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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 4-15 grudnia 
2017 roku

, czyli ofer-
ty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (70 zł.).



LOGO MOJEJ WSI
POMYSŁ WARTY POWIELENIA

Gmina Stare Babice posiada swój herb i logo, 
podobnie jak prawie wszystkie gminy, powiaty i wo-
jewództwa w Polsce. Zdarza się też, że pojedyncze 
wsie organizują konkursy na loga, czy hasła promu-
jące swoje miejscowości. Przykładem z naszego po-
dwórka mogą być np. hasło "Wojcieszyn cieszy", 
czy nieoficjalny herb Starych Babic, stworzony 
przez jedną z Mieszkanek i z powodzeniem wyko-
rzystywany od ponad 10. lat na stronie interneto-
wej Babickiego Portalika Internetowego. 

Swoje logo ma wieś Laski, jedna z siedmiu miejscowości położo-
nych w gminie Izabelin.

 Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi,

wydarze-
nia okresu II Wojny światowej i osoba kardynała Wyszyńskiego

Puszcza Kampinoska. 

W Laskach powstał pomysł utworzenia logo miejscowości. 

 Sołtysa Stanisława Maciasa

 "Legia MTB",
Sołtys i Rada sołecka podjęła się tematem stworzenia logo wsi 

Laski. 

Pani Anna Mandes z Rady Sołeckiej Lasek tak opisała działania. 

Już niedługo tablica z logo wsi Laski stanie przy wjeździe do miej-
scowości od strony Warszawy. 

zebrał Michał Starnowski
na podstawie informacji Anny Mandes

- Kurier Izabeliński (9/2017)
PS. autorkę herbu z 2006 roku (kwiatushek) proszę o kontakt



PIES W RODZINIE, CZYLI...
LEKKI FELIETON O PSICH ZALETACH

Pies w rodzinie jest jej dopełnieniem i jej kropką nad i. Sprawia, że 
po prostu lepiej żyje się z nim niż bez niego i pomaga posklejać to, co się 
rozkleja w trudach codzienności między członkami stada.

NIEZMIENNY W UCZUCIACH.

ZAWSZE OBECNY I ZAWSZE WIERNY,

NIEUSTAJĄCO PRAGNIE CHRONIĆ SWOJE STADO.

 CZŁONKIEM RODZINY,

MA MAGICZNY 
WPŁYW

BYĆ RAZEM,

tekst i foto: Karina Grygielska



Przyjmuje się, że władza gminna jest strukturą władzy publicznej 
najbliższą społeczności mieszkańców danego obszaru. Społeczność ta 
w naszym kręgu kulturowym zbudowana jest przede wszystkim z pod-
stawowego elementu składowego jakim jest rodzina.

W czasie kryzysu demograficznego w Polsce władze lokalne powinny 
czynnie włączyć się w szeroko pojętą politykę prorodzinną,

Obowiązek taki wynika 
bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym.

Gminy oferują ułatwienia dla podmio-
tów uprawnionych w dostępie do różnorakich dóbr w dziedzinie kul
tury, sportu, rekreacji, edukacji, transportu publicznego itp.

Często formalizowane są jako lokalne karty dużej rodziny, gdzie 
zainteresowanym dodaje się jeszcze prawo do zniżek na korzystanie 
z posiłków przedszkolnych i szkolnych w placówkach dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina czy prawo do zniżek za dodatkowe zaję-
cia w gminnych przedszkolach.

w niedalekim Grodzisku Mazowieckim

25% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami 
(50% dla rodziny 4+),

W jeszcze bliż-
szym nam Izabelinie działa program Rodzina 3+ i Rodzina 4+,

W ramach lokalnych kart dużej rodziny świadczone są nieraz przez 
przedsiębiorstwa komunalne ulgi w rachunkach za dostarczanie wody 
oraz odbiór ścieków, 

Istnieje też wiele bardzo specyficznych pomysłów pomocowych, wyni-
kających z poszczególnych gminnych inicjatyw, 

 polityka prorodzinna powinna być oddzielona od pomocy 
społecznej,

warto zastanowić się 
w urzędzie gminy nad powołaniem przez wójta osoby pełniącej funk-
cję koordynującą - pełnomocnika do spraw rodziny.

Tomasz Szuba

SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE
ZASPAKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB WSPÓLNOTY
NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY



Postanowiłam opracować dość nietypowy tekst: nie będzie to tym ra-
zem tekst z cyklu "Prawnik radzi…", ale wskazanie dwóch bardzo waż-
nych orzeczeń sądów: Naczelnego Sądu Admiracyjnego i Sądu Najwyż
szego, które mogą pomóc każdemu z nas. Są to wyroki, można powiedzieć 
"z życia wzięte", dotyczące sytuacji codziennych i mogących nas dotyczyć 
bezpośrednio.

Pierwszym z nich jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(NSA) 

"Rada miejska nie może w regulaminie o czystości 
i porządku ograniczać prawa przedsiębiorców, nakładać nowych obowiąz-
ków i zakazów na mieszkańców i właścicieli psów.

Rada Miejska 
nie ma prawa regulować materii, które zostały uregulowane ustawowo

Czy Regulamin Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stare Babice jest zgodny i nie wykracza kompetencyjnie poza ramy usta-
wowe? wydaje się on 
być zgodny z obowiązującymi przepisami, 

Drugim, ważnym dla pracowników orzeczeń jest wyrok Sądu Najwyż-
szego (SN) Sąd Najwyż-
szy uznał za niedopuszczalne sprawdzanie uczciwości pracownika przez 
zastosowanie łapówki kontrolowanej.

zastosowanie prowokacji przez pracodawcę, nawet jeżeli jej wynik jest 
pozytywny, nie może być podstawą do rozwiązania umowy z pracowni-
kiem z jego winy,

W mojej opinii jest to niezwykle ważne orzeczenie w walce o prawa pra-
cownika, 

Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535-581-976

PRAWNIK RADZI...
ORZECZENIA Z OSTATNIEJ CHWILI...



Ile razy słyszymy od znajomych podobne zdanie? Być może sami 
czasem wypowiadamy podobne słowa do siebie? Niestety zdarza się, że 
ból w dole pleców dopada nas znienacka i na kilka dni wyłącza z jakiej-
kolwiek aktywności.

Jest to mięsień istotny dla biegaczy ale także osób, które spędzają dłu-
gie godziny przy biurku. 

Wstań zza biurka

 
Jeśli spędzamy długie godziny za biurkiem, za kierownicą, a potem 
przed telewizorem, niestety zwiększamy ryzyko dotyczące funkcjonowa
nia organizmu. 

 Z badań wynika, że dziś nawet 8 na 10 Polaków 
zmaga się z bólem pleców.

- Osobom, które spędzają przy biurku 8–10 godzin dziennie i ich 
głównym środkiem transportu jest samochód zaleca się ćwiczenia jogi. 

- podkreśla Małgorza-
ta Baranowska, właścicielka Szkoły Jogi Halasana, działającej w Sta-
rych Babicach.

Biegasz? Pamiętaj o stretchingu

 Dlatego joga może być doskonałą formą rozciągania przed 
bieganiem jak również po nim.

joga pozwala odciążyć kręgosłup,
- mówi Małgorzata Ba-

ranowska.

Więcej informacji na ten
temat na www.halasana.edu.pl

ZNOWU DOPADŁ MNIE BÓL PLECÓW



Z CYKLU… RODZICEM JESTEM
I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE

Mówią, że pornografia jest wszędzie i nic 
się nie da z tym zrobić. Reklamy, plakaty, tele-
wizja, czasopisma, internet! - wszystko przepeł-
nione nagimi ludźmi w nieskromnych pozach, 
przecież to już nawet nie robi na nas wrażenia. 
Spotykam się często z opinią, że "dzieci i tak 
już wszystko widziały", że w dobie internetu je-
steśmy bezsilni i nie ochronimy naszych dzieci 
przed "tym". 

Upewniłam się w tym 
przekonaniu uczestnicząc w tegorocznym Kon-
gresie Życia i Rodziny

Samo to, że mieszkamy na wsi już daje nam 
jakąś przewagę,

W szkole w Borzęcinie Dużym de-
cyzją dyrekcji i grona pedagogicznego już od 
dawna jest zakaz używania przez uczniów tele-
fonów, tabletów i innych urządzeń rejestrują-
cych.

szkoła wszystkie-
go za nas nie załatwi. Jako rodzice musimy ro-
bić więcej - czyli po prostu rozmawiać z dziećmi. 

Rozmowę trzeba podjąć jak najwcześniej, 
żeby "w uświadamianiu" wyprzedzić rówieśni-
ków dziecka.

Warto stanow-
czo stwierdzić, że "takie zdjęcia i filmy są szko-
dliwe", 

Można dać dziecku "przepis", co zrobić jak zo-
baczy gdzieś film z nagimi ludźmi:

Najle-
piej komputer umieścić w ogólnodostępnym 
miejscu np. w salonie i wprowadzić zasadę, że 
z komórki, tableta lub laptopa korzystamy 
przy otwartych drzwiach.

 Zabezpieczając komputer war
to pamiętać i o telefonie

Brak rozmowy i kontroli rodziców może, 
i często prowadzi do uzależnień dzieci od por-
nografii. 

Bogna Białecka, 
"Dzieciństwo wolne od pornografii"

Centrum Wspierania Inicjatyw dla 
Życia i Rodziny www.czir.org 

Jako rodzice możemy i mamy wpływ na na-
sze dzieci i ich wychowanie… 

Marzena Pawłowicz; fot. internet

DZIECIŃSTWO WOLNE OD PORNOGRAFII



Szlachetna Paczka to projekt ogólnopolski, który ma na celu łącze-
nie rodziny potrzebujące pomocy z osobami, którym los potrzebują-
cych nie jest obojętny i chcą wyciągnąć do nich pomocną dłoń. W tym 
roku po raz kolejny dotrzemy do najbardziej potrzebujących rodzin 
ze Starych Babic i okolic. Ze względu na utworzenie nowego rejonu 
w Gminie Izabelin, w tym roku nasz rejon obejmuje tylko teren Gmi-
ny Stare Babice.

W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, drużyna Rejonu Stare Ba-
bice i okolice liczy 9 wolontariuszy, 

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI 

Pomimo wielkiego wkładu trudu zadanie to okazuje się w rezulta-
cie bardzo satysfakcjonujące.

18 listopada br. odbyło się ważne wydarzenie, mianowicie otwarcie 
BAZY SZLACHETNEJ PACZKI. 

WIELKIEGO FINAŁU

Serdecznie zachęcamy do wsparcia tego jakże wspaniałego projek-
tu jakim jest Szlachetna Paczka. 

facebook.com/szlachetnapacz-
kastarebabice

Patrycja Szuba
Lider Rejonu Stare Babice i okolice

Kontakt: patrycja.szuba@onet.pl

SZLACHETNA PACZKA
STARE BABICE I OKOLICE



Tuż przed 1 listopada br. ogłosiliśmy inter-
netową akcję "Odwiedź grób śp. Henryka Borow-
skiego, zapal lampkę, zapamiętaj [*] [*] [*]" 
Przypomnijmy, że aktor urodził się 14 lutego 
1910 roku w Płocku, a zmarł 13 listopada 1991 r. 
w Warszawie.

Na babickim cmentarzu spoczywa śp. Hen-
ryk Borowski 

"Krzyża-
cy"

W sieci można wyczytać:

(filmpol-
ski.pl)

W Gońcu Babickim o postaci Henryka Bo-
rowskiego pisaliśmy już kilka lat temu. 

aktor za życia związany 
był z jedną z babickich rodzin

Aktor miał córkę i pa-
sierbicę.

W tym roku Naszym Czytelnikom chcieli-
śmy przypomnieć o tej postaci,

Ak-
cja spotkała się z gorącym przyjęciem i nie zo-
stała obojętna. 

Jeżeli ktoś chciałby np. przed Świętami Bo-
żego Narodzenia odwiedzić mogiłę, to poniżej 
tłumaczymy jak znaleźć grób aktora. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…..

zebrał: Michał Starnowski
fot. własne i internet

AKCJA - ZAPAL ZNICZ U AKTORA



SPOTKANIE OT! WARTE
W sobotę, 4 listopada 2017 roku o godz. 18.00 w sali Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym z inicjatywy Stowarzyszenia 
"Kuźnia Przyjaźni" odbyła się potańcówka balfolkowa. Jednym sło-
wem w remizie, przy muzyce na żywo każdy, kto nie umiał a chciał, to 
sobie mógł potańczyć.

z grupy 
Dans Ludica: Patryk Wernio i Agata Abramowicz,
zespół Balquemia  Dymitr Gierus Aleksandra Tykar-
ska Rafał Kwietniewski

BALFOLK to potańcówki folkowe z muzyką i tańcami z różnych 
części Europy. 

zebrał: Michał Starnowski



10 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w Sali Gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

tematycznie powiązane zostało z osobą Marka Gre-
chuty,

szkolne koło teatralne Izabeli Kurowskiej-Bran-
denburskiej i Ludmiły Miłowanow

chór szkolny Ewę Smo
niowską-Dżyga.

Marcin Zając, Dorota Smolińska

Michał Starnowski

SZKOLNE ŚWIĘTO
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

KONCERT W BABICKIM KOŚCIELE
W sobotę 11 listopada 2017 roku przypadała 99 rocznica odzyskania Niepodległości - Święto 

Narodowe.

koncert inaugurujący obcho-
dy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystąpiła Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego oraz chór "Babiczanie" pod ba
tutą Zbigniewa Załęskiego.

Michał Starnowski



W Izabelinie pojawiła się kawiarnia Sucré znana z wykwintnych i uro-
czych makaroników czy uwielbianych przez Warszawiaków Lodów Natu-
ralnych. To nowe miejsce na mapie gastronomicznej Izabelina oferujące 
przede wszystkim naturalne słodkości, wytwarzane codziennie w warszaw-
skiej pracowni Sucré na Saskiej Kępie.

W ofercie Sucré

podpowiada Właściciel Pracow-
ni, Paweł Sypniewski,

pecjalnością Sucré są Lody Rzemieślnicze,

 Sucré Lody Naturalne to lody posiadające szczytne 
miano Czystej Etykiety,

Lody Naturalne Sucré w wersji wegańskiej.

Paryskie makaroniki to niewątpliwie słodki sukces Sucré. 

Te 
pyszne i słynne francuskie makaroniki, w Polsce pojawiły się dopiero kil-
ka lat temu, właśnie dzięki warszawskiej pracowni Sucré. 

Makaroniki Sucré

Sucré 
Sucré 

Paweł Sypniewski, W warszawskiej pracowni powsta-
ją

Kawiarnia Su-
cré w Izabelinie 

W kawiarni Sucré

rekomenduje i zaprasza Właściciel Su-
cré, Paweł Sypniewski. 

Sucré zaprasza Państwa codziennie na pyszną kawę oraz świeże 
wypieki do kawiarni, która mieści się w Klinice Sanobello przy ulicy 
Langiewicza 2 w Izabelinie!

SUCRÉ PÂTISSERIE TERAZ W IZABELINIE



Gdy wchodzimy w okres świąteczny, jednym z punktów na wielu na-
szych listach "do zrobienia" będzie sprzątanie mieszkania, wyciąganie 
ciężkich skrzynek z dekoracjami z górnych półek, schowków, piwnic czy 
strychów. Wielu z nas będzie dźwigać duże choinki i pochylać  się nad za-
bawkami, które trzeba złożyć. Jednak nieprawidłowe wykonywanie 
tych prostych zadań może skutkować prezentem sezonowym, w postaci 
bólu pleców, który zostanie z Tobą na Nowy Rok i nie tylko.

Obej-
mują one: 1) 2) 

3) 4)

Nasze ciało ciągle ulega zmianom. 

Skorzystaj z Mikołajkowego prezentu- Dnia Otwartego, który odbę-
dzie się w sobotę, 9 grudnia 2017 w godz. 9:00-16:00!!!

W programie Dnia Otwartego mi.in.:

Skontaktuj się z recepcją Klini-
ki Sanobello 22 355 31 52  i umów 
się już dziś na bezpłatną, profesjo-
nalną konsultację. 

 Do-
datkowo, przygotowaliśmy dla Pań
stwa specjalny  świąteczny prezent. 
Przez cały grudzień można zapisać 
się na bezpłatne, pełne turnusy 
i zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Święta mogą wydać się ideal-
nym wytłumaczeniem, aby w natło-
ku spraw zapomnieć o zdrowiu.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku podaruj Tym, których kochasz ten bezcenny dar, jakim 
jest zdrowie.

W Klini-
ce Sanobello znajdziesz odpowiedni upominek dla żony, męża, rodzi-
ców, dziadków, a nawet sportowca. 

Obdarowując ich  odpowiednim pakietem

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pakietów oraz wyboru progra-
mu idealnie odpowiadającego Państwa oczekiwaniom i potrzebom. 

mgr Krystian Przybysz
Kierownik Kliniki Rehabilitacyjno-Ortopedycznej

Klinika Sanobello sp. z o.o.
05-080 Izabelin, ul. Langiewicza 2; rejestracja - tel. 22 355 31 52

ZDROWIE W PREZENCIE

mgr Krystian Przybysz



W niedzielę, 12 listopada 2017 roku o godz. 12.30 w Szkole Podsta-
wowej w Koczargach Starych aktorzy zrzeszeni w amatorskiej grupie 
teatralnej "Bliżej Nieba" działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem wystawili sztukę pt. "Bajka o do-
brym Wilku". Przedstawienie przyciągnęło około 200 osób.

pt."Wielki wyścig Osiołka". 

Teatr Parafialny "Bliżej Nieba"
Aleksandra Perkowska.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na: www.babice24.pl lub facebook.com/babice24

AMATORSKI TEATR
"BLIŻEJ NIEBA" W KOCZARGACH

ROZKŁAD JAZDY KLUBU MAM
Wtorki: 10:00-12:00

Czwartki: 8:45-10:15 i 10:30-12:00. 

Piątki:  9:15/10:00/11:00. 
11:50 - ZUMBA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KLUBU MIESZKAŃCA!
Wszystkie zajęcia organizowane są przez Fundację Nasze Szczęścia. LOKALIZACJA: 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/pg/FundacjaNaszeSzczescia





PIERWSZY NA ŚWIECIE
KRAJ BEZ GOTÓWKI JUŻ W 2023 R.

Tak przepowiadają naukowcy Niklas Arvidsson z KTH oraz Jonas Hedman z Wyższej Szkoły 
Handlowej w Kopenhadze (Dania). Po miano pierwszego kraju bez gotówki z impetem biegnie 
Szwecja. Zdaniem naukowców tamtejsze społeczeństwo z gotówką pożegna się 24 marca 2023 ro-
ku, czyli za nieco ponad 5 lat. Już dziś w wielu szwedzkich sklepach płatność uiszczać można wy-
łącznie kartą, a odpowiedź "od 20 kr" może dotyczyć co najwyżej gotówki. 

- 
mówi Niklas Arvidsson.

Konieczność płatności kartą to również konieczność posiadania konta bankowego przez wszystkich obywateli.

 Osoba pozbawiona konta w kraju bezgotówkowym będzie w praktyce wyrzutkiem społeczeństwa,

Natalia Karlsson

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
Życzymy Drogim Czytelnikom Spokoju Ducha i miłej

rodzinnej atmosfery przy Wigilijnym Stole. Redakcja B.B.C.



Z INWESTYCJAMI PRZEZ ŻYCIE CZ. II
Przyszedł czas na drugą część cyklu, w którym będę starał się przybli-

żyć dostępne formy oszczędzania jakimi dysponuje każdy kto chciałbym 
sam zadbać o godne życie na emeryturze. W pierwszej części cyklu przyto-
czyłem kilka niezbędnych informacji, które powinny pomóc nam w zrozu-
mieniu wad i zalet poszczególnych produktów inwestycyjnych. Na pie
rwszy ogień pójdą znane i (nie)lubiane polisolokaty. Czym są i dlaczego 
nie warto z nich korzystać? Istotą jest to, że problem leży w zupełnie in-
nym miejscu niż nam się wydaje.

Czym są zatem polisolokaty?

O jakich oszczędnościach mowa? 

Kontynuując

Jeżeli bowiem po dwóch latach zdecydowalibyśmy się na ro
związanie umowy, straty jakie z tego tytułu poniósłby ubezpieczyciel były-
by ogromne. 

Jak ma się kilka procent, do potencjalnych kilku
nastu z tytułu podatku? 

W mojej opinii

Podsumowując,

Tomasz Radomski
źródło zdjęcia: www.kapitalni.org



I MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI
NORDIC WALKING BABICE-BORZĘCIN

Z babickiego parku aż do parku Chopina w Borzęcinie.

pomysł Radnego z Borzęcina Du-
żego Remigiusza Fijołka.

W I Marszu Niepodległości Nordic Walking wzięło udział około 35 

osóbw różnym wieku i ze wszystkich części gminy Stare Babice.

Michał Starnowski



Któż ze starszych Czytelników nie kojarzy cyklu "Spotkań z Balla-
dą", czyli telewizyjnego programu kabaretowego emitowanego w TVP 
w latach 1972-1990 i 1993-2006. Wśród odcinków wyemitowanych w te-
lewizji, nie zabrakło też takich, które poświęcone zostały miejscowości 
Kopydłowo. Niezmiennie od lat w "Kabarecie Kopydłów" w roli Ko-
mendanta Straży występuje Leszek Benke (notabene urodzony w miej-
scowości Kopydłowo).

Leszek Benke Mate-
uszem Dewerną 

W strażackich garażach OSP w Bo-
rzęcinie Dużym występ obserwowało około 160 osób.

Niedzielne spotkanie z Kopydłowem, to inicjatywa Pań zrzeszo-
nych w borzęcińskim zespole "Sami Swoi" przy współudziale Stowarzy-
szenia "Kotwica" i Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.

fot. Michał Starnowski

KOPYDŁOWO, CZYLI...
SPOTKANIE Z BALLADĄ W BORZĘCINIE

ZAWODNICY RENSEI KARATE DOJO
ZNÓW NA NAJWYŻSZYM PODIUM !!!

11 listopada 2017 roku w Lęborku (woj. pomorskie), odbył się mię-
dzynarodowy turniej GRAND PRIX KARATE WKF. W zawodach 
tych wzięło udział ponad 370 zawodników i zawodniczek z 21 klubów 
krajowych i zagranicznych.

Babicki klub RENSEI reprezentowało czterech zawodników. 

Brawo!!!

Osiągnięcia naszych zawodników:
Kasper Szubski 

Jakub Dobrzyński 

Jakub Klepacki 

Jakub Klepacki, Dawid Krzywicki, Jakub Dobrzyński  

Oss!!! Rensei - www.klubkarate.pl



W sobotę 28 października 2017 roku w Klubie KampinoSport od-
był się straaasznie przebierany, deblowy turniej tenisa ziemnego zorga-
nizowany z okazji Halloween.

W turnieju wzięło udział ponad 20 śmiałków, 

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością 
w doborze strojów, makijaży oraz akcesoriów a także pokazali  zdrowy 
dystans do siebie samych. 

Skła-
damy potworne gratulacje dla wszystkich uczestników,

Zachęcamy do śledzenia aktualności z klubu 
na facebook'u oraz Instagramie.

Katarzyna Monarcho, KampinoSport

TURNIEJ HALLOWEEN W KAMPINOSPORT








