy z nas.

Następnego dnia po wymalowaniu
koperty dziadek, chcąc zawieźć bab-
cię do lekarza, poszedł do samocho-
du sprawdzić, czy wszystko w porząd-
ku – okazało się, że skradziono jego
tablice rejestracyjne i przebito oponę.
Interweniująca straż miejska chciała
natomiast wypisać dziadkowi man-
dat za akt wandalizmu, jakim było
(bezprawne – zdaniem panów stra-
żników) namalowanie koperty. Pod-
kreślę jeszcze raz, że dopełniliśmy
wszelkich formalności z tym związa-
nych, gdyż teren osiedlowego parkin-
gu jest pod jurysdykcją spółdzielni.

To tylko pokazuje pewnego ro-
dzaju niechęć do ludzi niepełno-
sprawnych i powinno się spotkać
z ostracyzmem społecznym, którego
ofiarą w tym momencie są moi
dziadkowie. Mam nadzieję, że ta
sprawa Państwa zainteresuje i po-
przez jej nagłośnienie uda się zwal-
czyć tego typu zachowania.

Czytelnik

List do „Echa”

Niepełnosprawni zajmują
miejsca parkingowe
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200 lat temu znajdował się tam
dwór, otoczony fosą i parkiem ze
stawami rybnymi. Stawy Brustmana
powstały w XIX wieku w wyniku
prac melioracyjnych, prowadzonych
przez Instytut Agronomiczny, który
wówczas stał się posiadaczem tego
terenu. W latach 80-tych XX wieku

– po zakończeniu budowy bloków
na Wawrzyszewie – stawy i kanałki
zostały uregulowane. Z dawnych
trzech stawów pozostały do dziś
dwa. Jeden został zasypany podczas
budowy szkoły przy al. Reymonta.
A jak jest obecnie?

– Mieszkam na Wawrzyszewie,
tuż przy stawach, od 12 lat. Począt-
kowe lata były swoistym zaurocze-
niem – pisze nasz czytelnik. – Pięk-
na okolica, dużo zieleni, piękne
stawy otoczone roślinami ozdobny-
mi pełne ptactwa wodnego, tudzież
ryb. Co roku otoczenie stawów by-
ło odchwaszczane i koszone. Dzi-
siaj pozostały po tym tylko wspo-
mnienia. Od kilku lat trudno do-
strzec jakąkolwiek działalność „go-
spodarza” terenu. Krzewów i ro-
ślin ozdobnych nie widać spod wy-
sokich na półtora metra pokrzyw,
ostów, traw i innych chwastów.
Myślę, że nie tylko ja jestem zbul-
wersowany skandalicznymi zanie-
dbaniami w konserwacji tak pięk-
nych elementów przyrody.

Nie można się doprosić
Stawy Brustmana nie podlegają

władzom dzielnicy Bielany. Choć
dawno utraciły charakter urzą-
dzeń melioracyjnych i obecnie
pełnią tylko funkcję tzw. odbior-
ników wód opadowych, należą
do Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych.

– Wojewódzki Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych nie wy-
konuje konserwacji stawów pomi-
mo licznych próśb ze strony bie-
lańskiego ratusza – mówi rzecznik
Bielan Tadeusz Olechowski.

– W związku z zaistniałą sytu-
acją urząd dzielnicy Bielany do-
kona w tym roku dwóch konser-
wacji – deklaruje.

DG

Zarośnięte, zaniedbane. Ale już niedługo
� „Zaniedbane Stawy Brustmana” to niekończący się temat, o którym pisaliśmy
w 2012 i 2013 r. Czy coś w tej sprawie się zmieniło?

Krzewów
i roślin ozdobnych nie
widać spod wysokich
na półtora metra
pokrzyw, ostów, traw
i innych chwastów. Myślę,
że nie tylko ja jestem
zbulwersowany
skandalicznymi
zaniedbaniami
w konserwacji tak
pięknych elementów
przyrody – mówi czytelnik.



LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Do wynajęcia nowoczesny obiekt biurowo-
magazynowy w dzielnicy Bielany, ul. Kabaretowa.
Obiekt składa się z: hali magazynowej
o wysokości 4 m z bramą wjazdową 3,7 m,
powierzchnia 380 m2 pomieszczenia biurowe,
zaplecze socjalne: szatnia, łaźnia, kuchnia, obiekt
posiada centralne ogrzewanie, instalację
alarmową, wentylację mechaniczną, rekuperację
i klimatyzację pomieszczeń biurowych
i socjalnych, częściowo wyposażony w meble
biurowe, działka utwardzona kostką brukową
1000 m2, ogrodzona blachą trapezową. Obiekt
świeżo po remoncie. Warunki umowy najmu:
Czynsz najmu 9 tys. netto plus media, umowa
minimum na 3 lata. W kwocie czynszu podatek od
nieruchomości. Kaucja 15 tys. Kontakt
w godzinach 7–15: 506-120-551. Tylko
bezpośredni kontakt, nie jesteśmy zainteresowani
współpracą z biurami nieruchomości!

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

KUPIĘ MIESZKANIE
·KUPIĘ MIESZKANIE ZADŁUŻONE (Z
PROBLEMEM EKSMISJI) Z LOKATOREM,
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA
OBECNEGO WŁAŚCICIELA – UMOWA
NOTARIALNA, NIEWYKUPIONE MIESZKANIE
TEŻ BIORĘ POD UWAGĘ, PROPONUJĘ
USTALENIA Z OBOPÓLNĄ KORZYŚCIĄ, PROSZĘ
O TEL. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Domowe Naprawy TV 601-350-589
·KOMPUTEROPISANIE – 691-707-327
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Naprawa pralek, lodówek, gwarancja
22 670-39-34, 502-253-670
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Pranie dywanów i wykładzin 7 zł m2

502-450-486
·Przeprowadzki tanio, solidnie 502-450-486
·SPRZĄTANIE – SOLIDNE I SZYBKO. Własne
środki czystości. Stawka godz. 20 zł. Kontakt
512-153-595
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie solidnie 22 751-96-01,
694-142-660
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 501-017-707

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

Remonty 506-091-379

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

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

ZDROWIE I URODA

AAUURRIIMMEEDD  llaarryynnggoollooddzzyy  2222 775511--9977--7733,,
550022--992222--884444  wwwwww..llaarryynnggoolloogglloommiiaannkkii..ppll

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

·Zatrudnię kierowcę – rencistę lub emeryta
samoch. dostawczy 3,5 t, tel. 510-213-070

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
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 504 – 017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. 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:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
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

reklama w „Echu” tel. 502-280-7206

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) 
ul. Sady Żoliborskie 13A, tel. 22 663-83-01






