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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! 

zgłosił się w dniach 2-12 stycznia 
2018 roku

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



SŁODKI ŁOŚ - NOWA CUKIERNIA
I KAWIARNIA W LATCHORZEWIE

Miłośnicy domowych smakołyków mają po-
wód do radości. 23 listopada br. rozpoczęła swo-
ją działalność nowa cukiernia Słodki Łoś.

Nazwa Słodki Łos, 

Cukiernia znajduje się pawilonach obok Lidla, 
przy ulicy Warszawskiej 212, bezpośrednio są-
siaduje z Optykiem oraz sklepem zoologicznym.

Same wnętrze cukierni jest bardzo przytulne, 
klimatyczne, 

W Słodkim Łosiu
tradycyjne wyroby jakie znamy z naszych 

domów:
wy-

borny pleśniak.

 Myślimy rów-
nież o potrzebach naszych gości i wprowadza
my powoli ciasta vegańskie.

świeżość i naturalność naszych wyro-
bów.

z Manufaktury Cieleśnica

ze Śląska z Manufaktury Leona.

Słodki Łoś 
 Pa-

ni Ewelina,
Pani Ania, Pan Mariusz i Pani Joasia,

Na pyszne ciacho i wyborną kawę Słodki 
Łoś zaprasza od wtorku do soboty,

www.face-
book.com/slodkilos



MAMY TAŃCZĄ ZUMBĘ
Piątek, piątek, weekendu początek - przemiły dzień, kojarzący się 

z odstresowaniem, wypadem do kina, a teraz też z… ZUMBĄ w naszym 
gminnym Klubie Mieszkańca.

Zabawa dla mam i dzieci

mówi Karina Grygielska z Fundacji Nasze Szczęścia,

I stąd pomysł, by do Klubu 
Mieszkańca wprowadzić ZUMBOMAMĘ

śmieje się Domi-
nika Bronecka-Henc, prowadząca ZUMBOMAMĘ.

Elementy siłowni

Specyfika zajęć polega też na tym, że tempo jest dostosowywane do 
ćwiczących dziewczyn.

Ktoś mógłby stwierdzić, że dzieci tylko przeszkadzają w treningu, 
ale ja się z tym nie zgodzę

przekonuje Domini-
ka.

 Bo jest 
to czas zarówno dla mamy, jak i dziecka, 

Sposób na żywioł

Dominika Bronecka-Henc 

tłumaczy Dominika.
Zumba jest doskonałą propozycją i na okiełznanie tych żywio-

łów i na rozruszanie małych i dużych. 

Jeśli czas pozwoli, w Klubie Mieszkańca planowane są zajęcia z zum-
by dla dzieci w wieku przedszkolnym i starszych. 

Więcej informacji 
na ten temat: dbronecka@wp.pl lub pod nr tel. 604 142 401.

A tymczasem zapraszamy na ZUMBOMAMĘ w każdy piątek od 
11:50.

Wszelkie informacje o tych i innych zajęciach organizowanych przez 
Fundację Nasze Szczęścia:

https://www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia
https://www.facebook.com/groups/MamyGminyStareBabice

tekst i foto: Karina Grygielska



Kilka lat temu Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach sprze-
dała swoją drabinę mechaniczną na podwoziu Magirus, która została 
wyprodukowana jeszcze w 1973 roku. Jej utrzymanie było nieopłacal-
ne z uwagi na wiek i stan techniczny. Od tej pory na terenie gminy Sta-
re Babice nie ma sprzętu do ewakuacji ludzi z wysokich obiektów. Do 
dyspozycji jest jedynie przystawna drabina rozkładana (taka dostawia-
na do budynków) o długości 10 metrów.

mechaniczny sprzęt specjalistyczny jest niezbędny dla zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańcom,

trażacy, jak i radni z okręgu Stare Babice zgłosili potrzebę 
zakupu takiego wozu ratowniczego. Ich wniosek niestety nie został 
uwzględniony w projekcie budżetu na 2018 roku, dlatego 13 grudnia 
br. strażacy po raz kolejny poprosili wójta gminy i radnych o pochyle-
nie się nad tą potrzebą.

 Bez odpowied-
niego sprzętu, możliwości działania strażaków są bardzo ograniczone. 

Pamiętamy także 
ostatnie intensywne zjawiska metereologiczne

Do tego typu zdarzeń mechaniczna drabina jest niezbędna. 

W przypadku wiatrołomów, mimo życzliwości druhów z sąsiednich jed-
nostek, zdarza się, że mieszkańcy muszą czekać trzy lub cztery dni na 
interwencję.

Strażacy poprosili wójta o 200 tys. zł. (dwieście tysięcy złotych) w 2018 
roku.

 Niestety, jak na razie prośby te pozostały 
bez pozytywnego rozpatrzenia,

Kilka dni temu odbyła się w gminie komisja, a następnie również 
sesja "budżetowa",

na wniosek wójta zadanie to nie znalazło się w budżecie na najbliż-
szy rok. Rozpatrzenie wniosku odłożono do marca lub kwietnia 2018 
roku, 

Czy wójt dotrzyma 
danego słowa,

P.S. Pamiętam, jak w połowie lat dziewięćdziesiątych nieopodal ba-
bickiego Rynku, obok kościoła spłonął doszczętnie dom mieszkalny 
wybudowany w systemie kanadyjskim.

Tomasz Szuba, fot. OSP Łomianki

CZY I KIEDY BĘDZIE?
DRABINA DLA NASZEJ STRAŻY



Po miesięcznej przerwie VERBUM wraca 
na łamy Gońca i zaprasza do… "nowej odsłony". 
Dziś polecamy drugą po "Świętych codzienne-
go użytku" książkę autorstwa Szymona Hołow-
ni, udowadniającą jak ważna jest przyjaźń ze 
świętymi.

Nie myślcie, że niebo jest daleko. 

 Dzięki tej książce poznacie kilkadziesiąt 
nowych profili "mieszkańców" nieba.

Zapraszamy również do zapoznania się z no-
wym asortymentem naszej księgarni, w tym 
z bogatym pakietem zestawów kolędowych. Nadal 
współpracujemy z firmami GLOBAL i COMP
NET.

Oferta GLOBAL to:

COMPNET to zdawczo-odbiorczy punkt serwi-

su komputerowego

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 
664-241-536, 605-959-277, mail kontakt@ksie- 
garniaverbum.pl, www.ksiegarniaverbum.pl

Na zakończenie, wszystkim czytelnikom 
Gońca składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności w nowym, 2018 roku.

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

www.ksiegarniaverbum.pl
ŚWIĘCI PIERWSZEGO KONTAKTU



W grudniu odbyło się uroczyste otwarcie 
Body Beat, kameralnego klubu fitness dla ko-
biet w Starych Babicach. Podczas wydarzenia 
panie mogły bezpłatnie uczestniczyć w trenin-
gach i zasmakować zdrowych przekąsek.

Z zamiłowania do fitnessu

Body Beat to miejsce stworzone przez Edytę 
Rosa-Haftaniuk, 

- Body Beat to spełnienie moich marzeń, ale 
przede wszystkim miejsce, gdzie kobiety, bez wzglę-
du na wiek, rozmiar i dotychczasową aktywność 
fizyczną będą się czuły dobrze i gdzie będą mo-
gły zadbać o swoje samopoczucie, zdrowie i for-
mę

Od pilatesu po Zumbę

Fitness na śniadanie, lunch i na dobranoc

Nie masz co zrobić z dzieckiem?

Chwile wytchnienia Zniżki dla pierwszych klientek

Z okazji otwarcia, do 7 stycznia studio ofe-
ruje rabat na zakup wszystkich karnetów. Do-
kładne informacji można uzyskać pod nume
rem telefonu 600496494 albo pisząc na adres 
mejlowy: kontakt@bodybeat.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i gra-
fiku znajdują się na stronie: www.bodybeat.pl

NOWE STUDIO FITNESS
DLA KOBIET W STARYCH BABICACH

Otwarte treningi dla mieszkanek gminy 
Stare Babice



RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA
W sobotę, 9 grudnia 2017 roku w hali spor-

towej babickiej szkoły podstawowej odbył się ro-
dzinny turniej badmintona.

w Uczniow
skim Klubie Sportowym Badminton Stare Ba-
bice. Piotr Pamięta.



W piątek, 1 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zielon-
kach-Parceli odbyła się IV Gala Wolontariatu.

Wanda Śladowska i Paulina Chmu-
ra (2014), Teresa Zduńczyk i Magdalena Domańska (2015), Jadwiga 
Więsyk i Dawid Dąbrowski (2016).

W tym roku 
Kapituła konkursu przyznała 4 wyróżnienia, które otrzymali: Ewa Bo-
browska, Lidia Ignatowska, Daniel Paff oraz Jakub Czubak.

Wolontariuszem Roku 2017 w kategorii wiekowej do 16 roku życia 
została Aleksandra Szelenbaum, a w kategorii powyżej 16 roku życia 
Pani Krystyna Durka. 

Krzysztof Turek.

 Zespołu 
"Grand Slam", 

Alicją Na-
purka Hanna Domańska 

"Na Przekór" Michał Starnowski

IV GALA WOLONTARIATU

KLASOWE SPOTKANIE PO LATACH
W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w wyśmienitym gronie świętowaliśmy 

kolejną, okrągłą rocznicę zakończenia edukacji w babickiej podstawów-
ce.

My, mło
dzież uczęszczająca do SP Stare Babice (stara i nowa szkoła) w latach 
1979-1987 spotykamy się regularnie co 5 lat. 

Niesamowite jak odmiennie mogą potoczyć się nasze ży-
ciowe losy. 

Michał Starnowski,
fot. Agnieszka Leszczyńska-Maul



W sobotnie popołudnie, 2 grudnia 2017 roku z inicjatywy Sołtys Zalesia Elżbiety Witt i Rady Sołeckiej na polach wsi Zalesie zorganizowane 
zostały Mikołajki.

Pana Dariusza Świąt-
kowskiego Właściwie najważniejszym punktem spotkania był 
Św. Mikołaj,

Mikołajkową integrację Mieszkańców Zalesia odwiedzili: Wójt Krzysztof Turek i Jego Zastępca Marcin Zając oraz Radna Justyna Szczepanik.
Michał Starnowski - więcej zdjęć na www.babice24.pl ; na facebook.com/babice24 i na twitter.com/babice24

MIKOŁAJKOWA INTEGRACJA W ZALESIU

LOGO "WOJCIESZYN CIESZY"
W ostatnim numerze naszego Niecodziennika pisaliśmy o oddolnych 

inicjatywach naszych radnych, sołtysów i rad sołeckich w temacie two-
rzenia haseł i logotypów swoich wsi.

Za wzór do naśladowania postawiliśmy wieś Laski, która nie dość, że 
wymyśliła logo swojej wsi, to także zdobyła na ten cel zewnętrzne fundu-
sze. Przytoczyliśmy też przykład internetowego herbu Babic, czy wymy-
ślonego hasła "Wojcieszyn cieszy".

przytoczone powyżej hasło, to nie jedyny znak rozpoznawczy tej miejscowości.
Radnego Sławomira Sumki i Jego rodziny

Michał Starnowski

SIOSTRY MNISZKI
BENEDYKTYNKI W BABICACH

W niedzielę, 10 grudnia 2017 roku w Parafii Babice gościły Siostry 
Mniszki Benedyktynki z Drohiczyna.

Siostry, które przybyły do Starych Babic w ramach "Dni pomocy 
Kościołowi na wschodzie"

Siostry Mniszki Benedyktynki z Drohiczyna, 

zajmują się wypiekiem hostii, opłatków i komunikantów.

W ramach podziękowań każdy z babickim Parafian 
otrzymał Medalik Świętego Benedykta.

zebrał: Michał Starnowski



BOMBKOWO W BORZĘCINIE DUŻYM
W sobotę, 9 grudnia 2017 roku w Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym od-
było się rodzinne spotkanie, podczas którego 
dzieci wraz ze swymi rodzicami i dziadkami 
malowali bombki choinkowe. Dzieci miały też 
możliwość spróbowania słodkiej niespodzian-
ki, w tym "fontannowej" czekolady.

Remigiusza Fijołka i Krzysztofa Szu-
by

 Zebrane pieniądze zasiliły para-
fialny Caritas.

Michał Starnowski

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI
W całym kraju (również u nas) w weekend 

9-10 grudnia 2017 roku trwał finał "mądrej 
pomocy" zapoczątkowanej kilkanaście lat temu 
przez ks. Jacka Stryczka.

"Szlachetnej Paczki". 

 

Mądre podarunki i potrzebne rzeczy mia-
ły swój magazyn w budynku szkoły

 W tym 
roku liderem grupy była Patrycja Szuba.

Michał Starnowski



W niedzielne popołudnie 3 grudnia 2017 roku na parkingu pod bu-
dynkiem nowego Urzędu Gminy w Starych Babicach odbyła się cyklicz-
na, plenerowa impreza, na którą zawsze przybywa Święty Mikołaj.

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek rozświecił choinkę,

Michał Starnowski

MIKOŁAJKI NA BABICKIM RYNKU



Stowarzyszenie "Działajmy Razem", przy współpracy z Parafią 
pw. Wniebowzięcia NMP, po raz kolejny zaprosiło Parafian i Mieszkań-
ców Gminy Stare Babice na Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Jarmark odbył się w niedzielę 17 grudnia 2017 roku w godz. 9:30-17:30.

Jarmarkowe kramy, tradycyjnie rozstawione zostały na terenie ogro
du parafialnego.

alejkami przechadzał 
się Św. Mikołaj,

po raz pierwszy w tym roku można było oglądać żywe 
zwierzęta.

zebrał: Michał Starnowski

PARAFIALNY
JARMARK BOŻONARODZENIOWY



We wtorkowy wieczór, 5 grudnia 2017 roku w klaudyńskim "Stawi-
sku" odbyło się zebranie wiejskie Mieszkańców Klaudyna.

Marcina Zająca
 Agnieszki Senterkiewicz, Kazimierza Steć i Pawła Bła-

żejewskiego, Karoliny Bielińskiej, Aleksandra Jadczaka
 Waleriana Żyndula,

Na przewodniczącego zebrania wybrano Krzysz-
tofa Kaliszewskiego.

Nie zabrakło więc rozmów nt. dróg i planów związanych z moderniza-
cją i utwardzaniem gminnych (klaudyńskich) ulic,

Wiele czasu poświęcono na zagadnienie dot. wykupu i wspólnego 
utwardzenia z Gminą Izabelin ulicy Szymanowskiego

Poruszano też temat budowy kompleksu szkolno-kulturalno-sporto-
wego w Zielonkach Parceli, 
dalszych losów budującej się kompostowni firmy Hetman przy ul. Kam-

pinoskiej

zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Luto-
sławskiego (przy Szymanowskiego),

a także tematu wzrostu opłat za wywóz odpa-
dów komunalnych.

Oprócz tego Sołtys Aleksander Jadczak przedstawił sprawozdanie 
z wykonywanych wraz z Radą Sołecką działań w bieżącym roku

Mieszkańcy i obecny na zebraniu Z-ca Wójta Marcin Zając bardzo 
pozytywnie wypowiadali się nt. postawy druhen i druhów z OSP Stare 
Babice,

zebrał: Michał Starnowski
Babicki Portalik Internetowy - www.babice.waw.pl

ZEBRANIE W KLAUDYNIE



23 listopada 2017 roku o godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie Miesz-
kańców Borzęcina Dużego i Małego, Topolina, Wierzbina, Zalesia, Sta-
nisławowa, Mariewa i Budy.

Na zebraniu, na które przybyli: Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, Zastępca Wój-
ta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Kierownicy Gminnych Refera-
tów: Agnieszka Senterkiewicz, Kazimierz Steć, Paweł Błażejewski, 
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, Rad-
ni: Justyna Szczepanik, Krzysztof Szuba, Remigiusz Fijołek oraz Sołty-
si ww. wsi

poruszano wiele tematów związanych z tymi rejonami 
Gminy Stare Babice.

 Jak już wiadomo od 
stycznia 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 29 listopada 2017 roku stawka za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić bę-
dzie 19,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkująca daną nieru
chomość, a stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbiera-
nymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosić będzie 29,00 zł 
miesięcznie za każdą osobę zamieszkująca daną nieruchomość.

Rozmawiano też o zapowiadanych wcześniej i zaplanowanych na 
przyszłe lata modernizacjach i remontach dróg. 

zamiast wybudowania chodnika 

wzdłuż całej ul. Kosmowskiej, w 2018 roku powstanie odcinek zaled-
wie 1 kilometrowy  
Starosta przekazał również informacje, że w 2018 roku wykonany zo-
stanie chodnik przy ulicy Kwiatowej w Mariewie

Zaświeciło światełko nadziei w sprawie zmiany przebiegu trasy li-
nii 729 Sołtys Stanisławowa Urszula Świątek, 
i Radna Justyna Szczepanik.  o urucho-
mieniu nowej linii dojazdowej na trasie Wolskie - Starostwo PWZ,

Michał Starnowski

ZEBRANIE W BORZĘCINIE DUŻYM





POLONIA SIĘ JEDNOCZY!
Jest Nas blisko 60 milionów na świecie, 

z czego ponad 1/3 żyje poza granicami kraju. 
POLACY, naród o ponad tysiącletniej historii 
i tradycji. Naród niegdyś wielki i dumny - 
dziś poniżany i rozkradany. Rozkradany nie 
tylko materialnie ale przede wszystkim demo-
graficznie.

Kapitał ludzki jest tym bogactwem na któ-
re pracuje się najdłużej i najtrudniej.

 Polonia na świecie nie jest zorga-
nizowana. 

wytworzyły w Polakach mentalność 
niewolników, 

Gadowski, Płużań-
ski, Sumliński, Ziemkiewicz, Kowalski, Gociek, 
Żebrowski, Wąsowicz i Greniuch. Na zorgani-
zowane przez tygodnik Polska Niepodległa 
i The Nowy Polski Show - Piotra Szlachtowicza 
targi przyjechała Polonia z całej Anglii i nie tyl-
ko.

 Całość spotkania można obejrzeć na pro
filu Youtube telewizji internetowej wRealu24 
www.tinyurl.com/poloniawrealu  

Na pochwałę zasługuje również program 
"Polonia wRealu24" 

red. Marcin Rola

największą popular

nością tego cyklu, cieszą się odcinki z naszą 
redakcyjną koleżanką Natalią Karlsson,

Pozostaje mieć nadzieję, że takie inicjaty-
wy jak w Slough powstaną również w USA, 
Brazylii czy Niemczech, 

w Polsce Mniejszość 
Niemiecka licząca podobno 100.000 osób ma 
reprezentację w Sejmie a 2.000.000 Polaków 
w Niemczech takiej reprezentacji nie ma.

Jarosław Paweł Kuczyński
foto: www.wRealu24.pl



Z INWESTYCJAMI PRZEZ ŻYCIE CZ. III
Nowy miesiąc przynosi nam kolejną część artykułu traktującego 

o sposobach pomnażania naszego kapitału z myślą o godnym życiu na 
emeryturze. W poprzednich częściach omówiłem kilka podstawowych za-
gadnień, jak również przybliżyłem swój punkt widzenia na popularne po-
lisolokaty. Teraz powinno być już w miarę jasne, dlaczego oszczędzanie 
w oparciu o ten instrument, nie jest do końca rozważnym posunięciem. 
W kolejnej części chciałbym przyjrzeć się funduszom inwestycyjnym. 
Jest to jeden z bardziej popularnych sposobów pomnażania naszego ka-
pitału. Nie bez powodu, bowiem charakteryzuje go szereg różnego rodza-
ju udogodnień. Jakie korzyści niesie zatem ze sobą inwestowanie z wy
korzystaniem funduszy inwestycyjnych?

 
inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie wymaga od nas aż tak szcze-
gółowej wiedzy,

Standardowo fundusze dzielone są we-
dług dwóch kryteriów: zawartości portfela oraz formy uczestnictwa. 

Na jaki 
zatem powinniśmy się zdecydować fundusz, 

Fundusze pieniężne

Fundusze dłużne 

 Fundusze akcyjne

 Fundusze mieszane

Wiemy już w jaki rodzaj funduszy chcielibyśmy zainwestować, jed-
nak co dalej?

Jak zatem zabrać się do wyboru odpo-

wiedniego funduszu? Po 
pierwsze, 

 Po drugie, 

Jakie inne zalety, poza łatwością zarządzania, charakteryzują inwe-
stycję w fundusze? 

Czym jest owy "parasol"? "potoczna nazwa 
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy 
może realizować inną politykę inwestycyjną."

Przechodząc jednak do wad, 

Ostatnią na liście jest kontrola sta-
nu naszego portfela.

To tyle w temacie funduszy inwestycyjnych. 

Tomasz Radomski, źródło zdjęcia: www.pixabay.com



WIGILIJNE SPOTKANIE W BABICKIEJ OSP
Strażacy-ochotnicy, to jedna, wielka pożarnicza rodzina. Dlatego też 

w ponad 100-letniej tradycji jednostki są m. in. bożonarodzeniowe spo-
tkania opłatkowe. Tak było i w tym roku, a dokładnie w sobotę 16 grud-
nia 2017 r.

Druhny i druhowie w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego 
PSP bryg. Mariusza Tymoszewicza, Starosty Warszawskiego Zachodnie-
go dh Jana Żychlińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice 
Henryka Kuncewicza, Wójta Gminy Stare Babice dh Krzysztofa Turka 

i Jego Zastępcy Marcina Zająca

Proboszcz Parafii Babice ks. prałat Grzegorz Kozicki 

Michał Starnowski

AKCJA KRWIODAWSTWA
Niedzielne, listopadowe przedpołudnie w Starych Babicach upłynęło 

pod dyktando babicko-izabelińskich Krwiodawców.

26 listopada 2017 roku w Domu Parafialnym "Arka" 
 Tym 

razem na apel Międzygminnego Klubu HDK PCK "FLORIAN" zare-
agowały 43 osoby, z czego 36 oddało łącznie ponad 16 litrów krwi.

w 2017 roku podczas naszych 4 akcji 
krwiodawcy oddali łącznie 60 litrów krwi.

Dziękujemy - Michał Starnowski - Prezes Klubu



W szarą, jesienną sobotę, 25 listopada 2017 roku Stowarzyszenie 
"Kuźnia Przyjaźni" zaprosiło Mieszkańców do Zielonek, gdzie w Pała-
cu Lasotów odbył się jedyny i niepowtarzalny "Wieczór opowieści ta-
jemniczych - Na rozstajnych drogach".

W projekcie, który sfinansowany został przez Gminę Stare Babice, 
Szymon Góralczyk i Basia Songin z Grupy "Karawana Opowieści"

Zaproszeni przez Prezes Stowarzyszenia Ludmiłę 
Miłowanow

 Ludmi-
łę Miłowanow i Izabelę Kurowską-Brandenburską. 

księdza Jana Twardowskiego.
fot. Dmitrij Miłowanow, zebrał: Michał Starnowski

OT!WARTE SPOTKANIE W ZIELONKACH

TURNIEJ SZACHOWY W BORZĘCINIE D.
26 listopada 2017 roku w gościnnych murach Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym odbył się VIII Otwarty Turniej Sza-
chowy.

Około 30 osób zgłosiło się do udziału w VIII Otwartym Turnieju 
Szachowym, 

Krzysztof Grzelak Prezes Stowarzy-
szenia Kulturalnego "Kotwica"

Turniej open seniorów: 
Turniej juniorów: 

Najlepszy zawodnik ze Szkoły Podsta-
wowej w Borzęcinie Dużym: Najlepsza zawodnicz-
ka: Najmłodszy zawodnik:

zebrał: Michał Starnowski



To już tradycja, że wraz z pierwszym śniegiem, w magicznej przed-
świątecznej atmosferze do Starych Babic zjeżdżają się Samorządow-
cy z całej Polski na Halowe Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie 
Ziemnym. Gospodarzem tych rozgrywek został w tym roku, już po 
raz siódmy Klub KampinoSport.

Przewodniczący Ra-
dy Gminy Henryk Kuncewicz. Organizatorzy - Gmina Teresin, Stare 
Babice i Powiat Warszawski Zachodni oraz KampinoSport 

Rozegrano turnieje w kilku kategoriach.

Dużą niespodziankę sprawił uczestnikom, jeden 
z naszych najlepszych tenisistów w grze podwójnej Mariusz Fyrsten-
berg, który pojawił się na kortach KampinoSport i osobiście wręczał 
nagrody zwycięzcom.

www.kampinosport.pl

Tomasz Musiał, KampinoSport

VII HALOWE MISTRZOSTWA
SAMORZĄDOWCÓW W TENISIE








