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WILKI
W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM
Po raz ostatni widziano wilka w Kampinoskim Parku Narodowym w 1964 r. Jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jego populacja
w Polsce wzrosła, dlatego też pojedyncze osobniki lub małe watahy zaczęły zajmować nowe tereny.
udało się potwierdzić obecność wilków w naszym parku.

Wilki żyją z dala od osad ludzkich - w puszczańskich ostępach.
Zazwyczaj żyją w grupach rodzinnych,

Fakt, że w naszym parku pojawiły się wilki dowodzi,

Jednocześnie uspokajamy turystów i mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego - wilk unika człowieka, nie stanowiąc tym samym
dla niego zagrożenia.
Adam Olszewski/Kampinoski Park Narodowy/fot. wikipedia.org

ZMIANY W KANCELARII RADCY PRAWNEGO
RADCA PRAWNY AGNIESZKA KARAŚ INORMUJE
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Karaś
Kancelaria będzie czynna od godziny 8:30 do 18:00.
Jak dotychczas w każdą środę w godzinach od 12:00 do 18:00 udzielane będą konsultację PRO BONO.
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną:
Osób fizycznych
Spółek
www.akaras.kancelaria.pl ; 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 11 lok 7 (budynek Poczty Polskiej - I piętro); tel. 512-471-657

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
- NADSZEDŁ CZAS NA STAR WARS
Równolegle z długo oczekiwaną, kinową
premierą siódmego epizodu cyklu, w grudniu
na rynek trafiło całe mnóstwo publikacji związanych z gwiezdną sagą. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę. Książka "Gwiezdne
wojny - jak podbiły wszechświat", autorstwa
dziennikarza tygodnika "Time" - Chrisa Taylora, to swoista biblia dla fanów… może słowo biblia jest trochę na wyrost, ale na pewno
w czasie lektury poznamy historię fenomenu
STAR WARS.
to nie tylko kino…

czerpnął wiele inspiracji dla Gwiezdnych Wojen."

po blisko 40 latach Gwiezdne Wojny
Dotyka również kontrowersji wokół najnowszego filmu "Przebudzenia mocy".
"…w 1955 roku nadszedł dzień, gdy Lucas wziął
kopię magazynu CLASSICS ILLUSTRATED,
nr 124, w którym znajdowało się opowiadanie
Wojna Światów autorstwa H.G. Wellsa. Na dole
strony 41 znajduje się ilustracja przyszłości, której ludzie ocaleni z inwazji Marsjan boją się najbardziej: polowania ze strony kosmicznych
żołnierzy, pranie mózgu, treningi, szkolenia
i marsjańskie maszyny bojowe. Żołnierze noszą
okrągłe, gładkie hełmy i pistolety laserowe. Wiele lat później Lucas przeglądał oryginalny komiks w domu Edwarda Summera, trafił na tę
stronę i powiedział, że to jest to - z tej ilustracji za-

"moc silna w Chrisie Taylorze
i w książce tej jest".

Drodzy klienci, na NOWY - 2016 ROK skła
damy wszystkim najserdeczniejsze życzenia…
niech siły i zdrowie Was nie opuszczają, a uś
miech na twarzy towarzyszy Wam każdego
dnia ;-).

CompNET.
tel. 602-799-668,
www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński

WIADOMOŚCI Z GMINNYCH REFERATÓW
INFORMACJE NA CZASIE…DLA MIESZKAŃCÓW
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śli
skość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.
Za organizację i koordynację utrzymania
dróg w okresie zimy,
na terenie gminy odpowiedzialni są:
za drogi wojewódzkie - ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego
tel. 22 755 59 46 lub 22 755 51 17.
za drogi powiatowe - ul. Akacjowa, Mościckiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa -

parkingów
Media Gminne, m. in. Gazeta Babicka, jak
również nasze niezależne nośniki informacyjne
(w tym również Goniec Babicki) informowały,
że w ramach nowości - opłaty za wywóz nieczystości będzie można wnosić nawet raz na kwartał.

oraz przystanków autobusowych
tel. 22 593 05 55.

ODŚNIEŻAJMY CHODNIKI
Urząd Gminy Stare Babice przypomina
mieszkańcom,
nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku
przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości.

WYWÓZ ODPADÓW
Od stycznia 2016 roku będzie obowiązywał
nowy harmonogram wywozy odpadów.

tel. 22 722 13 80.
za drogi gminne
tel. 22 722 95 35.
Wykonawcą usług w zakresie zimowego u
trzymania dróg gminnych jest:
tel. 22 722
96 81,
Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimo
wemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp.
Zimowym utrzymaniem chodników

Planuje się jednak dodatkowy wywóz, który będzie miał miejsce w sobotę 2 stycznia 2016 r. Dotyczy to następujących lokalizacji: Stare Ba
bice:
Borzęcin Duży
cin Mały
Janów:

BorzęKlaudyn:
GP SZOK czynny jest
we wtorki i czwartki 14.00-18.00 oraz w soboty
12.00-16.00.

Topolin
Wojcieszyn:
Zalesie:

lonki Parcele:

Przeglądając nowy harmonogram nie odnajdziemy w nim niestety wywozu gabarytów.
Urząd Gminy nie przewiduje w 2016 roku takiej akcji. W związku z powyższym prosimy, aby zalegające na naszych
posesjach "gabaryty" odwozić do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (GP
SZOK) przy ul. Mizikowskiego w Starych Babicach

Kwirynów:
Lipków
Stanisła-

Mariew
wów:
Wierzbin

NIE BĘDZIE WYWOZU GABARYTÓW

Buda:

Koczargi Nowe:
Koczargi Stare

będziemy płacić
tylko jedynym systemem, czyli raz na miesiąc.

Zie-

zebrał na podstawie informacji UG
Michał Starnowski

PODZIĘKOWALIŚMY
USTĘPUJĄCYM SOŁTYSOM
Na ostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Stare Babice, tj. 16 grudnia 2015
roku w obecności wszystkich Radnych, Sołtysów i Gości, Przewodniczący Radny Gminy, Wójt Gminy i Jego Zastępca podziękowali tym sołtysom, którzy począwszy od Nowego Roku nie będą już piastować dotychczasowych funkcji.
Do końca listopada 2015 roku odbyły się wszystkie zebrania, na których wybrano wszystkich sołtysów, w tym 6 nowych.
Jadwiga Janasz
Dorota Zwolińska
Marzena Szelenbaum
Urszula Świątek
Elżbieta Witt
Tomasz Lesisz
W kadencji 2016-2019 działalność Sołtysów będą wspomagać Rady Sołeckie będzie to 70 osób - mieszkańców Naszych miejscowości.
na około 13 tysięcy uprawnionych osób wzięło udział
tylko 750 osób, co daje 5,24%.
Stanisławowa (prawie 24%),
Lubiczów
Koczargi Nowe Bugaj
Zalesie
Mariew i Buda
Podziękowania złożono więc: Elżbiecie Czerwonce
Marii Warzynieckiej
Janowi Połeć
i Stanisławowi Lesiszowi
Ewa Majkowska
Edward Pytlakowski
Michał Starnowski

PRAWNIK RADZI...
UBEZPIECZAMY TELEFON
Najnowsze telefony przedstawiają często bardzo wysoką wartość, często ich ceny sięgają kilku tysięcy… Tym bardziej utrata takiego cacka może być dla nas przykra…. Telefon jednak jak prawie każdy przedmiot
można ubezpieczyć od różnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie chronić
może nasz telefon np. przed kradzieżą, zniszczeniem czy nieuprawnionym
użyciem. Co do zasady ubezpieczyć można nowy telefon – najczęściej
wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług abonamentowych. Należy
pamiętać, że umową ubezpieczenia mienia jest umową nazwaną tzn. uregulowaną w przepisach kodeksu cywilnego.

Świadczenie ubezpieczyciela polegać może w szczególności na zapłacie
określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego
w umowie wypadku.

Ważne:

Umowa będzie nieważna jeżeli zdarzenie od którego
zależne jest wypłacenie odszkodowanie jest niemożliwe do zaistnienia.
Ważne:

Czy warto wiec ubezpieczyć telefon?
Oprócz praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia,
zawierają one szereg klauzul wyłączających odpowiedzialność. Często to
właśnie nieprzeczytanie lub brak zrozumienia zapisów ogólnych warunków narażają nas na utratę odszkodowania. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego postanowienia warunków ogólnych ubezpieczenia (OWU)
niezgodne z przepisami są nieważne.
Szanowni Państwo, w zawiązku ze zmianą lokalizacji biura, w przypadku pytań lub umówienia spotkania proszę dzwonić na nr telefonu:
535 58 19 76.
Anna Mioduszewska - Biuro Prawne "Vis Legis"

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI
W tym roku Święta dla 31 rodzin z rejonu
Stare Babice i okolice będą magiczne. Wielki
Finał XV edycji ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka już za nami!

Mamy nadzieję, że nikogo
nie pominęliśmy.

Finał Szlachetnej
Paczki to nic innego jak zwieńczenie długiego
okresu pracy naszych 16 wspaniałych wolontariuszy, którzy odwiedzili w tym roku 72 rodziny, spośród których włączyli do projektu 31.
w pracę
zaangażowało się bardzo dużo firm, przyjaciół, elfów, kierowców, wolontariuszy, rodzin
i wielu innych pomocników.
W tych dniach darczyńcy, którzy ufundowali paczki dla wybranych przez siebie rodzin
To był piękny czas.

Tyle pracy, zaangażowania wielu ludzi aby wszystko przebiegło sprawnie i szybko. Jesteście niesamowici, dziękujemy Wam!
Szczególne podziękowania należą się

Darczyńcy, dziękujemy Wam z całego serca w imieniu swoim i rodzin. Średnia wartość
paczki w tym roku dla jednej rodziny wyniosła 2600 zł.

Wolontariusze z rejonu Stare Babice i okolice życzą Wesołych Świąt i Wszelkiej pomyślności w 2016 roku. Ho, ho, ho do zobaczenia
już wkrótce!
Małgorzata Alicja Pietrzak
Asystent ds. Promocji Szlachetnej Paczki
w Rejonie Stare Babice i okolice

DEWELOPERZY U BRAM
Z zastanowieniem obserwuję to, co się dzieje
u wrót naszej gminy. Warszawa przekroczyła ulicę Lazurową i w sposób niezwykle dynamiczny
rozbudowuje się poprzez powstawanie nowych
i dużych osiedli mieszkaniowych, właśnie w stronę Starych Babic. Co to może oznaczać dla dalszego rozwoju, dla przyszłych struktur urbanis
tycznych miejscowości w których żyjemy, dla naszego przyszłego komfortu życia?

będziemy rozwijać się w kie
runku budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
zrezygnowano
z lokalizacji większych hal magazynowych i produkcyjnych

Pamiętajmy,
że niechęć do meldowania się w nowym miejscu
zamieszkania dużej części ludności nowo przybyłej powoduje brak wpływu z podatków dochodowych, natomiast postępująca urbanizacja zmu
sza budżet gminy do generowania dużych kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury pod osiedla (plany miejscowe, wykonanie
dróg, wodociągi, kanalizacja itd.), także z zabezpieczeniem nowych miejsc w przedszkolach
i szkołach.

szy nawet na remonty ulic
już istniejących.

I w końcu pozostaje rzecz najtrudniejsza - dojazd do stolicy.
Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie jestem przeciwnikiem rozwoju, jest on niezbędny, jednak musi być zrównoważony.
Powiedzmy sobie szczerze - znaczne zwiększenie
ruchu jest nie do zaakceptowania.
brak jest miejsca na wytyczenie nowej ulicy, która odciążyła by ulicę Warszawską.

To władze Gminy muszą myśleć
trzymać rękę na pulsie,

Procesowi temu towarzyszyło jednocześnie
ciągłe ograniczanie produkcji rolnej, szczególnie na glebach gorszej jakości.
Zaczynamy być
w orbicie zainteresowania deweloperów, grupy
biznesowej o wielkim kapitale inwestycyjnym,
a więc także posiadającej duże wpływy.
Pojawiły się już jednak
pierwsze, nieduże osiedla wielorodzinne

proces będzie
postępował.

Realnie rzecz biorąc, drogi takiej
Gmina nie wybuduje, a tym bardziej nie zrobi tego samorząd województwa, który nie ma fundu-

Tomasz Szuba

"KUCHENNE REWOLUCJE" W ZIELONKACH
26 listopada br. w TVN miała miejsce emisja "Kuchennych Rewolucji" które Magda Gessler przeprowadziła w restauracji Obora - a obe
cnie Zajezdnia - w Zielonkach. Wielu widzów
programu określiło ten odcinek jako najlepszy
i najciekawszy. Rewolucja była nie łatwa, ale
zakończona sukcesem - a nie wszystkim się to
udaje. Co słychać u właścicieli lokalu - Pani Marioli i Pana Waldemara? By się tego dowiedzieć, osobiście się tam udałam. Już od wejścia
czuć było zapach jedzenia, od którego aż burczało w brzuchu, a gospodarze okazali się sympatycznymi osobami, które autentycznie w "Za
jezdnię" wkładają całe swoje serce.

P. Mariola:

- Dlaczego Obora zamieniła się w Zajezdnię?
P. Waldemar:

- A jak goście restauracji reagują na to, co
zobaczyli w programie?
P. Mariola:

- A które danie z menu polecacie Państwo
najbardziej?
P. Waldemar:

- Jak długo prowadzą Państwo lokal w Zielonkach? Skąd wzięło się marzenie o własnej restauracji?
P. Waldemar:

- Czy póki co sprawdzają się pomysły Magdy Gessler?
P. Waldemar:

- Czy Magda Gessler pamięta o "Zajezdni" i jest ciekawa, co u Państwa słychać?
P.Mariola:
"Pani Magdo! Myślę, że to co pani dla
nas zrobiła to była ciężka robota. Bardzo dziękujemy - Mariola i Waldek."

P.Mariola:

ciąg dalszy na stronie obok...

- A co najlepszego było w Kuchennych Rewolucjach?
P.Waldemar i P. Mariola:
P. Mariola:

- Jak chcieliby Państwo zachęcić czytelników Gońca do odwiedzenia restauracji?
P. Mariola:

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Ewa Ugorowska

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DLA DZIECI
W sobotę 12 grudnia 2015 w KampinoSport odbył się 2 z cyklu turniejów tenisowych dla dzieci w sezonie 2015/2016.

W kategorii najmłodszej pierwsze miejsce zajął Kacper Sychowicz.
Przemka Nikołajuka
Antek Pniewski. W najliczniejszej kategorii – grupie średniej - pierwsze
miejsce zdobył Jacek Kwiatkowski.
Kornelia Malinowska
Maciek Nowak.
W najstarszej grupie najlepszym okazał się Szymon Nikołajuk,
Lwa Kubaczkę.
Antka Pepłowskiego. Wielkie brawa, gratulacje i podziękowania

T.Musiał/M.Młynarska

WIELKA ORKIESTRA
GRA TAKŻE W STARYCH BABICACH
Po raz pierwszy w Gminie Stare Babice "na poważnie" zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zdziwieni?? Pewnie tak, bo przecież od wielu lat tu i tam w Naszych miejscowościach widywani byli wolontariusze z puszkami oznaczonymi czerwonymi sercami. Nigdy je
dnak w okolicy nie utworzono sztabu akcji.

cie w ramach XXIV WOŚP.
W ramach akcji przewidziane są również zajęcia
Nad wszystkim czuwają Panie: Małgosia Libert (Szef Sztabu) i Ilonka Nowak,

Tymczasem w Przedszkolu Gminnym w Starych Babicach przy ul.
Polnej powstał najprawdziwszy Sztab,
Przedszkolna "centrala" WOŚP, związana z akcją Jurka
Owsiaka działa na trochę innych zasadach niż te popularne i znane
z mediów.
dzieci ubrane na czerwono tworzą "mini pokojowy patrol".
proszą o wspar-

Widać, że Gmina Stare Babice ma potencjał i chęci do dzia
łania.

Przedszkolny Sztab będzie działał do 8 stycznia 2016 r.
zebrał: Michał Starnowski

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
I PROMOCJA BABICKICH LEKTORÓW
W III Niedzielę Adwentu, tj. 13 grudnia 2015 roku w Parafii Babice Wierni przeżywali Adwentowy Dzień
Skupienia. Nauki prowadził Ks. prałat dr Grzegorz Bereszyński, wykładowca na UKSW oraz proboszcz parafii
Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie.
Mateusz Butrym przyjął posługę lektora.
29 listopada 2015 roku podczas uroczystej liturgii Mszy
Świętej w kościele seminaryjnym na warszawskim Krakowskim Przedmieściu 134 kandydatów do pełnienia funkcji lektora zakończyło swoje
przygotowania.
Jan Langa, Jan Malinowski, Kacper Smoliński, Mateusz Rusek, Michał Załuski i Bartłomiej Magiera. Mateusz Butrym

z rąk Jego Ekscelencji Ks. Bp Rafała Markowskiego.
fot. Michał Starnowski i Jacek Butrym, fot. grupowe: Sebastian Kocielnik

MEDALISTA Z SĄSIEDZTWA
Czym jest Muay Thai?
Muay Thai
sztuka walki, która jest królową wśród tak zwanych 'technik uderzanych'.

"SERAFIN No Limit FC",
Macieja Skupińskiego.

Kim jest miejscowy tajski bokser?
Adam Trzpioła to 23-letni mieszkaniec gminy Stare Babice,
Macieja Skupińskiego,

szawy w Dzielnicy Wola.
Cała impreza odbywała się pod
patronatem Ambasady Królestwa Tajlandii w Polsce oraz Polskiego
Związku Muaythai.

Udany sezon?
Reprezentował swój klub w bardzo ważnym wydarzeniu dla polskiego,
tajskiego boksu,
Polska
vs Tajlandia
Mistrzów Świata
WMC
Polsat Sport News.
w hali Orbita we Wrocławiu.
Adam podczas tej gali walczył w 4 osobowym turnieju
o pas WMC Muaythai Against Drugs, w kategorii wagowej - 69.85 kg,
godnie reprezentował klub "Serafin" i swoje rodzinne strony.
z dumą prezentował swoją miejscowość – "Borzęcin Duży".
Zdobył on również prestiżowy Puchar
Polski Muaythai PZMT w kategorii - 67 kg,
w OŚRODKU SPORTU I REKREACJI m.st. War-

Ten pomyślny finisz zapowiada duże sukcesy w przyszłym roku.

Urodziny w królewskim stylu!

preza "Bike for Dad",
cześć Jego Królewskiej Mości Króla - Bhumibol Adulyadej

Była to imna

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

Artur Olechowski

WYBORY SOŁTYSÓW
W KOCZARGACH STARYCH I NOWYCH
25 listopada 2015 roku odbyły się zebrania
mieszkańców wsi Koczargi Stare i Koczargi
Nowe.

Wiesława Skalskiego, Agnieszkę Wasilewską
i Stefana Łukasiewicza.

"Państwo w Pań
stwie”

Wójt Krzysztof Turek i Radny Krzysztof Kalinowski.
Na drugie zebranie, które zwołano na godz.
18.30 przybyło 26 osób.
do funkcji Sołtysa zgłosili dwóch kandydatów, tj. dotychczasowego Sołtysa Józefa
Żółtowskiego oraz Krzysztofa Korzeniewskiego.
Andrzej Karczma
rek
Sołtysem wybrany został Józef
Żółtowski.
Do budynku gimnazjum przybyło 11
mieszkańców,

W Radzie Sołeckiej przyszłej kadencji zasiądą: Jacek Staniak, Piotr Pergał i Krzysztof
Korzeniewski.

Obydwa zebrania prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz.

Andrzej Wasilewski.
Do funkcji Sołtysa zgłoszono Pana Mirosława Skonecznego,

Sołtys Kazmierz Lade z sołectwa Koczargi No
we Bugaj został ponownie wybrany na sołtysa swojej wsi.
Michał Starnowski

DARIUSZ SOBCZAK
PONOWNIE SOŁTYSEM KWIRYNOWA
W ostatnim tygodniu listopada również mieszkańcy Kwirynowa wybrali swojego Sołtysa i Radę Sołecką. Zebranie rozpoczął Dariusz Sobczak - radny Janowa i Kwirynowa i jednocześnie dotychczasowy sołtys

drugiej z tych wsi. Poinformował przybyłych, że zgodnie ze statutem
sołectwa, jeśli w ustalonym terminie zbierze się mniej niż 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców, zebranie zwołuje się w tzw. drugim terminie, tj. 15 minut później. W takim przypadku zebranie jest
ważne bez względu na liczbę obecnych. Ze względu na niską frekwencję - na wiejskie zebranie do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
przybyło około 20 osób - wybory odbyły się w drugim terminie.
Sołtysem ponownie został wybrany Dariusz Sobczak
Do Rady Sołeckiej Kwirynowa weszły trzy panie: Joanna Trybus,
Hanna Raubo i Marianna Kosińska.
Zca Wójta Gminy Stare Babice - Marcin Zając,
Dariusz Smoliński

NOWY SOŁTYS W STANISŁAWOWIE
18 listopada o godz. 18.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołec
kiej wsi Stanisławów.
Obrady na prośbę obecnej Pani Sołtys Marii Wawrzynieckiej poprowadziła Pani Justyna Szczepanik

Na zebraniu obecnych było 29 uprawnionych do głosowania mieszkańców,

kowska, Pani Katarzyna Gąsowska oraz Pan
Witold Dziewulski zostali wybrani jednogłośnie.

Zgłoszeni kandydaci na Sołtysa - Pani Ula
Świątek, do Rady Sołeckiej: Pani Anna Czaj-

Witek Dziewulski

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 11-22
stycznia 2016 roku
,
czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

SOŁTYSA I RADĘ SOŁECKĄ
WYBRALIŚMY TEŻ W STARYCH BABICACH
27 listopada 2015 roku mieszkańcy największego sołectwa w naszej Gminie, tj. Sołectwa Stare Babice wybrali Sołtysa i Radę So
łecką na kadencję 2016-2019.

Mieszkańców i Gości przywitała Radna
i Sołtys Lucyna Skrzeczkowska,
Zastępcę Wójta Gminy Stare Babice Marcina
Zająca, członków Rady Sołeckiej: Piotra Drzewińskiego i Jarosława Napiórkowskiego oraz
Tomasza Szubę, którego zaproponowała, aby
centrum
kulturalne powinno znajdować się w dobrej lokalizacji, właśnie w centrum, a takim terenem jest teren pobasenowy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Szuba

został Przewodniczącym Zebrania.
Elżbieta Popielarczyk, Joanna Gwiazdowska i Katarzyna Szuba.
Michał Starnowski

kańca ul. Rynek) i Jarosława Napiórkowskiego
(z ul. Koczarskiej).
Tomasza Szuby,
Annę Bartkowską
(z domu Łuczak - mieszkankę ul. Warszawskiej),

Tylko Lucyna Skrzecz
kowska została zgłoszona do funkcji sołtysa.

mieszkańcy mogli zadawać pytania Z-cy Wójta i Radnym.
Piotra Drzewińskiego (miesz-

Nadmienię, że na widowni obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia
"Działajmy Razem".
Michał Starnowski

LESISZ ZA LESISZA
- WYBORY W ZIELONKACH PARCELA
26 listopada 2015 roku w Pałacu Lasotów
zebrali się mieszkańcy miejscowości Zielonki
Parcela, aby dokonać wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2016-2019. Trzeba
przyznać, że frekwencja na zebraniu była bardzo dobra, cała sala zapełniona została po
brzegi. Przewodniczącym Zebrania został wy-

brany Pan Janusz Pazurek, a trzyosobowej
Komisji Skrutacyjnej przewodniczył Paweł Lesisz.
Dotychczasowy Sołtys Pan Stanisław Lesisz
Tomasza Lesisza i Tomasza Sulińskiego.
więcej głosów
otrzymał Tomasz Lesisz i to On będzie reprezentował mieszkańców Zielonek Parcela w kadencji 2016-2019. Wybrano też trzyosobową
Radę Sołecką.
Zofii Sachajko, Marty Grodzkiej-Kowalskiej i Tadeusza Dyszkowskiego.

- Senator R.P.,

Wójt Krzysztof
Turek
Z-ca Wójta Marcin Zając i Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński

Na zakończenie ustępujący Sołtys Stanisław
Lesisz wygłosił swoje sprawozdanie z wyko
nanej pracy.

Na zebranie przybył też prof. Jan Żaryn

Michał Starnowski

PARĘ SŁÓW NA TEMAT DEMOKRACJI
Demokracja. To słowo wzbudza ostatnio wiele emocji. Jedni uważają stanowczo, iż jest ona obecnie brutalnie deptana i z taką samą brutalnością gotowi są jej "bronić", sięgając niejednokrotnie po inwek
tywy i nieporadne, standardowe porównania do III Rzeszy. Inni, z zapartym tchem obserwując scenę polityczną wierzą, że państwo wreszcie zaczęło zdrowieć i, oddychając z ulgą, z nadzieją patrzą w przy
szłość. Są też i tacy, którzy koniec demokracji przyjęliby z radością
i wcale nie z negatywnych pobudek, a właśnie z pragnienia zdrowego
państwa.

demokracji liberalnej,

Znany także demokrację ludową
demokracja szlachecka,
demokracja

czym cechuje się demokracja?

narodowa
demokracja jest ustrojem, który, zależnie od konkretnego państwa, może przybierać różne formy

red. Sierakowski
"w demokracji nie może rządzić wię
kszość" prof. Antoni Dudek

Natalia Karwowska

DRUGA PŁYTA KSIĘDZA - RAPERA
"Po prostu wierzę" to tytuł drugiej płyty księdza Jakuba Bartczaka, wikariusza wrocławskiej parafii św. Elżbiety. Znany wcześniej
jako raper Mane, po tragicznej śmierci brata

(też rapera), postanowił oddać się w służbę Bogu i wstąpił do seminarium duchownego. Po jego ukończeniu ziomki z którymi wcześniej
nagrywał namówili młodego księdza, żeby nagrał jakiś kawałek o Bogu.
"Powołanie"

Druga płyta jest kontynuacją głoszenia Dobrej Nowiny.
ks. Kuba udowadnia, że można robić dobry
rap bez wulgaryzmów i używać slangu nie kalecząc języka.
www.kskubabartczak.pl

JPK

KONWENCJA PROGRAMOWA "ROMB"
W internecie nie milkną echa po Konwencji Programowej Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, która odbyła się 5 grudnia tego
roku w Warszawie.
Na spotkaniu zaprezentowano nowy projekt Ustawy o Broni i Amunicji opracowany
przez Fundację Rozwoju Strzelectwa w Polsce.
poseł Arkadiusz Czartoryski
poseł Stanisław Pięta
poseł mec. Jacek Wilk
poseł dr. Bartosz Józwiak
przedstawiciel MON - płk. dr Krzysz
tof Gaj
Łukasz Warzecha
Wojciech Cejrowski, Grzegorz Braun
go
United.

Polskiego Związku ŁowieckieFirearms

Elżbiety Bieńkowskiej,

Wojciech Cejrowski,

obecna ustawa o broni i amunicji jest przestarzała i należy ją zmienić. Pan Jarosław Lewandowski
Grzegorz

ROMB

Braun.

http://tinyurl.com/projekt-romb

Dariusza Dury,

JPK

STARE BABICE STRZELAJĄ
Bardzo cieszymy się rozwoju naszej gminy i różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich,
społecznych oraz tych wychodzących od naszych urzędników. Ostatnio zaobserwowaliśmy
bardzo ciekawą akcję "Stare Babice Biegają"
i na kanwie tej nazwy chcemy zaproponować
akcję - "Stare Babice Strzelają", propagującą strzelectwo rekreacyjne w naszej gminie.

udajemy się na strzelnicę Cel w Teresinie.
Strzelnica jest kryta z ogrzewaniem.

www.strzelnica-cel.pl
Start:
Pytania o zgłoszenia prosimy kierować
na adres
lub smsem pod nu mer

W każdy ostatni czwartek miesiąca

Tomasz Konopa

PRZYJMIJCIE
NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE

II GALA WOLONTARIATU
4 grudnia 2015 roku w auli I Gminnego
Gimnazjum w Koczargach Starych odbyła się
II Gala Wolontariatu. Podczas spotkania wyłoniono m. in. Laureatów Konkursu "Wolontariusz Roku 2015".

Lidera Szlachetnej Paczki - Joannę Trojak, Przed
stawiciela Stowarzyszenia Odkrywamy Świat
- Magdalenę Raczkowską, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Alicję Napurkę, czy laureatkę zeszłorocznego konkur
su - Wandę Śladowską.
ystąpił również
Zespół Pieśni i Tańca "Tęcza" z Domu Kultury w Radzikowie (gm. Błonie).
W kulminacyjnym momencie Wójt Gminy
Krzysztof Turek wraz z Jego Zastępcą Marcinem Zającem, Kierownikiem GOPS Alicją Napurką i Prezesem Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu Dariuszem Piotrowskim wręczyli kilka wyróżnień babickim wolontariuszom
oraz ogłosili laureatów "Wolontariusza Roku
2015".

Dariusz Piotrowski
Gości przywitała Pani Hanna Domańska - Prezes Stowarzyszenia Odkrywamy Świat.

Zwycięzcom gratulujemy wyróżnienia,
Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl

W tym roku przyznano dwie nagrody główne.
Magdalena Domańska
Teresie Zduńczyk,

Gala obfitowała różnorodnością.

SKARBY ZA PŁOTEM, MOŻE I TWOIM?
PO WARSZTATACH W SIEDZIBIE KPN
10 grudnia 2015 roku w Izabelinie przy ul.
Tetmajera odbyło się warsztatowe spotkanie,
które zostało nazwane: KPN SKARB ZA
PŁOTEM. Do siedziby Kampinoskiego Parku
Narodowego zostali zaproszeni wszyscy Ci,
którym bliska jest tematyka zrównoważonej
turystyki na terenie puszczy oraz tacy, którym zależy na rozwoju społeczności lokalnych poprzez umiejętność wykorzystywania
bliskości unikatowego w skali europejskiej obszaru przyrody chronionej, graniczącego z aglo
meracją miejską.
Niestety z naszej Gminy (urzędu), mimo za
proszenia, nie zjawił się nikt,

mować ofertę dla turystów
kiewicz
szewski
jące wyobrażenie,

Pani Marta KlimPan Radek Miklaprzedstawili wstrząsa

czego oczekujemy od tych terenów,

Wpisanie ich w obręb białej plamy konturów puszczy było dobrym pomysłem.

przedstawiono mapę KPN jako białą plamę
Skompresowanie tej wiedzy
jest cenne, bo umożliwia osobom zainteresowanym skompletować dane do biznes planu i sfor

Witek Dziewulski, fot. Marta Klimkiewicz

5 HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI
SAMORZĄDOWCÓW W TENISIE ZIEMNYM
W pierwszy weekend grudnia 2015 roku,
odbyły się 5 Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym. Do KampinoSport w Starych Babicach zawitało 40 miłoś
ników gry w tenisa z całej Polski.

Hotelu Splendor
W kategorii U45
Adam Stańczuk
Huberta Koneckiego
W kategorii 45+ Artur Gałach
Włodzimierza Filipiaka
Wiesław Księski
w kategorii 55+
Mieczysława
Makowskiego
Kategorię VIP wygrał Wiesław Steinke
Stanisława Pochyluka
J.Conradi/W.Księski
Ł.Judek/J.Solarski.
Pana Marka Olechowskiego
Pana Marcina Zająca.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udzia
łu i wysokiego poziomu oraz składamy podziękowania dla Organizatorów oraz Sędziego Głównego - Ariela Lisowskiego oraz Kuby
Załuskiego (Sędziego Strefowego),

Klub KampinoSport

T.Musiał/M.Młynarska

WIGILIJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA "DZIAŁAJMY RAZEM"
15 grudnia 2015 roku o godz. 20:00 przy
wigilijnym stole spotkaliśmy się i My, członkowie Stowarzyszenia "Działajmy Razem".
Po wysłuchaniu słów Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i odśpiewaniu kolędy, zgodnie
z tradycją podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia.

Na ten Nowy Rok 2016 roku chcielibyśmy
Wszystkim złożyć Najlepsze Życzenia. Życzy-

my, aby ten nadchodzący czas był dla Wszystkich lepszy, zdrowszy i bogatszy.

fot. Karolina Bielińska

MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA
Święta Bożego Narodzenia to szczególny
czas. Znajdujemy chwilę dla bliskich, zwalniamy w codziennej gonitwie. Możemy zachwycić się przyrodą, poznać tych, którzy żyją
w naszym najbliższym otoczeniu. Wyjść naprzeciw tym, którym podajemy dłoń przekazując sobie znak pokoju w trakcie niedzielnej
Eucharystii. Znając sąsiadów budujemy nie
tylko naszą lokalną społeczność, ale poznajemy osoby z ogromnym - pomimo wieku - bagażem doświadczeń. Do takich należą zapewne
Monika i Bartłomiej Baranowscy, którzy
w Koczargach Starych prowadzą Rodzinny
Dom Dziecka sprawując tym samym pieczę zastępczą nad kilkorgiem dzieci. Ich dom to
szansa dla dziecka opuszczonego, osieroconego, odrzuconego. Swoją troską i sercem przekazują urok domowego ogniska i obdarzają
miłością nie tylko własne dzieci, ale także i te
dla których w historii życia zabrakło matczynej miłości, codziennej czułości i zrozumienia
najbliższych. Siadając w tym roku przy choince i biorąc do ręki gazetę przeczytajmy o Monice i Bartku, którzy żyją tuż obok.

przedzający adopcję okres przygotowawczy i cierpliwie czekaliśmy

- Usłyszałam w słuchawce ciepły, spokojny,
kobiecy głos mówiący: Jest dziecko. Czy nadal
jesteście Państwo chętni aby pojechać, zobaczyć i zabrać…?

przy stole i nagle zaczęliśmy mówić: kochany
synku, czekaliśmy na Ciebie całe życie. Zanim
do nas przyszedłeś - byłeś już w naszych sercach. Urodziła Cię inna pani, ale jesteś u nas
i jesteśmy szczęśliwi, że Cię mamy… Spodziewaliśmy się różnych reakcji. Mieliśmy w głowie wiele scenariuszy - począwszy od pytań
o rodziców, poprzez prośby o zdjęcia z wieku
wcześniejszego, skończywszy na histerii pod
stołem. Tymczasem nasz syn, który miał wtedy
osiem lat z rozbrajającą szczerością zapytał:
I co, czy teraz jeszcze weźmiecie takie dziecko?
Dla nas to był szok. Nie myśleliśmy o kolejnych dzieciach. Pochodzimy z takich tradycyjnych domów - dwa plus dwa. Sami chcieliśmy
mieć trójkę. Może czworo dzieci. Takie proste,
szczere wyznanie chwyciło za serce. Tak "narodziła" się Dusia, nasza kochana córeczka

Potrzeba tylko miłości…
Wszystko będzie dobrze…

Tak to się wszystko zaczęło…

Można powiedzieć, że jesteśmy takim pielgrzymkowym małżeństwem. Poznaliśmy się i po prostu podjęliśmy decyzję
o wspólnym życiu. Bartek musiał mieć nawet
zgodę rodziców ponieważ nie miał ukończonych dwudziestu lat. Nie była to motywacja "ciążowa" tylko miłosna

- Byliśmy szczęśliwi. Mieliśmy dużo pracy, planów. W zasadzie był to wir
różnorakich zajęć. Można powiedzieć - pracoholizm. Goniliśmy... Wydawało nam się, że mamy
czas... Absolutnie na wszystko. Kiedy Mateuszek podrósł, zaczęliśmy starać się o drugie
dziecko. Czekaliśmy, czekaliśmy… Wreszcie –
po dwóch latach urodziła się nam wymarzona
córka. Niestety jej 10 punktów nie odzwierciedlało stanu zdrowia; w czasie porodu doszło do
niedotlenienia. Lekarz zaryzykował życie dziecka. Doszło do niewielkich zmian. Było mi
ogromnie trudno to zaakceptować. Pytałam Pana Boga - dlaczego? dlaczego ja? Dlaczego moje dziecko? Zaczęła się praca z terapeutą,
codzienna, żmudna rehabilitacja. W nocy tuliłam swoją maleńką córeczkę do siebie i ze łzami w oczach stawiałam warunki Panu Bogu.
Mówiłam: Jeżeli ona wyzdrowieje obiecuje Ci,
że zaadoptujemy dziecko - obiecywałam to też sobie w sercu. To był trudny czas dla nas obojga.
Nie rozmawialiśmy o tym z mężem. Po kilku
miesiącach w szczerej rozmowie Bartek przyznał, że którejś nocy obiecał Panu Bogu to samo…

- Dla nas nie miało żadnego. Jedno na co nie byliśmy gotowi to niepełnosprawność. Powiedzieliśmy to uczciwie na pierw
szej rozmowie. Przeszliśmy wszystkie testy, po-

Chłopczyk czekał na krańcach Polski. Daleka droga. Pojechali po niego niemal następnego dnia.
Dzieci w domu pytają wprost. Nie wiedzą.
Mamo, dlaczego jest tak, że niektórych dzieci
nikt nie chce…? Dlaczego tych samotnych dzieci w domach dziecka nikt nie obdarza miłością? Czy one same z jakiegoś powodu są sobie
winne?. Ludzie starsi też pytają, ale jest gro takich, którzy mają utrwalone blokady psychiczne. Boją się. To obawy niepotrzebne, ale zro
zumiałe. Dziecko może dziedziczyć różne choroby, może pójść inną drogą od tej, wymarzonej
przez nas. Te blokady są także w mężczyznach.
W naszym społeczeństwie funkcjonuje taki stereotyp - szczególnie wśród mężczyzn, że prawdziwy facet powinien zasadzić drzewo zbudować
dom i spłodzić syna. Jeżeli to zrobi jest mężczyzną stuprocentowym. Mężczyzna z tak utrwalonym schematem ma ogromną trudność aby
otworzyć się na „obce” dziecko. Doświadczyliśmy spotkania z takim człowiekiem. Chociaż
był tatą adopcyjnym, odpowiedzialnym i po
wszelkich kursach oraz testach brakowało mu
tego czegoś. Takiego pełnego otwarcia się na
dziecko. A tu trzeba miłości. Miłości, która jest
troską, oddaniem. Przytulając dziecko przyjmujemy je z całym bagażem doświadczeń, akceptujmy takie jakie ono jest chociaż nie znamy
i nigdy nie odkryjemy jego historii życia. Często
te historie są bardzo trudne. To może być odrzucenie już w łonie matki. Takie dziecko nosi w sobie zranienie w późniejszych latach. Niekiedy
nawet przez całe życie. I my mamy dać mu miłość. Poczucie, że bez względu na wszystko jest
dla nas ważne. Dlatego bardzo istotna jest prawda o adopcji. Prawda, powiedziana jak najwcześniej. Długo zastanawialiśmy się, kiedy opo
wiedzieć to małemu chłopcu. Chcieliśmy się do
tego przygotować. Myśleliśmy, analizowaliśmy,
rozmawialiśmy. I stało się. Bardziej spontanicznie niż można to było przewidzieć. Siedzieliśmy

- Pojechaliśmy zobaczyć dzieci. Dusia i jej
braciszek. Bliźnięta. Kiedy się urodziły dziewczynka ważyła niespełna kilogram. Miała nie
chodzić. Były inne problemy. A jej brat …- on
w życiu płodowym przejął na siebie chyba
wszelkie możliwe "defekty", które miały dotknąć ich oboje. Mieliśmy zabrać tylko jedno
dzieciątko. W ośrodku powiedziano nam, że
chłopiec nie ma szans na normalne życie. Że
będzie niemal wegetującą roślinką .Zawsze. Zabraliśmy Dusię do domu. Była przez wszystkich
przytulana, kochana. Jednak gdzieś tam cały
czas mieliśmy w myślach jej małego braciszka.
Wiedzieliśmy go jakiś czas później. Był bardzo
chory, sztucznie karmiony. Nie było z nim praktycznie żadnego kontaktu. Jednym słowem - dra
mat. Czuliśmy jednak, że on będzie z nami chociaż wszyscy starali się nam wybić z głowy ten
pomysł. To był dla nas trudny czas. I wtedy okazało się, że spodziewamy się kolejnego dziecka.
Nasz "biologiczny" syn przyszedł na świat
w 2009 r. w dramatycznych okolicznościach.
Wszystko wydarzyło się w Wielkim Tygodniu.
Miałam krwotok. Jedna, druga, w Wielki Piątek trzecia operacja. W zasadzie moje życie wisiało na włosku, ale byłam spokojna. Czułam,
że wszystko skończy się dobrze. Przecież Pan
Bóg jest wielki. I tak też się skończyło chociaż
dochodzenie do zdrowia zajęło mi rok
- Czułem, że wszystko będzie dobrze. Pamiętam, że wyszedłem od Moniki ze szpitala. Poszedłem do Ojców Bonifratrów, później do Ojców
Paulinów na Stare Miasto. Polecałem swoją żonę Panu Bogu. W naszych parafiach - w Lipkowie, Izabelinie wszyscy się modlili. Sąsiedzi
z niepokojem pytali, jak czuje się Monika.
Z maleńkim niemowlakiem, którego zabrałem
do domu, uczestniczyłem w codziennej Eucharystii. Tymczasem Monika spokojnie dochodziła do siebie. Najpierw w szpitalu. Później
w domu ciąg dalszy na stronie obok...

- To trwało rok. Trzeba było wszystko przewartościować

czas. Umiejętności stolarskie, malarskie, remontowe. Drobne. Takie, które w zasadzie każdy mężczyzna posiada. I właśnie ten czas,
którego najzwyczajniej w świecie mi brakuje.
Cieszylibyśmy się, gdyby ktoś tę świetlicę pomógł nam wykończyć - wkładając w to po prostu swoje serce, talent i wolną chwilę - mówi
Bartek. - Bylibyśmy też wdzięczni, gdyby zgłosiła się do nas odpowiedzialna młodzież. Dziewczęta, chłopcy, którzy mają wolny czas popo
łudniami albo w weekendy. Mogliby popracować z naszymi dziećmi. Zwyczajnie - pomóc
przy lekcjach, czy bawiąc się z najmłodszymi.
To niewiele kosztuje, a daje ogromną radość
i wsparcie

Jesteśmy zwykłą rodziną…
- Niektórzy rozpatrują pewne decyzje biorąc
pod uwagę plusy i minusy. Można powiedzieć,
że my poszliśmy na żywioł - uśmiechają się oboje. - Chyba nie do końca widzieliśmy jakie są
konsekwencje tego typu decyzji. Po prostu – podpisaliśmy umowę i potoczyło się to w bardzo naturalny sposób. Mieliśmy pięcioro dzieci. Na tę
chwilę mamy ośmioro
Jak wygląda praca rodziny zastępczej? - pytam. - Zwyczajnie. Pokazujemy "naszym"
wszystkim dzieciom jak funkcjonuje normalna,
zdrowa rodzina. Rodzina w której każdy ma swoje obowiązki. W której wiele jest punktów wspólnych, ale jest miejsce na odrębność i wzajemną
akceptację - mówi Monika. - Każdy z nas ma
swoje szczyty. Nie możemy nikogo oceniać po sobie, bo każdy idzie swoim tempem. Najważniejsze są małe kroki do przodu

Marzeniem Baranowskich są także wakacje
dla każdego dziecka.
- Ludziom często wydaje się, że takie rodziny oczekują na wszelką pomoc. Tymczasem my
wszystko staramy się robić sami choć za każdy
gest życzliwości, okazaną dobroć jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja pracuję, trochę jeszcze zawodowo, ale głównie zajmuję się domową
"logistyką", czyli zawożę i przywożę dzieci. Monika zajmuje się domem. Najzwyczajniej "ogarnia" to wszystko. Pomagają jej w tym dwie
zaprzyjaźnione osoby - Anastazja, młoda dziewczyna z Izabelina i nasza znajoma, „przyszywana” ciocia Lonia. Jest jednak wiele takich
kwestii, które wymagają usprawnienia i wsparcia. Wśród nich jest chociażby wykończenie
świetlicy, którą zrobiliśmy na potrzeby wspólnych spotkań rodziców biologicznych z dziećmi
u nas mieszkającymi. Do tego potrzebny jest

www.dzieciakowo.org.pl,

Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II,
SERCEM.
Magdalena Kamińska

POŻAR CIĘŻARÓWKI POD URZĘDEM
W sobotni poranek 28 listopada 2015 roku około 7.25 zawyła strażacka syrena w Starych Babicach oznajmiając, że w okolicy dzieje się
coś niedobrego.
Pod budynkiem nowego budynku gminy
kiedy strażacy przyjechali na miejsce cały
przedział pasażerski (szoferka) była już objęta ogniem.
Samochód, to nie jedyne
straty materialne.

Michał Starnowski - więcej zdjęć znajdziecie na www.babice24.pl
fot. z pożaru dostaliśmy od jednej z Naszych mieszkanek przez facebooka

MIKOŁAJKOWA IMPREZA PLENEROWA
6 grudnia 2015 roku w Starych Babicach odbyła się plenerowa "Impreza Mikołajkowa" połączona z kiermaszem świątecznym, konkursami, zabawami i warsztatami. Były więc stragany i scena, można też było zrobić sobie
zdjęcie ze Św. Mikołajem, Śnieżynkami czy bajkowymi bohaterami. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się wóz bojowy babickiej straży pożarnej.
czątku imprezy.
ściami rozeszły się błyskawicznie.

tłoczno było od samego po800 pakunków ze słodko-

Tuż przed godz. 18.00 Wójt Gminy złożył życzenia świąteczne i nastąpiło uroczyste rozświetlenie choinki.
Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl

VI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
Około 50 młodych ludzi w wieku do 15 lat zgłosiło chęć wzięcia udziału
w VI Otwartym Turnieju Szachowym, który odbył się 5 grudnia 2015 roku
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

Stowarzyszenie Kulturalne
"Kotwica", Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, Gmina Stare Babice i Powiat Warszawski Zachodni.
na turniej przybyliśmy
i my, Ci z Gońca.
Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl

