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NOWY SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
Wśród wielu zawodów świata, które nigdy nie przestaną być po-

trzebne wymienia się fryzjera. Zawód ten wymaga stałego samo-
kształcenia i niebywałych kwalifikacji zawodowych, a wszystko po 
to, by wykonywane fryzury były zawsze modne, oryginalne i atrak-
cyjne dla każdej płci. W dzisiejszych czasach niezwykle ważna sta-
ła się też atrakcyjność fizyczna, 

 Nie dziwi zatem fakt, że dbałość 
o zdrowie i urodę rozpoczyna się już w okresie młodości, kontynu-
owane jest w wieku dojrzałym i dalej - aż po wiek emerytalny.

Z początkiem marca bieżącego roku, niemalże na obrzeżach Sta-
rych Babic podwoje swe otwiera nowy Salon Fryzjersko-Kosme-
tyczny. Pani Iwona - właścicielka Salonu,

zaprasza na ul. Koczarską 55.

Oprócz fryzjerstwa: damskiego, męskiego i dziecięcego w Salo-
nie wykonywane będą również zabiegi kosmetyczne. 

Jedną z propono-
wanych metod będzie kącik zabaw

Salon wyposażony będzie również w specjalistyczny, dziecięcy 
fotelik fryzjerski.

Tzw. przecięcie wstęgi nastąpi 8 marca br., czyli w Dzień Kobiet. 

MARY KAY

- nawet do 20%.

Zapraszamy zatem do salonu, który na start z automatu otrzy-
mał dwie piątki (Koczarska 55).

Przyjedź, zadzwoń, skorzystaj z oferty,

Michał Starnowski



KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

Ferie, to idealny czas, by zaproponować coś naszym milusiń-
skim. Pozycja, którą wybraliśmy cały czas utrzymuje się na liście be-
stsellerów, choć od premiery w listopadzie 2013r. trochę czasu już 
minęło. Wraz z autorką - Agnieszką Chylińską  zapraszamy czytel-
ników do świata Zezi, Gilera i…Oczaka. Na okładce książki czyta-
my: "Zupełnie nowe przygody Zezi, nowi przyjaciele i nowy dom. 
W rodzinie Zezików duża zmiana. Pojawia się trzecie dziecko! Zezia 
Zezik, już trochę starsza, obserwuje swoimi dziecięcymi oczami do-
brze nam znany świat i oczarowuje spostrzeżeniami. Opowieść o cie-
płej i dobrej rodzinie - niby zwyczajna, a jednak niezwykle głęboka. 
Mądra, wzruszająca i zabawna. Dla dzieci i dorosłych."

Dodatkową zachętą niech będzie krótki fragment książki:

"…"Babcia Ciemnowłosa zawsze powtarzała, że co się odwlecze, to 
nie uciecze. Słowo "uciecze" dawało Zezi szczególnie do myślenia, 
szczególnie że nie rozumiała, co ono oznacza. A chodziło o to, że jeśli ja-
kaś sprawa, na przykład klasówka z matematyki, nie odbędzie się z po-
wodu choroby Pani Nauczycielki, to przecież wiadomo, że gdy tylko 
Pani Nauczycielka wyzdrowieje, od razu przypomni sobie o klasówce 
i na pewno w końcu do niej dojdzie. Dlatego, gdy pewnego łikendu zno-
wu powrócił temat Pana Darka, Zezia wiedziała, że to NIE UCIECZE. 
Była piękna, upalna sobota. Zezia powoli przygotowywała się do końca 
roku szkolnego i zastanawiała się, co tym razem będzie robić w waka-
cje. Dzień zapowiadał się spokojnie. Tata planował siedzenie przy kom-
puterze, ale wyjął ogrodowe krzesła i usiadł na jednym z nich przed 
domem. Giler kopał w ziemi, a Oczak drzemał w wózku obok Taty. Pogo-
da była piękna i Zezia zastanawiała się, z kim z sąsiedztwa spędzić ten 
dzień, gdy nagle z domu wyszła Mama w pięknej sukience i zawołała do 
Taty: "Darek z pracy zaprasza nas na grilla, pamiętasz? Szykuj się."…"

Dorosłym zaś, w wolnych chwilach w czasie "wiosennych ferii zi-
mowych ;-)" proponujemy sięgnąć do wydanych ostatnio notatek oso-
bistych z lat 1962-2003 Papieża Jana Pawła II, 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, wszystkim paniom przesyłamy najserdeczniejsze życzenia…a panów zapraszamy do odwiedzin księgar-
ni i zakupu kart okolicznościowych oraz drobnych upominków dla płci pięknej. Może książki…??

Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba



NAPISALI DO NAS
Do naszej redakcji, a konkretnie do mnie - 

Redaktora Naczelnego Gońca Babickiego, na-
pisał Pan Marcin Łada - Redaktor Naczelny Ga
zety Babickiej:

Wójt nie zapomniał - prośba o sprostowanie.

Zwracam się do Pana, jako autora artykułu 
"Nowy Maszt, Fatalne Przeoczenie" z prośbą o za-
mieszczenie sprostowania dotyczącego tekstu, cyt. 
"Wójt, przygotowując uroczystość, zapomniał o naj-
ważniejszej rzeczy. Zapraszając wielu wielkich, 
w tym Prezydenta R.P., zapomniał zaprosić czło-
wieka najważniejszego. Wójt Gminy Stare Babi-
ce Krzysztof Turek zapomniał wystosować zapro
szenie do Pana Ireneusza Dobiecha - odkrywcy ele
mentu".

Chcę poinformować, że jest to nieprawda, 
Wójt przygotowując listę gości, w pierwszej kolej-
ności ustalał grupę osób, które były zaangażowa-
ne w tę sprawę. Na niej widniało nazwisko Pana 
Ireneusza Dobiecha. Mogę to z całą odpowie-
dzialnością zaświadczyć, gdyż konsultowałem to 
z Wójtem. Także pracownicy Referatu Rozwoju 
i Promocji Gminy potwierdzają wysłanie zapro-
szenia. Wójt poprosił mnie o dodatkowe zaprosze-
nie w jego imieniu wielu ważnych osób, w tym 
Pana Dobiecha, ponieważ Poczta Polska czasa-
mi zawodzi, i ja to uczyniłem.

Poza tym, pisząc, cyt.: "zapomniał zaprosić 
człowieka najważniejszego", sugeruje Pan, że tyl-
ko p. Ireneusz Dobiech był zasłużony dla tej spra-
wy. Potwierdzam, że rzeczywiście od Pana Do
biecha sprawa tablicy pamiątkowej się zaczęła. 
To on natknął się na stalowy element stopy masz-
tu w lesie i telefonicznie poinformował o tym Wój-
ta. W upamiętnienie Radiostacji już wcześniej 
zaangażowało się jednak wiele osób, wiele 
z nich poświęciło bardzo dużo czasu tej sprawie, 
jak np. Pan Dariusz Śladowski, który odkrył 
i udokumentował znaczną ilość innych elemen-
tów Radiostacji w Lesie Bemowskim. Poza tym 
na własny koszt poleciał prywatnym samolotem 

do Grimeton w Szwecji, gdzie znajduje się sio-
strzana Radiostacja. Sfilmował ją z lotu ptaka 
i wewnątrz oraz opracował materiał filmowy. Ta-
kich osób jest więcej, zaangażowane były z dobre-
go serca, żadna z nich nie prosiła o pamiątkową 
tabliczkę. Tymczasem w Pana artykule jest rów-
nież postawiony zarzut dotyczący tego zagadnie-
nia.

Przed opublikowaniem feralnego artykułu roz-
mawiałem z Wójtem o tym, że Pan Dobiech ży-
czyłby sobie umieszczenia tabliczki z jego na
zwiskiem i Wójt rozważał tę możliwość. Wziął jed-
nak pod uwagę, że mogłoby to być krzywdzące 
dla wielu innych, zaangażowanych w tę sprawę 
osób.

Nawet gdyby uznać Pana Ireneusza Dobie-
cha za - jak Pan napisał w artykule - człowieka 
najważniejszego, nie można chyba twierdzić, że 
jest on ważniejszy od Prezydenta RP?

Z poważaniem,
Marcin Łada

Szanowny Panie Marcinie. 

Z poważaniem,
Michał Starnowski



Rozwód prawie zawsze jest traumatycznym przeżyciem, nie tylko 
dla dorosłych, również - i to szczególnie - dla dzieci. Co zrobić, gdy we-
wnętrznie nie mamy przekonania o ostatecznym kroku jakim jest roz-
wód, a jednak nie wyobrażamy sobie bycia razem tu i teraz? Warto 
wtedy poświęcić nieco uwagi instytucji separacji. Namawiam moich 
klientów na to właśnie rozwiązanie, wykazując, że pozwala ona rozwią-
zać dużą część problemów z życiem na osobne już rachunki, a jednak 
zostawia nadzieję na pojednanie.

O orzeczenie separacji małżonkowie mogą wystąpić wspólnie, 

Właściwym sądem, do którego należy złożyć pozew jest sąd ostatnie-
go, wspólnego zamieszkania małżonków. Pozew podlega opłacie - 600 zł.

Skutkiem orzeczenia separacji jest:

osoby pozostające w sepa-
racji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Bezwzględnie sąd nie orzeknie jednak o separacji, jeżeli w jej wyni-
ku ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci.

Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"

Stare Babice, ul. Rynek 18; tel. 535-581-976

CYKL PRAWNIK RADZI
NIE ZAWSZE KONIECZNY ROZWÓD



UCIĄŻLIWY BRAK CHODNIKA
Zmotoryzowani i niezmotoryzowani miesz-

kańcy Starych Babic i okolic niejednokrotnie 
zwracali się do naszej Redakcji z zapytaniem, ja-
kie są możliwości i w jakim terminie zostanie wy-
konany trzydziestometrowy odcinek chodnika 
wzdłuż ulicy Pohulanka, na odcinku od ulicy Sien-
kiewicza do ulicy Modrzewiowej.

Pokonanie kilku
nastu metrów drogi nie jest łatwe i zazwyczaj po-
lega na brnięciu w błocie, tudzież czepianiu się 
siatkowego ogrodzenia.

Otóż wszystko wskazuje na to, że problem zo-
stanie rozwiązany jeszcze w tym roku. 

Na re-
alizację tego zadania Gmina przeznaczyła 20 ty-
sięcy złotych.

Rozmawiałem również z właścicielem pose-
sji, 

 Obecnie w Urzędzie Gminy fi-
nalizowane są sprawy papierkowe. 

Michał Starnowski

W poniedziałkowe popołudnie (10.02.2014.) 
w Szkole Podstawowej w Starych Babicach od-
było się kolejne, jedno z wielu dni otwartych, 
które wszyscy potocznie nazywamy wywiadów-
kami.

Na jednym ze szkolnych korytarzy rodzice 
mogli zapoznać się z nowymi, dodatkowymi 
wzorami mundurka szkolnego. Nie tyle mun-
durka, co koszulek (t-shirt i polo),

Jak poinformował Nas przed-
stawiciel Rady Rodziców,

Zakup nowego, lekkiego uniformu nie będzie 

oczywiście obowiązkowy,

Szacuje się, że 
koszt 1 sztuki będzie wynosił od 24 do 30 zło-
tych

Michał Starnowski

ALTERNATYWA DLA MUNDURKÓW



Pan Zbigniew "Zibi" Popielarczyk ze Starych Babic od najmłod-
szych lat pasjonował się motoryzacją i samochodami. Jazdy terenowej 
spróbował będąc jeszcze nastolatkiem. Niestraszne były mu okoliczne 
wertepy, które pokonywał na polskim motorowerze z Bydgoszczy mar-
ki "Komar". Później były wschodnioniemieckie MZ-ki i rosyjska M-72, 
czyli popularna emka z koszem. Przygodę z samochodami terenowy-
mi, czyli z rajdami off-road rozpoczął w 2004 roku.

Pan Zbigniew sam skonstruował terenowego "Zibcara" czyli auto, 
które było połączeniem Nissana Patrola (podwozie, wzmocnione zawie-
szenie i silnik 2,8 turbo) i Jeepa Wranglera (kabina). 

 W off-roadowych wyści-
gach w roli pilota towarzyszył mu Rafał Trwoga z Pomorza.

Zbigniew "Zibi" Popielar-
czyk dwukrotnie zdobył mistrzostwo (w2007 i 2008 roku) - Puchar Pol-
ski OFF-ROAD PL. W 2008 roku wystartował również w Rajdzie 
Malezji.

W minionym roku Pan Zbyszek przeżył przygodę swojego życia.

z pilotem Ewą Soroczyńską z Gdańska,
wziął udział w wyprawie przygodowej na 

Syberię. Pomysłodawcą wyprawy był Marcin Francuz "FRANC"

Ekspe-
dycja trwała ponad 5 tygodni.

Po zrobieniu tysięcy kilome-
trów i przejechaniu Gór Uralskich, w końcu dotarli aż do drogi 
"110", wiodącej wzdłuż sto dziesiątego południka, po wschodnim brze-
gu jeziora Bajkał.

zmarło tam około 150 tysięcy osób
Obecnie droga ta od 40 lat 

jest nieużytkowana. ciąg dalszy na stronie następniej...

Z CYKLU CIEKAWI LUDZIE
- "ZIBI" - WYPRAWA SYBERYJSKA



Pozostałości po niej, to drapieżne, pełne terenowych wyzwań bez-
droża, obfitujące w trudne przeprawy, brody, bagna i pozarywane mo-
sty. To właśnie tam przeżyli swoje największe przygody.

pokonanie dystansu 200 kilometrów zajęło im aż trzy 
dni.

i tak organizować obozowiska, aby 
chronić się przed wszędobylskimi, grasującymi niedźwiedziami. Po 
przejechaniu kolejnych 600 kilometrów dotarli do BAM'u.

korzystali z tzw. cieplików,

Mieli przyjemność wykąpać się też w Baj-
kale i przeprawić przez rzekę Olekmę (Olokmę) - prawy dopływ Leny. 

Nie omieszkali też pospieszyć 
z pomocą innym, w tym Katalończykowi, który samotnie wybrał się 
w wyprawę off-road po Rosji i Mongolii

w jednym z tamtej-
szych hotelików spotkali 15-to osobową grupę Polaków z Częstochowy. 

Zbigniew "Zibi" Popielarczyk i inni do wyprawy przygotowywali 
się przez rok. Toyota Hilux spaliła 
1775 litrów ON (45 tankowań). Łącznie zrobili 18 tysięcy kilometrów

Droga powrotna "na 
kołach",  jadąc po 16 godzin dziennie, trwała aż 8 dni.

Rok 2014, to kolejne urzeczywistnianie marzeń 

rozmawiał: Michał Starnowski



POCZĄTEK HISTORII LIPKOWA

 Pojawiła się i udokumentowana została data 1414 
r. Dotyczyła ona Piotra z Wierzuchowa

Synowie otrzymali: Piotr Lubkowo, 

Przypuszcza się też, że pierwotną nazwą było Łupkowo lub Lupko-
wo.

Przeglądając rejestr właścicieli ziemskich płacących dzie-
sięcinę, jako pierwszego spotykamy Andrzeja Zamojskiego.

1 stycznia 1790 roku do-
bra lipkowskie nabył, od Michała Jerzego Mniszka (Mniszcha), 
Paschalis Jakubowicz. 

"Wyjaśniając własność swą i stan dóbr sprzedają-
cych się, oświadcza Paschalis, odwołując się do zaświadczenia hipoteczne-
go w dniu 28.01.1800 wydanego sobie za Rządu zeszłego od bywszej 
Regencji Warszawskiej i do dokumentów niżej z dat wymienionych, teraz 
okazanych, iż nabył dobra Lipków z przyległościami Prusy i Zielonka od 
J.W. Michała Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego, w dniu 
15.01.1790 roborowanego - intromisja w dniu 09.02.1790 przed aktami 
warszawskimi uczynione".

PASCHALIS JAKUBOWICZ
I FABRYKA PASÓW KONTUSZOWYCH

Na wykupionych terenach, Paschalis wybudował fabrykę pasów 
szlacheckich.

by-
ły chlubą polskiej produkcji persjarskiej.

W 1791 roku fabrykę odwiedził król Stani-
sław August Poniatowski z całą świtą.

"Bogu Dawcy wszech darów, aby pracom rolniczym 
i rękodziełom, oraz do nich zachęcającemu królowi, Stanisławowi Augu-
stowi, raczył błogosławić, ten kościół z fundamentów wystawiony, przez 
dziedzica dóbr Zielonki, Paschalisa Jakubowicza, roku 1792."

W dniu 24 stycznia 1811 roku, Paschalis sprzedał dobra lipkowskie 
z przyległościami

Lipków został 
aktem notarialnym sprzedany najstarszemu synowi Józefowi, który żo-

naty był z Ludwiką Ryxówną.

 W tym cza-
sie, tj. w 1827 roku, miejscowość Lipków miała 22 domy i 264 miesz-
kańców.

KOLEJNI WŁAŚCICIELE MAJĄTKU

Po śmierci Józefa i Ludwiki, majątek zmieniał aż sześciu właścicie-
li. Od 14 maja 1880 roku właścicielem Lipkowa został Kazimierz Szet-
kiewicz, późniejszy teść Henryka Sienkiewicza. 

Na prośbę żony, nasz powieściopisarz, umiejscowił słynny pojedynek 
Wołodyjowskiego z Bohunem właśnie w Lipkowie, co jest opisane 
w "Ogniem i mieczem".

Byli to: Karol Brzozowski (do1887r), Cze-
sław Hornowski (do 1897), Maria Chądzyńska, Karolina Topolska, 
Krzysztof Daszkiewicz, a potem jego syn Alojzy (od 1902 do 1909), Jó-
zef Wilford (do 1911), Tadeusz Brochocki. ostatnimi 
właścicielami Lipkowa byli państwo Suwaldowie - Bolesław i Ludwi-
ka. 

Bolesław Suwald 
odebrał sobie życie w 1922 roku.

OKUPACJA I CZASY PRL'u

W czasie okupacji ludność Lipkowa włączała się do walki z hitle-
rowcami,

Wielu mężczyzn zos
tało zabranych na przymusowe roboty i już nigdy nie wróciło.

W miejsce lipkowskiego majątku powstał 
P.G.R.

W 1948 r. dwór 
lipkowski został nie-
chcący spalony przez 
robotników P.G.R.

cd. obok

OD PIOTRA Z WIERZUCHOWA
- 1414-2014 - CZYLI 600 LAT LIPKOWA

notatka z Kartoteki Słownika historyczno-geograficznego
Mazowsza w średniowieczu stworzonego

przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lata 1895-1905 - Dwór w Lipkowie. Obecnie plebania.



POŻAR W LIPKOWIE

Było to w roku 1948. Dnia 5 (albo 6 sierpnia) dzieci w wieku przed-
szkolnym podpaliły zabudowania gospodarcze (u Pana Władysława 
Leszczyńskiego). Spłonęło wówczas 19 domów. 

Te zabu-
dowania stanęły w ogniu w ok. 15 mi
nut.

Natomiast in-
ny pożar w Lipkowie miał miejsce 
w 1964 albo 65 roku. 

Wypłaciła 
je tzw. "Fajerkasa",

CZASY TERAŹNIEJSZE

Parafia Św. Rocha w Lipkowie początkowo miała krótki żywot.

 Parafia przestała ist-
nieć, a wszystkie paramenta przeniesiono do kościoła w Babicach. 

w roku 1950 sterczały tylko gołe, zniszczone mury, a wewnątrz kościo-
ła rosły drzewa i krzewy.

księdza ka-
nonika Stefana Kowalczyka,

Ks. Kurowski przepracował w lipkow-
skiej parafii 40 lat. 

Zmarł nagle 
28 lipca 1992 r.

ks. Mieczysław Mac
kiewicz,
ks. Andrzej Kowalski. 
Dziś parafią zawiadu-
je ks. kanonik Tomasz Sobiecki.

Lipków rozrasta się coraz bardziej, ma coraz więcej nowych miesz-
kańców. Przez miejsco-
wość przepływa rzeka "Lipkowska Woda",

 Koło Wędkarskie "Lin".

W wirtual-
nej rzeczywistości można natknąć się na dwie strony internetowe 

oraz lipkowskie forum interne-
towe  

W roku jubileuszowym Radną z Okręgu Lipków - Zielonki Wieś 
jest Pani Agnieszka Kaczurba, a Sołtysem Pan Paweł Karczmarek. 
Rada Sołecka, to: Artur Druzd, Michał Dyr i Sławomir Brzozowski.

i tuż obok - w przyko-
ścielnym, zabytkowym 
parku 24 czerwca 2014 
roku odbędą się główne uroczystości jubileuszowe.

www.lipkow.net
 Artura i Tomasza Druzd (2006)

"Babice i Okolice - Historia i dziedzictwo"
Stanisława Fijałkowskiego (2013)

 Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 Łukasz Karczmarek

Michał Starnowski





POŻAR W KOCZARGACH STARYCH
RAZEM POMÓŻMY POGORZELCOM

31 stycznia 2014 roku około godz. 7.00 w Koczargach przy ulicy Aka
cjowej z niewyjaśnionych przyczyn wybuch pożar na poddaszu budyn-
ku mieszkalnego.

Ogień szybko rozprzestrzenił się i po krótkiej chwili objął całe pal-
ne wyposażenie poddasza. 

 Akcja 
w trzaskającym mrozie była ciężka,

Zadysponowano wiele zastępów z ochotniczych i za-
wodowej Straży Pożarnej,

Spaleniu uległo całe poddasze, 
a pomieszczenia na parterze zostały pozalewane przez przesiąkającą 
przez strop wodę. 

Na ludzkie nieszczęście nieobojętni zostali sąsiedzi i znajomi oraz 
lipkowski Proboszcz.

Ks. Tomasz Sobiecki 

Dziś, w dalszym ciągu można wpłacać dowolne kwoty na 
konto bankowe 82 1240 1037 1111 0010 3457 0846 z dopiskiem DOM.

Ponadto zorganizowano również Komitet "Pomoc Rodzinie Mrocz-
ków", który powstał w celu zorganizowania zbiórki publicznej. 

Henryk Kuncewicz.
 będzie trwała 

do 30 września 2014 r. udzielenie pomocy rodzinie 
Krystyny i Leszka małż. Mroczek

Osoby, która chcą pomóc rodzinie Mro-
czek, mogą wpłacać pieniądze w dowolnych kwotach na specjalnie 
utworzony rachunek bankowy w WBS O/Stare Babice Nr 51 8015 
0004 0039 6800 2030 0001.

Michał Starnowski



Na ostatniej Sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła się 30 stycz-
nia 2014 roku, Pan Leszek Poborczyk poprosił wszystkie lokalne media 
o zamieszczenie na swoich łamach treści pisma, które przedstawiciele babic-
kiej wspólnoty samorządowej skierowali do Stowarzyszenia "Czyste Radio-
wo". Pismo, które podpisało 14 z 15 Radnych jest odpowiedzią na wcześ
niejszą korespondencję i zapytania związane z kompostownią i zwałką śmie-
ci na warszawskim Radiowie i w Klaudynie.

Stowarzyszenie "Czyste Radiowo", ul. Arkuszowa 129, 01-934 Warszawa.

Szanowni Państwo. W odpowiedzi na Państwa pismo skierowane do Rad
nych Gminy Stare Babice, poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania w nim 
zawarte.

Czy uważa Pan (Pani), że składowisko odpadów i kompostownia MPO przy ul. Kampinoskiej powinny dalej działać?

Jakie kroki zamierza Pan (Pani) osobiście podjąć, żeby mieszkańcy nie byli narażeni na smród, skażenie środowiska oraz degradację krajo-
brazu związane z działalnością składowiska odpadów i kompostownią MPO przy ul. Kampino-
skiej?

Z poważaniem: Radni Gminy Stare Babice

PISMO BABICKICH RADNYCH
DO STOWARZYSZENIA "CZYSTE RADIOWO"





Nawiązując do opublikowanych ostatnio ar-
tykułów o Karolu Korwin Szymanowskim 
warto wspomnieć, że na terenie naszej Gminy 
mieszka rodzina, która jest spokrewniona z ro-
dziną Korwin Szymanowskich.

Otóż - kuzynka Karola, a moja babcia Ma-
ria z Rościszewskich Carossi sprowadziła się 
do Babic w 1921 r. wraz z mężem Władysła-
wem Carossi, który zakupił resztówkę mająt-
ku Babice wraz z dworkiem. Ich córka Józefa 
Carossi wyszła za mąż za Kazimierza Mora-
czewskiego.

 Część pierwsza 
"Wyspa syren" była dedykowana kuzynce Lo-
li Rościszewskiej,

- zachował się bilet 
z napisem:"Na uroczystości pogrzebowe ś.p. 
Karola Szymanowskiego" 

Ludwika i Maria z Rościszewskich były je-
go bliskimi  kuzynkami - ich prababcia Anna 
z Szymanowskich Rościszewska była rodzoną 
siostrą Karola pradziadka - Zygmunta Szyma-
nowskiego, 

rodzonej siostry biskupa i baj-
kopisarza Ignacego Błażeja Krasickiego.

Rodzina Korwin Szymanowskich 
to jedna z najstarszych rodzin rycerskich na 
Mazowszu,

 Wg 
książki Eustachego Heleniusza Iwanowskiego 
pt. "Wspomnienia lat minionych" z 1876 r.: 

O rę-
kę Ludwiki oświadczył się młodszy z braci 
Stanisław i został przez Nią przyjęty, nato-
miast starszy Jakub oświadczył się matce, 
którą ludzie przekonywali, że skoro jej mąż 
Michał od wielu lat z jasyru nie wraca, to 
pewnie nie żyje.

Po jakimś czasie Michał Bykowski 
wrócił z jasyru i upominał się o żonę i majątek, 
sprawa toczyła się w konsystorzu (łac. consi-
storium - zgromadzenie, sąd biskupi), nieste-
ty nie ma informacji jak się zakończyła.

Rościszewscy by-
li jedną z rodzin znamienitych, szeroko rozro-
dzonych, dobrze skoligaconych tak na zie
miach Korony jak i na Ukrainie.

 I tak oto w 1777 roku 
Franciszka (matka m. in. Anny, Zygmunta 
i Bony) córka Kajetana Rościszewskiego 
i Marianny /Marii hr. Krasickich stanęła na 
ślubnym kobiercu z mazowieckim szlachci-
cem Dominikiem Szymanowskim.

opracowanie i zdjęcia z albumu rodzinnego
Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska 

PATRONI NASZYCH ULIC
KOLIGACJE RODZINNE K. SZYMANOWSKIEGO
Z RODZINĄ CAROSSI-MORACZEWSKICH



Po ostatnich sukcesach naszych Olimpijczy-
ków już nie tylko skoki narciarskie będą na-
szym narodowym sportem. Niewiarygodne, 
jak wiele osiągnęli nasi reprezentanci. Dziękuje-
my Wam Kamilu, Justyno, Zbigniewie! Olim-
pijskie złoto to szczyt osiągnięć i największe 
marzenie każdego sportowca, a dla nas kibi-
ców ogromna radość i satysfakcja.

Marzenia o olimpijskim złocie, jak pokazu-
je przykład Kamila Stocha, często rodzą się 
już w główkach małych dzieci.

Pamiętając o tym Fundacja Ab Alio wspól-
nie z otwartą w tym sezonie wypożyczalnią 
sprzętu do narciarstwa biegowego, firmą VITO-
sport z Klaudyna

Panem Mar
cinem Sucheckim,

W Babicach nie powstanie skocznia narciar-
ska, raczej nie prędko wybudujemy tor łyżwiar-
ski, mamy natomiast nieograniczoną ilość 
przepięknych leśnych ścieżek na terenie Pusz-
czy Kampinoskiej. 

założyli w tym roku nową 
biegówkową trasę "Łosiowe Błota".

"Masa Krytyczna". Transmis
ję z Klaudyna można było oglądać na kan  Polsat.

To, czy  Gmina Stare Babice zostanie natu-
ralnym centrum nowej narodowej dyscypliny 
na Mazowszu, zależy tylko od nas.

Małgorzata Skubiszak-Gołębiewska

Nagrodę INTERBABINICZA 2013, czyli 
wyróżnienie nadane przez społeczność Inter-
nautów lokalnych portali otrzymał za rok 2013 
Pan Stanisław Fijałkowski zdobywając 364 głosy. 

Na laureata zagłosowało 49% wszystkich gło-
sujących. Łącznie w konkursie, który w tym ro-
ku zorganizowali twórcy stron internetowych 
www.lipkow.net, www.babice.waw.pl i www.bo
rzecin.eu głos oddało 742 internautów.

"Pan 
Stanisław Fijałkowski - mieszkaniec Starych Ba
bic - za wieloletnią, historyczną pasję, za do-
kumentowanie babickiej historii i za książkę: 
"Babice i okolice - Historia i dziedzictwo", 
która wiele wnosi i wiele wyjaśnia nt. babic-
kiej tożsamości i historii".

Tegoroczna edycja, to dziewiąta odsłona 
konkursu,

Dotychczasowymi laureatami zostawali: 
Kolejna edycja już za rok.

w imieniu Administratorów
Michał Starnowski

INTERBABINICZ 2013
DLA PANA STANISŁAWA FIJAŁKOWSKIEGO

NOWE SPORTY NARODOWE POLAKÓW



KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO
Z początkiem każdego roku, a tak właściwie od Święta Trzech Kró-

li rozpoczyna się okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 
Jednym słowem rozpoczyna się karnawał zwany też zapustami (określe-
nie to używane było jeszcze po II wojnie światowej, zwłaszcza na wsiach).

Nazwa KARNAWAŁ carne vale
carne valere

"carne" "vale"
 Inna etymologia tej 

nazwy, carrus navalis

Karnawał wywodzi 

się z kultów płodności i z kultów agrarnych.
im wyższe będą skoki, tym wyżej bę-

dzie rodziło zboże.

W sobotę, 8 lutego 2014 roku Strażacy z OSP Stare Babice i przyja-
ciele babickiej straży 

Dziś, tj. 27 lutego 2014 roku obchodzony jest "Tłusty czwartek" 

Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem 
i mięsem, które obficie zapijano wódką.
"Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, do-
brych pączków nasmażyła". jeśli ktoś 
w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka - w dalszym życiu nie bę-
dzie mu się wiodło.

na-
stępny Tłusty Czwartek już za niecały rok - 12 lutego 2015 roku.

fot. OSP Babice, info. Michał Starnowski (źródło: wikipedia.org)



Byłem dnia 7 lutego 2014 roku na spotka-
niu w Babicach z posłami Prawa i Sprawied
liwości - Panem Mariuszem Błaszczakiem i Pa-
nem Januszem Wojciechowskim, głównie dla-
tego, aby wiedzieć, kto przyjdzie i po co. Na 
spotkania nie przychodzą Ci, którzy najbar-
dziej tego potrzebują; nieświadomi, czy wąt-
piący, oni nie mają nawet takiej potrzeby. 
Przychodzą Ci, którzy rozumieją cel i obowią-
zek obywatelski, albo przeciwnicy, aby mącić. 
Pytania do Posłów były zasadniczo roszczenio-
we, jakby Oni byli winni za zło spowodowane 
przez obecną władzę. My, sami Polacy jeste-
śmy winni, bo myśmy taką władzę wybrali.

Ktoś powiedział, jacy ludzie, taka władza, 
takie wybory. 

Ktoś powiedział, że w de-
mokracji można przegłosować, aby większość 
wymordowała mniejszość.

Powiesz, każdy głosował jak uważał.

Żyje się dla dobra, to obowiązek, ma-
my żyć jak Pan Bóg przykazał, według Przyka-
zań Bożych. 

 Jeżeli lu-
dzie boją się władzy i służą jej, to są niewolni-
kami, jest to podległość człowieka człowiekowi.

Sam by-
łem świadkiem

"po czynach poznawać was będą".

Ktoś powiedział: "te-
raz ludzie Bogu nie wierzą, ale wierzą telewi
zorowi".

Brońmy Polski, bo Polska ginie,

"Bóg, Honor i Ojczyzna" "Wiara 
i Wolność".

Polak głoso-
wał na Polaka, a katolik na katolika.

"Tylko pod Tym Krzyżem, 
tylko pod Tym znakiem będzie Polska Polską, 
a Polak Polakiem". Śpiewano: "Jeszcze Pol-
ska nie zginęła", "Boże coś Polskę", a później 
"Rotę".

Naród jest najważniejszą 
wartością Polski, nie władza. 

Jeżeli władza i jego przedstawiciele nie służą 
dobru narodu, to godzi to w dobro narodu 
i państwa, jest targowicą, która była narzę-
dziem obcego interesu. 

Byłem na Śląsku i widziałem co robiono.

Nowoczesna polityka 
lewicowa polega na zasadzie - kija i marchew-
ki. 

dziś 
w dowodach osobistych nie wpisuje się nawet 
naszej narodowości polskiej. Rafał Ziemkie-
wicz w książce "Zgred" "Zosta
liśmy tacy, ni stąd, ani stamtąd, ni ze Wschodu, 
który Nas schamił i zmiażdżył, - ni z Zachodu, 
który się przełajdaczył i zdycha w perwersjach".

Uczyniono tak, 
że w Polsce nie ma miejsca dla Polaków, 

Każdy z nas - razem i z osobna musi zacząć 
od siebie, 

Koniecz-
nie głosuj za Polską, wybieraj prawych ludzi,

Każdy z Nas musi odpowie-
dzieć sobie na pytanie kim jest – lewicowym, 
czy prawicowym.

Nie daj się 
zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. 

To 
dla Polski i za prawą Polskę zginął Lech Ka-
czyński,

Stanisław Fijałkowski

PS.

Pana Stanis
ława Lesisza

Pani Jolanta 
Dobrzyńska

Pan Rafał Gołęb-
ski 

(M.S.)

OBUDŹ SIĘ POLSKO!!!
BABICKIE SPOTKANIE Z POSŁAMI PiS



KRWIODAWCY Z "FLORIANA"
16 lutego 2014 roku Zarząd Międzygminnego 

Klubu Honorowych Dawców Krwi "FLORIAN" 
zorganizował Akcję Krwiodawstwa w podwar-
szawskich Laskach. W lutowe, zimowe przed-
południe, czerwony ambulans podobnie jak 
w latach ubiegłych ustawił się na parkingu 
przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na krwiodawcze hasło "Ruszaj z nami rato-
wać ludz ie życie" tym razem odpowiedziało 
46 osób, z czego 39 oddało 17,550 ml tego dro-
gocennego płynu. "Walentynkowa Kro-
pla Krwi"

babicko-izabelińscy Krwiodawcy 
oddali w Laskach ponad 50 litrów krwi (łącz-
nie 114 osób).

W 2014 roku odbę-
dą się one jeszcze czterokrotnie: 27 kwietnia 

w Borzęcinie Dużym, 29 czerwca w Izabeli-
nie, 31 sierpnia w Starych Babicach i 23 listo-
pada również w Starych Babicach.

Zarząd MK HDK PCK "FLORIAN" pra-
gnie poinformować, że w minionym 2013 ro-
ku zorganizowano 5 akcji krwiodawstwa,

Łącznie w minionym roku ba-
bicko-izabelińscy krwiodawcy oddali ponad 
90 litrów krwi.

Dzięki wielu osobom i instytucjom w 2013 
roku udało się zrobić wiele dobrego.

Księżom z Parafii 

z terenu dwóch gmin, Urzędom (Stare Babi-
ce, Izabelin, Starostwo),

C.M. 
"Arnica"

Tobłysk S.C. Wywóz Nieczystości

Cukierni-
Lodziarni "Słodki Zakątek"

"Szlachetnej Pacz
ki" Jak zawsze 
można było liczyć również na pomoc i zaan-
gażowanie Strażaków ze Starych Babic, Bo-
rzęcina Dużego, Izabelina i Lasek.

Zarząd Klubu zaprasza na swoją stronę in
ternetową www.hdk-florian.pl 

 Aby 
wstąpić do klubu MK HDK PCK "FLORIAN", 
należy:

Michał Starnowski





12 lutego 2014 roku o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej gminnego Budynku Komunal-
nego odbyło się Walne Zgromadzenie Delega-
tów Gminnej Spółki Wodnej "BABICE", na 
którym podsumowano działalność Spółki za 
2013 rok i uchwalono plan działań na rok 2014.

Panią 
Krystynę Szulc

Pana Marcina Zająca
Pana Piotra Czajkowskiego

 Anna Ślęzak

(Agnieszkę Kaczurbę)  (Michała 
Starnowskiego).

Józef Drzewiński

delegaci 

uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Podstawowym celem działania Gminnej 
Spółki Wodnej "Babice" jest

GSW "Babice" obejmuje utrzymaniem 
81 745 mb rowów, 1575 mb rurociągów oraz 
2359 ha zmeliorowanych gruntów. Na począt-
ku 2013 roku przyjęto plan pracy, który ob-
jął:

W roku 2013 została dokonana szczegóło-
wa analiza zadłużeń członków Spółki.

Składki w 2014 roku będą wyższe o 2 złote 
w skali rocznej  w stosunku do roku poprzed-
niego.

Plany na 2014 rok, to wykoszenie około 
98% wszystkich rowów, tj. 80 315 mb oraz od-
mulenie około 16 986 mb rowów tj. 20,77 % 
ogółu. Ponadto planuje się oczyszczenie mini-
mum 140 przepustów oraz około 97 wylotów 
drenarskich.

woda.stare-babice.eu

Michał Starnowski

ZEBRANIE DELEGATÓW SPÓŁKI WODNEJ

AKCJA "FERIE W SZKOLE"
Około 150 dzieci z babickiej Szkoły Podsta-

wowej i około 90 pociech z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym wzięło 
udział w corocznej akcji pt. "Ferie w Szkole".

Wśród wielu atrakcji można pokrótce wymie-
nić: 

Tradycją babickich i borzęcińskich "Ferii w Szko-

e" jest całodniowa podróż do Julinka. 

Miał być też najprawdziwszy kulig,

dlatego 
wszystkim należą się wielkie słowa uznania. 

Michał Starnowski; fot. Anna Włodarska








