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A.S. PILAR ZAPRASZA DO ZAKUPU
PILAREK SPALINOWYCH - PORADY

Firma Husqvarna, aby spełnić Państwa oczekiwania co roku doskonali swoje pilarki, żeby miały odpowiednie parametry tj. moc, wydaj-
ność i konstrukcję. Dzięki temu oferta firmy obejmuje jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie pilarek na rynku. Hu-
sqvarna dysponuje pilarkami małymi i dużymi, do obalania i podkrzesywania, a także do cięcia drewna na opał.

Jak zatem wybrać dla siebie odpowiedni model, 

do jakiego rodzaju pracy potrzebuję tej pilarki?

Pilarki profesjonalne XP "wytrzymałe pilarki"

Pilarki do prac przydomowych

O czym należy pamiętać przy zakupie pilar-
ki: •

•

•
•

•

• 

•

Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z pełną Naszą ofertą handlową - A.S. PILAR



LITEWSKIE TURGIELE DZIĘKUJĄ
Poprzednim razem byliśmy w gminie Tur-

giele na Wileńszczyźnie w 2009 roku. Zauro-
czeni tą ziemią, a także dzięki inicjatywie 
pana Jana Puściana z Kwirynowa, postanowi-
liśmy wznowić akcję pomocową dla Polaków 
na Litwie.

Dariusz Sobczak, Tomasz 
Szuba i Dariusz Smoliński,
Krzysztof Szuba i Tadeusz Wiśniewski.

przeznaczonych do odnowy polskiej szkoły 
im. Ksawerego Brzostowskiego właśnie w Tur-
gielach.

Państwo Jurgielewicz

Andrzeja Wołczyńskiego,

"Jesz-
cze nigdy w życiu nie byłam tak szczęśliwa."

Organizatorzy akcji dziękują serdecznie 
wszystkim darczyńcom za zaangażowanie, 
szczególne tym najhojniejszym: Związkowi 
Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego oraz firmie Tombudex ze Starych 
Babic.

Tomasz Szuba, Dariusz Smoliński



Czerwiec i lipiec bieżącego roku były dla 
Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" bardzo 
pracowitymi miesiącami. Rozstrzygnięto prze-
targi na koszenie i odmulanie rowów meliora-
cyjnych, podpisano z wygrywającymi stosow
ne umowy.

Pierwsze odcinki rowów przeznaczonych 
do wykoszenia zostały już odebrane (przy ul. 
Kosmowskiej, Topolin, Wierzbin).

Agnieszka Kaczurba
Z-ca Przewodniczącego GSW "BABICE"

WIEŚCI ZE SPÓŁKI WODNEJ "BABICE"



W Borzęcinie Dużym, nieopodal ul. Warszawskiej, tuż przy ul. Spa-
cerowej jest gminny plac, który chętnie odwiedzają okoliczni mieszkań-
cy. To właśnie stąd każdego roku wiosną i na zakończenie lata 
wyruszają rajdy rowerowe, to również tutaj jest plac zabaw otwarty 
w 2011 roku, który wykonano z pomocą dotacji unijnych. Oprócz pla-
cu zabaw i boiska do siatkówki plażowej uwagę zwraca również duży 
staw, którym od 2010 roku opiekuje się Klub Wędkarza "KARAŚ".

Właśnie tutaj spotka-
łem się z Panem Witoldem Zatorskim - Prezesem Stowarzyszenia (na 
zdjęciu), Radnego Tadeusza Wiśniewskiego

Klub Wędkarza "KARAŚ"

Warto wspomnieć,

W swojej działalności finansowo działania Stowarzyszenia wspiera 
Gmina Stare Babice ponadto wędkarze mogą zawsze liczyć na pomoc 
Radnych: Tadeusza Wiśniewskiego i Krzysztofa Szuby, Proboszcza Pa-
rafii Borzęcin - ks. Bogdana Wosławskiego i ww. Strażaków z tutejszej OSP.

ecnie Klub Wędkarza „KARAŚ” działa w następującym skła-
dzie: Prezes - Witold Zatorski, Z-ca Prezesa - Tadeusz Brzezek, Skarb-
nik - Rafał Pamięta, Sekretarz - Jolanta Matuszewska.

Wśród wolontariuszy wyróżniającymi się w społecznej działalności 
są: Jerzy Rutkowski - tzw. Złota Rączka oraz Krzysztof Wilman i Syl-
wester Krauze. Ponadto Pan Witold zawsze może liczyć też na pomoc 
swojej żony Krystyny.

Proszą też wszystkich o ewentualne wsparcie finansowe 
swojej działalności, 

Pamiętajmy, że o takie miejsca powinni-
śmy dbać wszyscy bez wyjątku.

Michał Starnowski

KLUB WĘDKARZA "KARAŚ"



KSIĘGARNIA "VERBUM"
POLECA...

W przededniu kolejnej rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego zapraszamy do lek-
tury książki Kacpra Śledzińskiego "Cichociem-
ni. Elita polskiej dywersji".

72 lata temu w nocy z 15 na 16 lutego nad 
okupowaną Polską wyskoczyła z samolotu 
pierwsza ekipa "cichociemnych". 

major 
Stanisław Krzymowski pseudonim "Kostka", 
rotmistrz Józef Zabielski "Żbik" i kurier poli-
tyczny Czesław Raczkowski "Orka".

 Książka Kacpra Śledziń-
skiego to prawdziwe losy polskich bohaterów 
do końca marzących o wolnej Polsce. Goto-
wych poświęcić wszystko dla idei "Wywalcz 
Polsce wolność lub zgiń".

Połowa wakacji za nami, a zatem pona-
wiamy ofertę z poprzedniego numeru. Gorą-
co zachęcamy do składania zamówień i za
kupu podręczników szkolnych. Wszystkie 
poziomy nauczania, krótki czas realizacji za-
mówień i... rabaty przy składaniu zamówień 
grupowych.

Dariusz Smoliński



Pierwszy urlop za granicą z dzieckiem, jest dla wielu rodziców stre-
sujący. Podpowiem Państwu jak krok po kroku przygotować się do 
upragnionych wczasów z maluchem, jak je wybrać i o czym pamiętać. 
Moje praktyczne rady będą z punktu widzenia doświadczonego sprze-
dawcy imprez turystycznych jak również młodej mamy!

KIEDY ZAPLANOWAĆ PIERWSZY WYJAZD Z DZIECKIEM?

DOKĄD JEST BEZPIECZNIE WYJECHAĆ Z DZIECKIEM?

JAKI KRAJ I JAKI HOTEL WYBRAĆ?

CO ZROBIĆ, BY PRZELOT NIE BYŁ MĘCZĄCY DLA DZIECKA?

DALSZE PORADY NA STRONIE OBOK...

NA WCZASY Z DZIECKIEM ZA GRANICĘ



- JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU?
.....Należy pamiętać

GDZIE WYROBIĆ PASZPORT LUB DOWÓD TYMCZASOWY?

JAKIE UBEZPIECZENIE WYBRAĆ NA URLOP?

CO ZABRAĆ NA WAKACJE Z DZIECKIEM?

Jeśli masz jakieś pytania i wybierasz się na urlop chętnie pomogę! 
Życzę samych udanych wakacji i cudownych wspomnień!

Z turystycznymi pozdrowieniami: Izabela Kotowicz
Właścicielka Biura Podróży "Dzień Dobry Wakacje"

ul. Rynek 18, Stare Babice (obok domu parafialnego Arka)



UWAGA NA SŁUPY - JAK SIĘ BRONIĆ?
Mój nastoletni syn jako mały chłopiec często powtarzał mi swój ulu-

biony dowcip: "Rozmawiają dwaj koledzy: - Uważaj słup! - Jaki słup? 
Łup …". W życiu jak w dowcipie otaczają nas słupy, na które musimy 
uważać, szczególnie na słupy energetyczne, które wyrosły na naszych 
podwórkach, polach i drogach. Niektórzy z Państwa zapewne z tru-
dem przypominają sobie od kiedy tam stoją, kto je stawiał i kto się na 
to zgodził.

WSTĘP….

i zakładania urządzeń jakich 
wymagać będzie powszechna elektryfikacja.

właści-
ciel

Każdy właściciel ma prawo do wyłącznego 
korzystania ze swojej własności.

ROZWINIĘCIE…

"służebności przesyłu"

Wprowadzenie tych przepisów dało prawo właścicielom nierucho-
mości do wystąpienia do zakładów energetycznych (ZE) z żądaniem 
zawarcia umowy służebności za wynagrodzeniem lub bezpłatnie. Dało 
również narzędzie ZE, które również mogą żądać zawarcia takiej umo
wy, jeżeli jest ona konieczna dla właściwego korzystania z ww. urządzeń.

Jak się bronią?
"zasiedzenia służebności".

(IV CSK 118/12 ): "Samo wpisanie 
Skarbu Państwa jako właściciela do ewidencji gruntów, bez innych prze-
jawów sprawowania przez niego władztwa nad nieruchomością nie może 
być uznane za objęcie tej nieruchomości w samoistne posiadanie. Rów-
nież samo przeprowadzenie urządzeń przez określoną nieruchomość nie 
jest jednoznaczne z samoistnym posiadaniem tej nieruchomości, a co naj-
wyżej może stanowić podstawę nabycia służebności przesyłu"

"O tym, czy 
posiadanie jest samoistne, a tylko takie może prowadzić do zasiedzenia, 
rozstrzyga stan woli posiadacza i jej uzewnętrznienie. Posiadacz, który 
wie, że nie jest właścicielem, ale chce posiadać nieruchomość tak jak 
właściciel i wolę swoją manifestuje, jest traktowany jako posiadacz samo-
istny."

CIĄG DALSZY NA STRONIE OBOK



....Spotkałam się również z tezą,

Jak się bronić?

PO PIERWSZE: ZE

niedopuszczalne jest zaliczanie posiadania przez przedsiębiorstwo 
państwowe wykonywanego przed tą datą do okresu potrzebnego do naby-
cia służebności przez zasiedzenie przez następcę prawnego tego przedsię-
biorstwa",

"Państwowa osoba prawna nie mogła być posia-
daczem samoistnym nieruchomości w rozumieniu art. 172 k.c. w okresie 
obowiązywania art. 128 k.c. (do dnia 1 lutego 1989 r.) i nie mogła uzy-
skać przez zasiedzenie własności dla siebie, lecz dla Skarbu Państwa.").

PO DRUGIE:

ZAKOŃCZENIE…

Kroki niezbędne do podjęcia:

Wiele problemów może spowodować konieczność wyceny naszego 
roszczenia,

Jeżeli nasze pismo zostanie zignorowane lub otrzymana odpo-
wiedź, czy podjęte działania nie są dla nas satysfakcjonujące pozosta-
je: powództwo do sądu. Niestety musimy liczyć się z koniecznością 
uiszczenia wpisu sądowego - 5% wartości przedmiotu sporu. Właści-
wym sądem do rozpatrzenia sporu jest sąd właściwy ze względu na po-
łożenie nieruchomości.

Anna Mioduszewska

Przedstawiona problematyka ma zastosowanie w stosunku do słu-
pów niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz do wodociągów, ga-
zociągów i rurociągów przebiegających przez nasze nieruchomości.

prosimy o nawiązanie bezpoś
redniego kontaktu z Panią Anną Mioduszewską z Biura Prawnego 
"Vis Legis" w Starych Babicach przy ul. Rynek 18 (tel. 609-992-191). 
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Zastrzegamy jednak,

Zachęcamy również do zadawania pytań za pośrednictwem naszej 
redakcji. Pani Anna Mioduszewska, na łamach naszego miesięcznika 
postara się odpowiadać na wszystkie wysłane pytania.

Redakcja



Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać 
nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Stare 
Babice, podobnie jak inne jednostki samorzą-
du terytorialnego w konkurencyjnym przetar-
gu wyłoniła firmę, której zadaniem po- 
cząwszy od połowy roku jest odbierać odpady 
od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzię-
ki tej ekologicznej rewolucji, którą odgórnie 
na Nas narzuciło Państwo, za odbiór odpa-
dów wszyscy mieszkańcy gminy będą uisz-
czać opłatę o określonych przez Radę Gminy 
stawkach, przy czym w Naszej Gminie przyję-
to jedne z wyższych stawek, wg których mie-
sięcznie segregujący będą płacić 12 złotych od 
osoby, a niesegregujący 17 złotych.

W Rejonie I, 

 No nic, po-
myślałem - jaka firma, 
taki worek (Sita-sito).

Obszar Gminy Stare Babice podzielono na 
15 rejonów dla zabudowy jednorodzinnej 
oraz wyszczególniono dodatkowo rejon zabu-
dowy wielorodzinnej. 

W kalendarzach wywozu oznaczono: kolo-
rem czarnym

niebieskim 
zielonym brązowym

pomarańczowym

Już niebawem ruszy Gminny Punkt Selek-
tywnej Zbiórki zlokalizowany w Starych Ba-
bicach przy ul. Mizikowskiego

Więcej szczegółów i informacji można 
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska

22-722-90-06 i 506-587-282
www.stare-babice.waw.pl

"Co najdziwniejsze nie ma żadnego 
stempelka, podpisu, czy czegokolwiek identyfi-
kującego, że pismo jest w miarę wiarygodne. 
Taki "szmelc" może wydrukować przeciętnie 
inteligentny 10-latek i roznosić do skrzynek po
cztowych. W sumie to dobry pomysł na biznes - 
chyba w poniedziałek założę konto w WBSie, 
sporządzę takie pisemko i zacznę je roznosić".

Michał Starnowski

ŚMIECI Z PERSPEKTYWY MIESZKAŃCA



Łosie, dziki, sarny, lisy i zające - mieszkając nieopodal Kampinoskie-
go Parku Narodowego i Parku Leśnego Bemowo codziennie jesteśmy 
skazani na ich bliskość i nieoczekiwane spotkania. Obecność wśród 
nas leśnej zwierzyny sprawia, że automatycznie zaczynamy czuć niepo-
kój, przy czym zazwyczaj również nie wiemy jak prawidłowo zareago-
wać, gdzie zadzwonić tak, aby fachowo udzielono nam porad i pomocy.

Nie straszne 
mu przy tym również standardowej wysokości ogrodzenia (1,5 metra), 

W przypadku spotkania dzikiej zwierzyny lub zwierzęcia domowe-
go, mieszkańcy nie są pozostawieni sami sobie, a nad Ich spokojnym by-
tem czuwają odpowiednie służby i urzędy. Na takie okoliczności 
przygotowano stosowne "Procedury Postępowania", 

Co musi wiedzieć człowiek, który jest świadkiem zdarzenia, w któ-
rym poszkodowane zostało zwierze? naj-
ważniejszym zdaje się być numer do Urzędu Gminy Stare Babice, 
a konkretnie do Referatu Ochrony Środowiska. 22-722-
90-06

A co w godzinach, kiedy Urząd nie 
pracuje, albo w weekendy? 

 22-722-53-92 (986); 22-752-80-00 (997)
22-725-51-11 (998).

22-796-02-00.

Kampinoski Park Narodowy,

Koła Łowieckie

Na zakończenie, tak przy okazji poruszymy sprawę odszkodowań.

Michał Starnowski; fot. Mariola Ś.

ZWIERZĘTA NA ULICACH



W rozpoczynającym się niedługo sezonie 
piłkarskim 2013/2014 Stare Babice będą mia-
ły aż dwóch przedstawicieli w rozgrywkach 
"A" klasy. Wspólnie w grupie I warszawskiej 
występować będą dwa babickie zespoły, 
Uczniowski Klub Sportowy GOSiR Stare Babi-
ce oraz GKS "Naprzód" GOSiR Stare Babice.

UKS w zeszłym sezonie

Druży-
na żółto-czarnych prowadzona przez trenera 
Pawła Rosińskiego

W zupełnie innej sytuacji jest GKS "Na-
przód",

trenerem został dawny 
szkoleniowiec drużyn młodzieżowych - To-
masz Cebula, 

Jednak to nie sekcja piłkarska odnosi naj-
większe sukcesy sportowe.

Wielką chlubą Starych Babic są badminto-
niści, którzy pod kierownictwem trenera Pio-
tra Pamięty szlifują swoje umiejętności 
w Uczniowskim Klubie Sportowym Badmin-
ton Stare Babice przy ulicy Polnej. 

Martynę Po-
przeczko

 Zawodnicy czterokrotnie startowali 
w Mistrzostwach Europy i raz na Mistrzo-
stwach Świata w Chinach.

CIĄG DALSZY NA STRONIE OBOK

GMINNE WIADOMOŚCI SPORTOWE



...CIĄG DALSZY ZE STRONY 16...

Obecnie w Zielonkach, poza sekcjami pił-
ki nożnej, prowadzone są także m. in. sekcje 
piłki siatkowej, która uczestniczy z powodze-
niem w rozgrywkach amatorskich, prowadzo-
na jest także grupa oldbojów.

Ostatnio Gmina rozpoczęła realizację no-
wej inwestycji, której celem jest budowa zespo-
łu boisk sportowych przy Szkole Podstawo
wej w Starych Babicach,

Piotr Dąbrowski



STRAŻACY Z BABIC NAJLEPSI
W bieżącym roku odbyła się piąta edycja 

Strażackiej Ligi Piłkarskiej "SLP-2013", któ-
rej organizatorem podobnie jak w latach ubie-
głych była Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim z siedzibą w Błoniu.

Wszystko zaczęło się 4 kwietnia 2013 ro-
ku,

Burmi-
strza Błonia Zenona Reszk Dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego w Błoniu Andrzeja 
Trzcińskiego

Dzięki 
uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej "Oża-
rów" i Lecha Toruszewskiego,

 Starosta PWZ 
Jan Żychliński Koordyna-
tor SPWZ Radosław Karpiński 

Mecze, które rozgrywane były zgodnie 
z wcześniej przygotowanym harmonogra-
mem odbywały się niemalże każdej soboty 

29 czerwca 2013 
roku rozegrano mecz o III miejsce i mecz fina-
łowy. 

Paweł Białecki
Marek Książek.

Mecz finałowy pomiędzy OSP Stare Babi-
ce (gm. Stare Babice), a OSP Bieniewice (gm. 
Błonie) zakończył się zwycięstwem Strażaków 
z Babic 5:0. Mistrzem "SLP-2013" została 
drużyna ze Starych Babic. O trzecie miejsce 
walczyli Strażacy z Borzęcina Dużego (gm. 
Stare Babice) i Strażacy z OSP Ożarów Maz. 
(gm. Ożarów Maz.). W tym meczu więcej bra-
mek strzelili Ochotnicy z Borzęcina Dużego 
(9:3) i to Oni zdobyli zaszczytne III miejsce.

które podobnie jak w latach ubiegłych najlep-
szym drużynom ufundował Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński.

Najlepsza drużyna (OSP Stare Babice) 
uhonorowana została aparatem fotograficz-
nym,

Uhonorowano również 
najlepszego strzelca turnieju, którym okazał 
się Kamil Nowicki z OSP Borzęcin Duży. Za-
wodnik, który strzelił najwięcej, bo aż 17 goli 
otrzymał pamiątkową statuetkę. 

Michał Starnowski

KĄCIK STAREJ FOTOGRAFII
W środę 24 lipca w Parafii Babice odbyły się uroczystości ku czci św. Kingi, która 

jest Patronką babickiej wspólnoty parafialnej. W tym dniu o godz. 18.00 na cmenta-
rzu parafialnym odprawiona została Msza Św., w której przez wstawiennictwo Św. 
Kingi modlono się w intencji wszystkich zmarłych.

Natomiast  już w najbliższą niedzielę, 28 lipca 2013 roku o godz. 11.30 odprawiona 
zostanie uroczysta Msza Św.

W wakacyjnym kąciku sta-
rej fotografii wracamy wspo-
mnieniami do końcówki lat 80 -tych XX wieku.

Pan Krzysztof Grzybowski,

Michał Starnowski



18 lipca 2013 roku, punktualnie o 10.00 
przed budynkiem Komendy Powiatowej Poli-
cji w Starych Babicach odbyła się uroczystość 
mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz 
wręczenie odznaczeń. Obchody Święta Policji 
w Starych Babicach swoją obecnością zaszczy-
cili I Zastępca Komendanta Stołecznego Poli-
cji mł. insp. Robert Szydło, Wicestarosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Pa-
weł Białecki oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu warszawskiego zachodnie
go, przedstawiciele innych służb i instytucji 
współpracujących z komendą w Starych Babi-
cach oraz rodziny policjantów.

mł. insp. Waldemar Perdion

Święto Policji po całym roku ciężkiej, nie-
bezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest szcze
gólną okazją do wręczenia odznaczeń i awan-
sów w stopniach wyróżniającym się policjan-
tom.

tekst: nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
(KPP Stare Babice)

ŚWIĘTO POLICJI W BABICACH

SOŁECKIE SPOTKANIE W WOJCIESZYNIE
24 czerwca 2013 roku o godz. 18.00 w bu-

dynku Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (ARiMR) w Wojcieszynie przy 
ul. Trakt Królewski odbyło się zebranie miesz-
kańców Wojcieszyna z Władzami Gminy Sta-
re Babice oraz przedstawicielami Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babi-
ce. Spotkanie zorganizowali: Radny Wojcieszy-
na Sławomir Sumka (na zdjęciu po prawej), 
który jednocześnie prowadził całe Zebranie 
oraz Sołtys Wojcieszyna Jadwiga Wasiak 
wraz z Radą Sołecką.

 Z-ca 
Wójta Marcin Zając  Kierownik Refera-
tu Ochrony Środowiska Piotr Czajkowski 

z Eko-Babic

Podczas zebrania rozmawiano m. in. na te-
maty kanalizacyjne,

Dużo mówiono również o wprowadzonej 
w ostatnich dniach "ustawie śmieciowej".

Ogólnie zebranie dobre - meryto-
ryczne z dużą "porcją" informacji. Michał Starnowski



URODZINY ZESPOŁU "THE RAZ"
Się działo!!! A to oczywiście za przyczyną 

wspaniałych gości oraz zespołowego grania. 
Tak, tak - jak każdego roku w babickiej remi-
zie spotkali się przyjaciele, znajomi i znajo
mi znajomych lokalnego zespołu muzycznego 
"THE RAZ".

Zespół, który na co dzień gra i śpiewa na 
różnego rodzaju uroczystościach rodzinnych 
i okolicznościowych,

W tym ro-
ku THE RAZ obchodził swoje 22 -gie uro
dziny, a tzw. "therazówka" odbyła się już po 
raz trzynasty.

W tym roku Zespół THE RAZ dla swoich 
gości zagrał 29 czerwca 2013 roku, więc 
"czerwcówka" odbyła się tuż po zakończeniu 
Roku Szkolnego. Cytując zatem słowa jednej 
z piosenek: "Wyjechali na wakacje wszyscy 

nasi podopieczni...to jesteśmy niegrzeczni", za-
tem tak jak napisano na wstępie.... SIĘ DZIAŁO!

Zespół Muzyczny "THE RAZ", 
Michał

Darek Maciek
Mirek Wojtek
w bieżącym roku wzbogacił swo-

je brzmienie o damski vocal. Od połowy 2013 
roku razem z kapelą śpiewa bowiem Milena, 
która oprócz wspaniałego głosu, posiada rów-
nież kilkuletnie doświadczenie sceniczne.

www.theraz.pl
- 602-364-135.

Z THE RAZ’em

 (M.S.)

Jak informuje Urząd Gminy Stare Babice 
od 26.06.2013 r. trwają prace przy budowie 
drogi dojazdowej i parkingów przy Budynku 
Komunalnym z Ośrodkiem Zdrowia w Sta-
rych Babicach ul. Rynek 21.

Trwa również remont powiatowej ulicy 
Sienkiewicza i Mościckiego na terenie Sta-
rych Babic i Lipkowa. 

"obserwuję 
codziennie postęp prac i zauważyłam, że jeśli 
któryś z domów przy budowanym chodniku ma 
bramę wjazdową i furtkę obok, to ekipa robi 
podjazd/podejście na sumę szerokości bramy 
i furtki, a jeśli ktoś ma bramę osobno, a furtkę 

parę/paręnaście metrów dalej, to robią jedynie 
podjazd do bramy, a przed furtką montują rów-
nolegle, czyli wchodząc "na posesję" trzeba bę-
dzie iść po trawniku. Podobnie jest w przy
padku gdy właściciel ma wiatę śmietnikową 
z furtką wychodzącą na Mościckiego - również 
nie jest wykonywane "podejście" z kostki do 
śmietnika. Obawiam się, że albo na koniec ro-
bót będą rozbierać fragmenty gotowych chodni-
ków i dokładać kostki do furtek (tak było na 
Warszawskiej), albo nie zrobią nic, i SITA od-
bierając śmieci będzie rozjeżdżać pas zieleni 
kontenerami, gubiąc przy okazji na nierówno-
ściach co nieco".

Michał Starnowski

REMONTY DRÓG - INFO Z TERENU








