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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 9-20 sty
cznia 2017 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA…
"ŚMIEJĄC SIĘ W DRODZE DO MECZETU"
Tym razem zachęcamy do lektury pozycji,
uznawanej za jedną z najzabawniejszych autobiografii na rynku wydawniczym.
Autorka - Zarqa Nawaz, z wykształcenia dziennikarka, jest muzułmanką od dawna żyjącą
w społeczeństwach zachodnich najpierw w Wiel
kiej Brytanii, obecnie w Kanadzie. Od blisko
sześciu lat pisze scenariusze pilotów komedii,
między innymi dla takich stacji jak ABC,
CBS, NBC oraz FOX i podróżuje po świecie
jako rozchwytywana prelegentka. Udziela wywiadów i występuje na antenie CNN, BBC

i Al-Dżaziry oraz na łamach „New York Timesa". W polecanej książce w niezwykle dowcipny sposób prezentuje obraz mieszkającej na
zachodzie muzułmańskiej rodziny.

Drodzy klienci, zachęcamy do odwiedzenia
naszej księgarni i zakupu polecanej pozycji.
w VERBUM dzia
ła CompNET
"Śmiejąc się w drodze do meczetu"

Kontakt pod nr tel. 602-799-668, lub za pośrednictwem strony internetowej www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

PROJEKT ERASMUS+
- WIZYTA DELEGACJI W POLSCE
O kolejnym, międzynarodowym projekcie partnerskim babickiej
podstawówki pisaliśmy już na łamach Gońca. W dzisiejszym numerze
kilka słów o pierwszej wizycie w ramach tegoż projektu.
pierwszy dzień
wizyty rozpoczął się od uroczystego - mikołajkowego apelu,

Krótkie zwiedzanie szkoły i terenu wokół niej,

na wycieczkę do Muzeum Pałacu Króla Jana III i Kró
lewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie.
goście zwiedzili Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie.
nauczyciele z Babic pokazywali europejskim delegacjom jak
przyrządzić polskie, tradycyjne świąteczne potrawy:

Ostatni dzień goście rozpoczęli od odwiedzin w Przedszkolu w Starych
Babicach.
wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie

przejażdżka bryczkami po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
Wieczorna kolacja w szkolnej stołówce była swoistym poże
gnaniem pięciu goszczących w Babicach delegacji.

takie projektowe wizyty i spotkania w międzynarodowym gronie pedagogów to
bardzo cenne doświadczenie dla nich samych, ale również dla uczniów.
Dariusz Smoliński

BIBLIOTEKA MOJA PASJA
Oddając w ręce czytelników swoją książkę
pragnę zapoznać Państwa z jej genezą. Powołując do życia konkurs literacki dla młodzieży, mia
łam na uwadze zainteresowanie dzieci procesem twórczym. Biblioteka szkolna w Izabelinie
zawsze była miejscem spotkań ludzi z wyobraźnią, których kształtowała miłość do literatury.

Tomik Literacki Młodych Autorów.

tachnio

Antoniego Zycha
Były one prezentowane w kraju
i za granicą,

Witolda Malarowskiego,
Jana Żychlińskiego
Antoniego Zycha.
Malarowskim

Witoldem
Martą Woj

Stanisława Fadrowska-Adamczyk

NOWY WYMIAR REKLAMY
NIE TYLKO W GOŃCU I W INTERNECIE
TERAZ RÓWNIEŻ NA EKRANACH TV
Informacja jest dziś najważniejszym zasobem, a ten kto potrafi ją
skutecznie przekazać posiada ogromną przewagę nad konkurencją, niezależnie od wykonywanej profesji. Pod mało popularną nazwą digital
signage kryją się dobrze nam znane nośniki informacji, takie jak ekrany w galeriach handlowych, na lotniskach, czy w autobusach.

którą wykorzystamy wśród społeczności naszej gminy do promocji rodzimych przedsiębiorców. Ekrany zainstalowaliśmy
już między innymi w salonach fryzjersko-kosmetycznych Agnieszka,
na Rynku oraz przy ulicy Pocztowej.

Monitor ze
zmienną treścią dotrze do większej ilości odbiorców,
Sieć monitorów, to prywatna lokalna telewizja wspierająca lokalną
przedsiębiorczość i informację. Dzięki takiemu rozwiązaniu promocja
LOKALNYCH produktów czy usług dotrze do bardzo dużej liczby
mieszkańców naszej gminy.
Serdecznie pozdrawiam:
Marcin Kuczyński - tel. 698-541-540; www.vitra-pro.pl
Już teraz przy współpracy z Gońcem Babickim, do Państwa dyspozycji oddajemy 2 monitory reklamowe.
Zapewniamy przekaz reklamowy w formie: statycznej planszy (powielenie reklamy z Gońca) oraz nowej, statycznej lub dynamicznej planszy.
Minimalny czas wyświetlania reklamy: 15 sekund, w 10-minutowym bloku reklamowo-informacyjnym, to ok. 1500 wyświetleń w miesiącu
(istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania materiału reklamowego (np. do 20; 25; 30 sekund) oraz zwiększenia częstotliwości jego emisji).
Oferujemy kampanie reklamowe: miesięczne, kwartalne, roczne. Zapewniamy pomoc graficzną w przygotowaniu projektu reklamowego.
Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Gońcem Babickim.
W styczniu cena promocyjna 35 zł netto (za wyświetlanie przez miesiąc na jednym monitorze).

PTAKI NAD GÓRĄ ŚMIECI !!!
CO DALEJ
ZE SKŁADOWISKIEM W KLAUDYNIE ?
29 listopada 2016 roku odbyło wspólne posiedzenie komisji Rady
Gminy Stare Babice. Zgodnie z programem, zebranie to miało być poświęcone uchwale budżetowej na 2016 rok. Okazało się jednak, że zostali na nią zaproszeni również przedstawiciele stołecznego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Jak można się zatem domyślać, posiedzenie zdominowała dyskusja w sprawie dalszych losów składowiska,
czyli znanej nam wszystkim śmieciowej góry zlokalizowanej na terenie
miejscowości Klaudyn, nieopodal granicy z m. st. Warszawą i Gminą
Izabelin. Spotkanie z MPO odbyło się bez podania jakichkolwiek informacji na stronie internetowej gminy, a także bez powiadomienia zainteresowanych mieszkańców. Jedynie Radni posiadali jakąkolwiek wie
dzę w tym zakresie.

Podczas listopadowej sesji Rady Gminy,
radna Karolina Bielińska
przez grupę radnych
Stowarzyszenia
Klaudyn

Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przekazanie terenu góry śmieciowej na kolejne 11 miesięcy. Za przyjęciem było 8 radnych, przeciw 6,
a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

radna Karolina Bielińska postanowiła z sołtysem Klaudyna Aleksandrem Jadczakiem zorganizować zebranie wiejskie mieszkańców tej miejscowości.

Nieobojętnym w prowadzonej dyskusji okazał się również problem żerującego na śmieciowej górze ptactwa
W zebraniu gościnnie udział
wzięli i zabierali głos przedstawiciele Stowarzyszenia "Czyste Radiowo" oraz Stowarzyszenia "Działajmy Razem", natomiast mimo zawiadomienia nie przybył nikt z władz gminnych.
już w 2014 roku przygotowali projekt uchwały dla Rady
Gminy

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO) i postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej przez Spółkę decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w przedmiocie wstrzymania
użytkowania instalacji MBP w Radiowie. Skargę na decyzję GIOŚ wraz
z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, MPO złożyło
do WSA 28 października 2016 r. Postanowienie WSA z 5 grudnia br.
oznacza, że instalacja w Radiowie będzie funkcjonowała po 1 stycznia
2017 roku na niezmienionych zasadach, nie krócej niż do czasu rozpatrzenia sprawy przez WSA. Jednocześnie składowisko w Radiowie, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO, przestanie przyjmować odpady
do składowania z dniem 31 grudnia 2016".
Skoro składowisko, którego funkcjonowanie było dotychczas zintegrowane z działaniem sąsiedniego zakładu przetwarzania odpadów stałych ma stać się nieczynne, to czemu MPO tak bardzo
chciało przedłużyć umowę z gminą Stare Babice w celu użytkowania
tego terenu?

Karolina Bielińska - radna; Tomasz Szuba

PRAWNIK RADZI... WAŻNE ZMIANY
W PRZEPISACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.
Nowy rok zawsze wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach, jednak rzadko zmiany są tak istotne w życiu codziennym. Najbliż
szy rok przyniesie zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew oraz w umowach zlecenie.

cinkę drzew/krzewów na prywatnej posesji.

osoby fizyczne wyko
nujące działalność gospodarczą zarejestrowaną

W uchwale,
WYCINKA DRZEW ŁATWIEJSZA

Rada Gminy

UMOWY ZLECENIE POD KONTROLĄ

Nowelizacja wprowadza zmiany
umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew
i krzewów

Gminy uzyskają możliwość

Nowe przepisy zmieniają m.in. mechanizm

Najważniejsza zmiana dotyczy zrezygnowania z obowiązku uzyskania zezwolenia na wy-

Od 1 stycznia 2017 r. istotnie zmienią się również przepisy dotyczące umów zlecenia oraz
umów o świadczenie usług.

za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe
niż wysokość minimalnej stawki godzinowej tj. 13 zł.
Nowe przepisy zabraniają możliwości zrzeczenia się prawa do minimalnej stawki
godzinowej.

osoby fizyczne niewykonujące działalności
gospodarczej,

ewidencja czasu.
Ostateczne wynagrodzenie musi być ustalone w oparciu o zestawienie przepracowanego czasu.

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

STRAŻACKA WIGILIA W BABICACH
W sobotę, 17 grudnia 2016 roku na strażackiej wieczerzy wigilijnej spotkali się druhny i druhowie z babickiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prezes OSP podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie w działalność społeczną oraz za udział w akcjach ratowniczo-gaś
niczych.
Po przełamaniu się opłatkiem,

Prezes OSP dh Michał Kos.
Michał Starnowski

BELADONA W CM ARNICA
FOTOODMŁADZANIE
LASEREM FRAKCYJNYM CO2
Laser Beladona to najnowszej generacji laser frakcyjny do zabiegów małoinwazyjnych. Jego działanie polega na kontrolowanym usuwaniu zewnętrznej warstwy naskórka oraz pobudzaniu głębszych
warstwy skóry do odbudowy i regeneracji. Dzięki temu możemy zadzia
łać na wiele problemów skórnych nie tylko na zmarszczki ale również
na blizny, przebarwienia czy rozstępy.
Na czym polega zabieg?

Jak wygląda zabieg?

Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?
Propozycja dla obszaru ciała:

Jak przygotować się do zabiegu i jak często można wykonywać zabieg?

Inne zabiegi realizowane w CM ARNICA przy użyciu lasera Beladona:

Wskazania do zabiegów laserem frakcyjnym CO2

Zespół CM ARNICA
Stare Babice, ul. Rynek 10
tel. 22 100 32 35; www.cmarnica.pl

NIECODZIENNE "MIKOŁAJKI"
W BABICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
6 grudnia 2016r. w babickiej podstawówce
był ze wszech miar dniem niezwykłym. Po pierwsze - z racji imienin Mikołaja, "szkolny mundurek zmienił kolor na czerwony", po drugie - sole
nizant i jego świta zawitali z odwiedzinami na
uroczysty i zarazem niecodzienny apel, na którym - po trzecie - nie byli jedynymi, nadzwyczajnymi gośćmi.
Tego dnia bowiem, do szkoły w Babicach
zawitały delegacje nauczycieli z pięciu europejskich państw
Erasmus+

"PRO-

JEKT ERASMUS+ - WIZYTA W POLSCE"
prawie każdy trzymał w ręku małą chorągiewkę - flagę narodową jednego z państw gości,

W części artystycznej mogliśmy podziwiać
występy wokalne i taneczne uczniów
"You Can Sing"
na sali pojawił się zaprzęg reniferów ciągnących "sanie" wypełnione podarun-

kami, a zaraz za nimi wkroczył Święty Miko
łaj w towarzystwie dwóch Mikołajek.

"mikołajkowa galeria"
www.babice24.pl
www.szkola-starebabice.pl
Dariusz Smoliński

O POLITYCE SENIORALNEJ
U NASZYCH EUROPEJSKICH SĄSIADÓW
W grudniowym numerze Gońca Babickiego, chcielibyśmy przybliżyć
wszystkim czytelnikom to, czym chwalą się i co uważają za swoje największe osiągnięcia w działaniach na rzecz seniorów rządy innych krajów?
SZWEDZI
jakości życia Seniorów.

są w światowej czołówce pod względem

zapewnienie opieki i autonomii osobom starszym w ich dotychczasowym
środowisku życia.
Budowane są kompleksy mieszkalne,
Funkcjonują też liczne "Centra dziennego pobytu dla Seniorów",
Wysokie nakłady państwa

Rzadziej występuje depresja i zmniejsza się użycie leków.
proponowane jest szerokie korzystanie z Internetu.

REPUBLIKA CZESKA
wprowadziła kompleksową reformę w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych,
NIEMCZECH
Mogą również przeznaczyć świadczenie do budżetu rodziny,
HOLANDII

W Niemczech organizowanie się osób
starszych, zaczęło się już w XX wieku.
powstały pierwsze Rady Seniorów.
Seniorzy
u naszych sąsiadów otrzymują wysokie wypłaty emerytalne.

Domy Seniora w Holandii mogą
być modelem dla innych krajów.
Seniorzy łączą możliwość życia w samodzielnych mieszkaniach, ze wsparciem przez wyspecjalizowanych opiekunów.

Wysokość emerytur pozwala Seniorom na zwiększenie
w razie potrzeby zakresu usług.

Seniorzy korzystają z bardzo wielu ofert aktywności:

ANGLII,
"kształcenie ustawiczne",

W starzejących się społeczeństwach europejskich, rola polityki senioralnej jest coraz większa, ale jej realizacja w dużej mierze zależy od
działań lokalnych samorządów - gmin, powiatów i województw.
Anna Czajkowska
z Rady Seniorów Gminy Stare Babice

MIKOŁAJKI NA BABICKIM RYNKU
Tradycyjnie już w okolicach 6 grudnia na parkingu przed budynkiem nowego Urzędu Gminy w Starych Babicach odbyła się plenerowa
impreza, na którą zawsze przybywa Święty Mikołaj. Tak było i w tym roku, w niedzielę 4 grudnia 2016 r.
Święty Mikołaj w obecności Śnieżynki
Wójt
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek rozświecił choinkę,
Michał Starnowski
(więcej zdjęć na www.babice24.pl)

BORZĘCIŃSKIE MALOWANIE BOMBEK
W sobotę, 3 grudnia 2016 roku w świetlicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbyło się rodzinne spotkanie, podczas
którego dzieci wraz ze swymi rodzicami malowali bombki choinkowe.

Krzy
sztofa Szuby i Remigiusza Fijołka,
od 2012 roku włączają się
Strażacy z miejscowej OSP i księża z tutejszej
Parafii.

powstały je
dyne i niepowtarzalne artystyczne arcydzieła.

Uzy-

skany ze sprzedaży dochód zasilił budżet parafialnego Caritasu z przeznaczeniem na przy
gotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących.
Michał Starnowski
(więcej zdjęć na www.babice24.pl)

GALA WOLONTARIATU 2016
W piątek, 2 grudnia 2016 roku w auli I Gminnego Gimnazjum
w Koczargach Starych odbyła się III Gala Wolontariatu. Gości przywitała Hanna Domańska - Prezes Stowarzyszenia "Odkrywamy Świat".
wyłoniono m. in. Laureatów Konkursu "Wolontariusz Roku 2016".
podziękowania "społecznym dobroczyńcom"
złożyli m. in. Radosław Karpiński
Jarosław Płóciennik

Katarzyna Cienkusz i Anna Warzycha-Druzd
Marianna Kosińska,
Agata Siemiątkowska
Agnieszka Starosz
Krzysztof Grzelak

Marcin Zając.
Angelika

Dawid, Zuzanna Tagesjan i Fabian Dzikowski.
Mileny Lange
Macieja Madalińskiego

"Historia de un Amor"
Wiktorii Szubelak
Mirosława Feldgebela

W tym roku przyznano dwie nagrody główne. W kategorii do 16-lat
Laureatem został Dawid Dąbrowski
wśród dorosłych tytuł ten przypadł Jadwidze Więsyk ze Starych Babic.

Zwycięzcom gratulujemy wyróżnienia, a innych zachęcamy do społecznej działalności na rzecz innych ludzi.
Teresa Zduńczyk i Magdalena Domańska,
Wandzie Śladowskiej i Paulinie Chmurze.
Michał Starnowski

UROCZYSTOŚCI CHOINKOWE
W BABICKIM PRZEDSZKOLU…
Za nami okres choinkowych spotkań. Każda grupa z babickiego
przedszkola, czekając na Świętego Mikołaja przygotowała niespodziankę - przedstawienie w zimowej scenerii.

Wszyscy zebrani mieli też okazję zagościć w Aniołkowie

"Tak, to On
jest Królem"
Po przedstawieniu

Małgorzata Libert

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI
Pracowitym dla Wolontariuszy ze "Szlachetnej Paczki" rejonu Stare Babice i okolice okazał się weekend 10-11 grudnia 2016 r.
trwał finał tegorocznej "Szlachetnej Paczki",

Szlachetna Paczka,
W tym roku pomoc dotarła do 18 tys. 960 rodzin.

Michał Starnowski

PARAFIALNY JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
Tłoczno i gwarno było w "Babickich Ogrodach Parafialnych" w niedzielę, 18 grudnia 2016
roku. W tym dniu, w ostatnią niedzielę adwentu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowany został Parafialny Jarmark Bożo
narodzeniowy.
Jarmark odbył się z Inicjatywy Stowarzyszenia "Działajmy Razem", Wolontariatu Św.
Kingi i Parafii Babice.

Św. Mikołaj Biskup,
Parafialny Jarmark Bożonarodzeniowy

Michał Starnowski
więcej zdjęć na stronie www.babice24.pl

Wolontariat św. Kingi
Stowarzyszenie
"Działajmy Razem"

WIGILIJNE SPOTKANIE
CZŁONKÓW KLUBU HDK
W piątkowy wieczór, 2 grudnia 2016 roku odbyło się "Wigilijne Spotkanie" Członków Międzygminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
"FLORIAN".
podsumowano działalność Klubu w 2016 roku oraz przedstawiono plan działania na kolejny
okres.
Włodzimierz Żabka
Joanną Gmyrek.
odznaczenie "Powiatowej Żabki".

Krwiodawcy zasiedli
do wigilijnej wieczerzy.
Michał Starnowski; fot. M.S., M.K i Ł.S.
strona internetowa Klubu: www.hdk-florian.pl

OFICEROWIE REZERWY
NA SZLAKU BITWY NIEMEŃSKIEJ - CZĘŚĆ II
kontynuacja z poprzedniego numeru Gońca Babickiego...
19 września Piłsudski wydał rozkaz, określający główne cele bitwy,
poprzedzony stwierdzeniem: "aby uprzedzić ofensywę nieprzyjaciela
i pokrzyżować jego zamiary nasze północne armie 2 i 4-a podejmą pod moim bezpośrednim dowodzeniem uderzenie". Wykonanie zadania przypadło 2 Armii Wojska Polskiego, przy wsparciu jej prawego skrzydła
przez dowodzoną przez gen. ppor. Leonarda Skierskiego 4 Armię.

Nasza delegacja po przybyciu do Sokółki, ochłonąwszy z niemiłego
wrażenia,

Jedynymi osobami przejawiającymi zaciekawienie akcentowaniem charakteru naszej podróży
w tym miasteczku okazały się usadowione na ławeczce obok pomnika
cztery starsze kobiety.
na
sejneńskim rynku

przeanalizowaliśmy fragment książki pt. "Bitwa Niemeńska 1920 r."

Z dostępnych źródeł historycznych wiadomo, że Litwini już przed rozpoczę
ciem wojny polsko bolszewickiej wystąpili przeciwko II Rzeczypospolitej,

Sejny. Delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w sali jego imienia w Muzeum Ziemi Sejneńskiej

W budynku dawniejszego pałacu biskupiego,
Małgorzata Przeborowska

Wielka staranność i pietyzm urządzenia ekspozycji są dowodem
jak wielkim szacunkiem Sejnianie darzą Naczelnika Państwa,
("Komendanci, Komisarze, Komuniści! Wasza socjalistyczna ojczyzna żąda nowych wysiłków od szeregów frontowych. Podbój albo
zgon. Śmierć albo zwycięstwo! Naprzód!")
W rękach Polaków znalazło się ponad 40 tysięcy jeńców oraz ogromna ilość
sowieckich zapasów wojennych.

Zaproszeni w 2009 roku na 90 rocznicę Powstania Sejneńskiego przed
stawiciele litewscy, unikali spotkania z Polakami

CIĄG DALSZY NASTĄPI
tekst: Jan Puścian, zdjęcia: Grzegorz Kowalczyk

DZISIAJ W CYKLU ABC EKONOMII
DALSZA ROZPRAWA Z PODATKAMI…
W poniższym artykule postaram się w kilku
zdaniach sprecyzować moją opinię nt. podatków, która zbliżona jest zdecydowanie ku teoriom wolnorynkowym. Teorie te zakładają, że
idealnych podatków nie ma, nie było i nigdy
nie będzie, ale istnieją pewne zasady, które powodują, że podatki mogą być sprawiedliwe, proste,
niskie i przejrzyste.

na jest z VAT 8% ?
Inną kwestią bardzo ważną jest np. progresywność podatku dochodowego PIT,

Dlaczego wszelkie daniny winny być proste?

koszt
ściągania wynosi około ¼ całych wpływów!

Wiele krajów na świecie udowodniło
Ostatnio
nawet któryś z ministrów w swojej szczerości
wyznał, że osoby z zarobkami powyżej 7 tys. zł
miesięcznie powinny dzielić się z tymi o niższym
uposażeniu.

Jeśli państwo (rząd) zaczyna widzieć w nas różnego rodzaju klasy
to zaczyna się tworzyć ró
żnego rodzaju mixy podatkowe ułatwiające życie jednych kosztem innych.

urząd wydał dwie różne interpretacje na obydwa produkty.
Dlaczego rura, zwykła
rura hydrauliczna, sprzedawana jest z VAT 23%
ale już ta sama rura z racji tego, że jest wprowadzona w obieg w ramach usługi montowa-

zmniejsza się liczba nieujawniania dochodów,
co jednocześnie zmniejsza szarą strefę.

W życiu dwie rzeczy są pewne: śmierć i podatki.
Dlaczego podatki powinny być niskie?
zdecydowanie

Tomasz Konopa

REFORMY PO WĘGIERSKU
Witam naszych Czytelników w Nowym, 2017
Roku. Chyba nikt, kto choć trochę interesuje
się wydarzeniami w kraju i zagranicą nie powie, że żyjemy w nudnych czasach. Dzieje się…
i to dużo. Wielu obserwatorów i komentatorów bieżących zajść twierdzi, że są to lata prze
łomu. Przełomu, który zdefiniuje na nowo zależności między państwami, państwa z obywatelami oraz udział w tym wszystkim rynków
finansowych. Wiele rządów krajów Europy
Środkowo-Wschodniej dostrzega nadchodzące zagrożenia i podejmuje starania, aby jak
najlepiej przygotować swój kraj na nadchodzące zmiany.

gdyby nie szerokie poparcie ruchu społecznego Fidesz,

szenie banków do przewalutowania wszystkich kredytów we frankach szwajcarskich po
kursie z dnia zawierania umowy.

Po pierwsze i najważniejsze, reformy były
przygotowane na długo przed objęciem władzy
I tak jednym
z pierwszych posunięć było wprowadzenie podatku bankowego.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

zmniejszono liczbę posłów z 380 do 199,
Zmniejszono
liczbę radnych wojewódzkich z 835 do 391 oraz
liczbę ministerstw z 16 do 8

Dziś chciałbym przybliżyć tylko kilka rozwiązań, które przyjęły Węgry po zmianie władzy w 2010 roku. Wiktor Orban,

było zmu-

zakazano przyznawania nagród całej budżetówce, dopóki nie zmniejszą zadłużenia.
Wielomilionowe odprawy
zostały obłożone 98%
podatkiem dochodowym.
Kolejnym krokiem było uderzenie finansowe w wielkie korporacje i zagraniczne sieci
handlowe.
wprowadzono wy
soki podatek od reklam.
Galerie
handlowe w centrach miast zostały obłożone
bardzo dużymi podatkami,
Na pornografię

w ciągu 3 lat
obniżkę opłat za gaz, prąd i ciepłownictwo o 25%.
polecam książkę Jerzego Roberta Nowaka "Węgier
ska droga do zwycięstwa",
Jarosław Paweł Kuczyński
info: www.jerzyrnowak.blogspot.com/
foto: www.444.hu

GRAM DLA WAS, NIE DLA NICH…
Gram dla Was to debiutancka płyta Witka
Muzyka Ulicy. Pan Witold Jan Mikołajczuk,
pochodzący z Kołczyna pod Terespolem przez
13 lat prowadził własne, dobrze prosperujące
firmy jak i pracował w korporacji. Jak sam
wspomina, dorobił się służbowego Passata
i kredytu we frankach… Zawirowania w kursie waluty spowodowały poważne problemy finansowe, które sprawiły, że przyszły muzyk
zaczął parać się przemytem papierosów i alkoholu z Ukrainy do Skandynawii. Wpadka
w Ystad i kilkutygodniowa odsiadka w ekskluzywnym, jak na polskie warunki, szwedzkim
więzieniu sprawiła, że zapragnął coś zmienić
w swoim życiu…

Grajkiem
zainteresował się były menadżer Maleńczuka
honorowy patronat objęła "Trójka" Polskie Radio.
"Serce Wolności",
został zdjęty z listy przebojów radiowej Trójki.
poszło
o drugą zwrotkę utworu,

W wieku 32 lat nauczył się gry na akordeonie,
Cenzura?
foto: empik.com
Jarosław Paweł Kuczyński

wywiad z Witkiem na www.takt.tv

STRAŻACKIE POGOTOWIE
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2016
23 grudnia 2016 r. zakończyliśmy naszą coroczną akcję "Strażackie
Pogotowie św. Mikołaja". Ludzie dobrej woli przynosili przez cały tydzień prezenty do naszej nowej remizy. Tak jak poprzednio w naszą akcję włączyła się babicka podstawówka, więc znaczna część darów, były
to rzeczy zbierane przez uczniów. W tym roku dowieźliśmy paczki pod
37 adresów dla prawie 100 dzieci, ale trzeba przyznać, że worków było
znacznie więcej niż w poprzednim roku.

rownictwem Pani Alicji Napurki,
Wszystkim zaangażowanym osobom, w imieniu uradowa
nych dzieciaków, serdecznie dziękujemy.
wszystkim zaangażowanym w tę
akcję strażakom z OSP Babice.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Strażacy z OSP Stare Babice

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
Dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie
Smolińskiej,
podziękowania kierujemy do przedszkola Tęcza i szkoły
EduLab. Dziękujemy firmie Hexe
naszym Proboszczom, lokalnym mediom, pracownikom Referatu Promocji Urzędu Gminy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kie-

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI
SAMORZĄDOWCÓW W TENISIE ZIEMNYM
Jak co roku, na początku grudnia w Klubie Tenisowym KampinoSport odbyła się niecodzienna impreza - Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym we współpracy Gminą Teresin oraz
Gminą Stare Babice.
szósta edycja tenisowych zmagań samorządowców z całej Polski
Gminę Stare Babice reprezentował Przewodniczący Rady Gminy p. Henryk Kuncewicz.
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski,
Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek i Marcin Zając.
Sędziemu Głównemu - Arielowi Lisowskiemu
Kubie Załuskiemu
Tomasz Musiał - Kampinosport

