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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 20-31 marca 2017 roku
, czyli
oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).

KSIĘGARNIA VERBUM…

www.ksiegarniaverbum.pl
Drodzy czytelnicy. Dzisiaj nie polecamy jednej, konkretnej pozycji
dostępnej na krajowym rynku wydawniczym. Dzisiaj zapraszamy do
wirtualnych odwiedzin naszej księgarni, bowiem zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w pierwszych dniach marca, w ramach rozszerzenia działalności stacjonarnej, rozpoczął funkcjonowanie sklep interne
towy VERBUM. Nad niektórymi jego elementami jeszcze pracujemy i je
"dopieszczamy", ale witryna jest już dostępna dla klientów.
CompNET

W przypadku księgarni internetowej,
miejsce na "sieciowych regałach" jest praktycznie nieograniczone.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego sklepu: www.ksiegarniaverbum.pl .

Następna grupa to artykuły papiernicze
w naszym cyber-sklepie będzie można zakupić gry,
puzzle i zabawki a nawet artykuły sportowe.

W razie pytań jesteśmy dostępni pod telefonami: 664 241 536 lub 605 959 277, a także pod adresem mail-owym
kontakt@ksiegarniaverbum.pl.
zdawczo-odbiorczy punkt serwisu komputerowego CompNET (www.peceserwis.pl, tel. 602-799-668),
również rozszerza swoją działalność.
na miejscu będzie można zaopatrzyć się
w materiały eksploatacyjne
oraz podzespo
ły komputerowe.
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba
www.ksiegarniaverbum.pl

CO Z TĄ METROPOLIĄ ?
Zaproponowany przez posła Jacka Sasina projekt ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy wzbudził wielką dyskusję zarówno wśród
mieszkańców stolicy i okolicznych gmin, jak i wśród komentatorów medialnych. Przeciw zaproponowanym zmianom zaprotestowała większość podwarszawskich samorządowców w tym i władze Starych Babic.

Według mojej oceny

Nie jest moją intencją, ani intencją Gońca Babickiego wchodzenie w komentowanie jakiegokolwiek sporu politycznego,
Oto moja opinia, która niech będzie przyczynkiem do dyskusji.
zmiany, które są przygotowywane, nie
są zmianami kosmetycznymi, wręcz przeciwnie, uważam że mają charakter radykalny.
ustawa w swej treści
nie mówi nic o przyszłym ustroju wchłoniętych przez Warszawę gmin,
więc jakie przepisy konstytuować będą dalsze istnienie Gminy Stare Babice,
Czy w dalszym ciągu posiadać będziemy jako
gmina osobowość prawną?

Czy jako gmina będziemy mogli dzierżyć w dalszym ciągu udziały (a więc zarządzać) spółką
komunalną EKO-BABICE,

czy nie można tego zrobić na zasadzie współpracy

Proponowany projekt ma wybitnie charakter centralizacyjny i stoi
w opozycji do dotychczasowej filozofii sprawowania władzy lokalnej

Co dalej z naszym rozwojem
gospodarczym,
Projekt ustawy poszedł do poprawek
czy budżet Gminy Stare Babice będzie tylko częścią budżetu stołecznego?
planowanie przestrzenne przestanie być domeną
gminy.

i nie Warszawa
jest mi wrogiem, tylko Stare Babice są mi przyjacielem.
Tomasz Szuba

STOK NARCIARSKI,
CZYLI OBIETNICA GRUSZEK NA WIERZBIE
Trudno jest mi dzisiaj ustalić "Ojca sukcesu", czyli autora pomysłu, aby pod pretekstem formowania stoku narciarskiego ściągnąć na
teren gminy kilkaset tysięcy m3 odpadów, w większości odpadów komunalnych (popularnych śmieci, choć trochę przerobionych na słynnych
pryzmach pod plandekami). Z dostępnych materiałów źródłowych można wyciągnąć wniosek, że było to wspólne działanie władzy gminnej
i kierownictwa MPO. Jak do tego doszło ?????

"nowoczesna" technologia przetwarzania w instalacji MBP
(mechaniczno-biologicznego przetwarzania) zmieszanych odpadów komunalnych przywożonych na teren Radiowa z Warszawy i okolic "zasmrodzi" otoczenie,

"Na koronie składowisk odpadów… nie mogą być
budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia skła
dowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ….".

w Gazecie Babickiej nr 9 z września 2011 roku: "…Trasy
narciarskie, rynny snowboardowe, tory saneczkowe, tarasy widokowe….
dawne wysypisko śmieci - rekultywowane od kilku lat Składowisko Radiowo, znajdujące się na granicy Klaudyna i Warszawy, ma szansę już za kilka lat stać się jednym z najciekawszych miejsc Mazowsza… w najbliższej
okolicy wzniesienia mają powstać obszerne parkingi, bary i kawiarnie,
a także wypożyczalnie sprzętu sportowego. Czy nie jest to wspaniały pomysł? Mieszkańcy Klaudyna uzyskają bajkowe otoczenie….".

Też uważam, że formowanie stoku narciarskiego było tylko pretekstem do stworzenia dla
MPO warunków zapewniających pozbywanie się (składowanie) odpadów komunalnych na składowisku tuż obok funkcjonującej "kompostowni", bez potrzeby kosztownego wywożenia na inne odległe składo
wiska.

"Indoktrynacja"
które zamiast tonować stanowisko wręcz
eskalują obietnice w zakresie wykorzystania Góry Śmieci w niedalekiej przyszłości...
...ciąg dalszy na stronie obok

ciąg dalszy ze strony 6...
"Strategia…jest dokumentem o charakterze strategicznym, który koncentruje się na wyznaczeniu głównych celów strategicznych i operacyjnych rozwoju gminy i wskazuje zaplanowane działania w zakresie naj
ważniejszych obszarów społecznych i gospodarczych życia mieszkańców
Gminy Stare Babice".
"stworzyć warunki do powstania regionalnego ośrodka turystyczno-sportowo-rekreacyjnego z funkcją edukacji ekologicznej dla dzieci
i młodzieży na bazie byłego składowiska odpadów w Klaudynie".

składowisko jest nadal eksploatowane
"Na terenie Gminy Stare Babice, w miejscowości Klaudyn, zlokalizowane jest składowisko odpadów Radiowo, przyjmujące odpady
inne niż niebezpieczne oraz odpady obojętne. Składowisko jest eksploatowane oraz rekultywowane przez dotychczasowego użytkownika - MPO.
W 2007 roku na zlecenie urzędu gminy wykonano koncepcję ukształtowania składowiska odpadów Radiowo. Koncepcja ta była podstawą do opracowanego później projektu ukształtowania bryły składowiska. W odróż
nienia od wcześniejszego projektu rekultywacji, koncepcja zakłada rekreacyjne wykorzystanie składowiska: na skarpie i stokach zaprojektowano
trasę narciarską, rynnę snowboardową, ścieżki dla pieszych".
I dalej w tym samym tonie, tylko za każdym razem więcej, szerzej
i jakby trochę inaczej.

"...planowany jest stok narciarski, tor saneczkowy, wave boarding"

"budowę regionalnego centrum turystyczno-rekreacyjnego na byłym składowisku śmieci w miejscowości Klaudyn".
Czy autorzy strategii mogli się aż tak pomylić, że w tym samym dokumencie (w strategii rozwoju gminy), w tym samych miejscu (na Górze Śmieci w Klaudynie), zaplanowali kilka różnych obiektów ???
Przecież to niemożliwe, bo nasi włodarze (oczywiście Ich zdaniem) nie
popełniają błędów !!!

"Gmina Stare Babice w 2025 roku… 3. Gmina oferująca unikalne w skali Mazowsza usługi sportowe dzięki profesjonalnemu i przyjaznemu dla miesz
kańców i turystów nowoczesnemu obiektowi sportu i rekreacji na terenie
byłego wysypiska Radiowo (przykładowo: ścieżki piesze i rowerowe, zjazd
rowerów górskich, tor kolarski, nordic walking, stok igielitowy, stok narciarski do nauki jazdy, małe zaplecze hotelowo-gastronomiczne, kolarstwo, rynna snowboardowa".

nowoczesny obiekt sportu i rekreacji, regionalne centrum turystyczn-rekre
acyjne i regionalny ośrodek turystyczno-sportowo-rekreacyjny z funkcją edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.
"od przybytku niech głowa boli… innych ".
Krzysztof Kaliszewski - Mieszkaniec Klaudyna

PRAWNIK RADZI... CZYM JEST ZDARZENIE
MEDYCZNE I WOJEWÓDZKIE KOMISJE
DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH?
Z usług lekarza korzysta każdy; duży czy mały… Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z leczenia, a niekiedy wręcz wskutek przeprowadzonego procesu leczenia doświadczamy pogorszenia stanu zdrowia czy no
wych dolegliwości, w wyniku np. źle przeprowadzonego zabiegu czy
operacji. Mówić wtedy możemy o "błędzie lekarskich".
"błędu lekarskiego".

w oparciu o orzecznictwo

Powszechne i oczywiste jest, iż od
lekarza wymaga się staranności szczególnej, z uwagi na profesjonalny
charakter jego działań oraz ze względu na to, że lekarz ma dbać o życie i zdrowie ludzkie, które są dobrami szczególnie chronionymi przez
polskie prawo. Większość z nas doświadczając błędu lekarskiego: tracąc własne zdrowie czy osoby najbliższej, czuje się bezradnie i nie wie
jak walczyć o naprawienie szkody.
Niewiele osób ma świadomości, iż od 2012 roku działają Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
zdarzeniem medycznym jest zaka
żenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie
ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

(odszkodowania i zadośćuczynienia)

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala

Komisja wydaje dwa rodzaje orzeczeń:
Aby wszcząć postępowanie przed komisją, należy złożyć wniosek. Jednak nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnios
ki takie są zwracane.
Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:
1.
2.

Wniosek podlega
opłacie stałej w wysokości 200 zł.
Na terenie naszego województwa wnioski należy składać:

Wniosek powinien zawierać m.in.
(zakażenie biologiczne czynnikiem chorobotwórczym, uszko
dzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta),

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

SENIORZE - PRZYJDŹ NA TO SPOTKANIE !!!
Wprowadzanie w błąd, podszywanie się pod inne firmy w celu pozyskania nowego klienta, nieinformowanie o prawie do odstąpienia od umowy to tylko niektóre "grzeszki" przedstawicieli handlowych operatorów,
na których negatywne skutki są narażone szczególnie osoby starsze. Aby
przeciwdziałać takim sytuacjom, UKE prowadzi kampanię informacyjną
"Wiem, co podpisuję".
Celem kampanii jest uświadomienie konsumentów w zakresie ich
praw i obowiązków,
Dotarcie do jak największej liczby konsumentów pozwoli na
ograniczenie liczby umów zawieranych z naruszeniem dobrych obyczajów.
przede wszystkim osób w wieku 60+,

UKE stale otrzymuje pisma od konsumentów, szczególnie od osób
starszych,
Jak wygląda takie postępowanie?
W trakcie rozmowy przedstawiciel handlowy wprowadza rozmówcę w błąd,

W efekcie, zamiast obiecanych korzystniejszych warunków, abonent otrzymuje niekiedy wyższe
niż dotychczas rachunki.

W ramach kampanii UKE uświadamia konsumentów,

Urząd Komunikacji Elektronicznej wraz z Radą Seniorów Stare Babice zaprasza na spotkanie konsumenckie, które odbędzie się 21 marca
o godz. 17:00. Adres: Stare Babice, ul. Rynek 32

NARODOWY BANK POLSKI
WPROWADZIŁ NOWY BANKNOT 500 ZŁ.
10 lutego 2017 roku do obiegu trafił nowy
banknot o nominale 500 złotych. Banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego to zapewnienie niezakłóconego obiegu gotówki oraz
zmniejszenie kosztów emisji znaków pieniężnych; 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na
Banknot 500 zł

Banknot 500 zł

Banknot 500 zł, autorstwa Andrzeja Heidricha,
Informacja z NBP

CO TRZEBA WIEDZIEĆ...
O RELACJACH I ROLACH
MIĘDZYPOKOLENIOWYCH
Młodzi i Seniorzy, czyli najmłodsze i najstarsze pokolenie mają ze
sobą wiele wspólnego. Zarówno jedni jak i drudzy funkcjonują w niezwykle dla siebie niesprzyjających warunkach i często czują się niezrozumiani.
Młodzi
Starsi,
socjologa F. Eriksona

muszą się nieustannie uczyć.

Idea integracji międzypokoleniowej
- integracji
międzypokoleniowej.

"Dzień Seniora",
Seniorzy

"Spotkanie Międzypokoleniowe".
Seniorzy - studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Młodzi
W Naszym Starobabickim środowisku
Anna Czajkowska z Rady Seniorów Gminy Stare Babice

EKO-EDUKACJA Z FIRMĄ BYŚ
I FUNDACJĄ CHLOROFIL
Czym skorupka za młodu nasiąknie…- dalszy ciąg tego powiedzenia zna każdy z nas. Bo rzeczywiście, nawyki, przyzwyczajenia i wrażliwość zaszczepiona w najmłodszych latach ujawnia się w dorosłym życiu.
Dotyczy to wszystkich jego dziedzin, w tym także stosunku do otaczającego świata, przyrody, a ściślej rzecz ujmując, postaw proekologicznych.
rewolucja goni rewolucję
System gospodarki odpadami w ostatnich kilku latach uległ
całkowitemu przemodelowaniu,

Wie o tym Fundacja Chlorofil,
wie też o tym firma BYŚ
ołączywszy siły Fundacja Chlorofil i Byś organizują warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży,
W jednym z takich warsztatów wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Borzęcina Dużego oraz Starych Babic.

Akcja gry dzieje się w sortowni firmy Byś na warszawskich Bielanach.

Uczestnicy z klas 3-6 szkół podstawowych
W warsztatach wzięło udział ok. 150 uczestników.
III edycji konkursu "Mistrz Recyklingu - Maks porządkuje odpady".
dowiedzieli się, że do segregowania odpadów
używane są zaawansowane technologie skanera optycznego i prądów wirowych

uczestnicy tych i tym podobnych zajęć wyrosną na świadomych obywateli, mieszkańców swoich małych ojczyzn,

Warsztaty odbywały się w klasach z dużymi tablicami multimedialnymi,
"Mistrz Recyklingu - Maks porządkuje odpady".

Karol Wójcik - Firma BYŚ

ZEBRANIE W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ
9 lutego 2017 roku o godz. 11.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Babice". Zebranie otworzył Przewod
niczący Zarządu Remigiusz Fijołek, zaś na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Kalinowskiego.

składki pozostaną na dotychczasowym poziomie, a mianowicie 49 złotych za grunty rolne od 1 ha i powyżej i 64
złote dla działek poniżej hektara.

Nowością jest wprowadzenie opłaty za konserwację rowów krytych
Podczas obrad podsumowano działalność GSW "Babice" za rok 2016
i przedstawiono plan pracy na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Józef Drzewiński wysunął wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 rok.

trzeba będzie zapłacić 50 złotych.
Podczas obrad dużo rozmawiano o zaległościach w opłacaniu składek członkowskich przez Mieszkańców
rowy
wzdłuż ulic nie zaliczają się do urządzeń nad którymi nadzór sprawuje Spółka Wodna.

Podczas zebrania długo rozmawiano o wysokości składek członkowskich,

Zarząd wysunął
propozycję, aby członkowie Zarządu mogli być zatrudniani w spółce
w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
Wniosek powyższy został zdjęty z Porządku Obrad.
z Gminną Spół
ką Wodną "Babice" pożegnała się Pani Magdalena Słowińska.
Agnieszkę Stanicką,
Michał Starnowski

Z SESJI RADY GMINY STARE BABICE
9 lutego 2017 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Stare Babice. Podczas obrad procedowano przyjęcie kilku uchwał, ważnych
z punktu widzenia Mieszkańców Gminy Stare Babice. I tak:
Założono Szkołę Podstawową w Zielonkach Parcele przy ul. Południowej 2, z obwodami obejmującymi miejscowości i ulice: Zielonki
Wieś, Lipków z wyłączeniem Kolonii Lipków,
Stare Babice, Ulice:

Kwirynów, Janów, Klaudyn, Latchorzew, Babice Nowe, Ulice:
Lipków, Ulice:

Blizne Jasińskiego, Blizne
Łaszczyńskiego, Lubiczów, Babice Nowe, Ulice:
Zielonki Parcele.
cały Latchorzew przypisany zostanie
do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych: Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Wojcieszyn, Stanisławów, Mariew, Buda.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym: Borzęcin Mały,
Borzęcin Duży, Topolin, Wierzbin, Zalesie.
Teraz Uchwała Rady Gminy Stare Babice trafi do Kuratorium Oświa
ty,

Ponadto ustalono pozostałe obwody szkół,
przeniesienie miejscowości Zalesie do obwodu Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym.

Ponadto Radni poprzez zdjęcie z porządku obrad, nie wyrazili zgo
dy na podwyższenie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice.
Przewodniczący Radny Gminy Henryk Kuncewicz
jak argumentował Radny Jerzy Piętocha,
Radny Piętocha zaproponował
również, żeby wysokość diet Radnych,

Pozostałe obwody:

przywrócić do stanu sprzed podwyżki.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach:
Stare Babice, Ulice:

Radni wyrazili sprzeciw w sprawie utworzenia Metropolii Warszawskiej w kształ
cie zaproponowanym przez Posła Jacka Sasina.
Michał Starnowski

WRĘCZYLIŚMY INTERBABINICZA
W sobotę, 18 lutego 2017 roku spotkaliśmy się z Panem Jerzym Bogdanem Raczkiem - Laureatem Nagrody "InterBabinicz" za 2016 rok.

Pan Jerzy Bogdan Raczek, na którego zagłosowało 41% Internautów (405 głosów)
Działa aktywnie w stowarzyszeniu Park Kulturowy Transatlantycka Radio
telegraficzna Centrala Nadawcza oraz babickim kole Związku Oficerów Rezerwy.

W obecności żony Laureata,
Jarosława
Chrapka,
Stanisława Chrapka
Marcina Łady,
wyróżnienie Panu Jerzemu Bogdanowi Raczkowi wręczył Michał
Starnowski
W uroczysty sposób pamiątkowa statuetka i dyplom trafiły w ręce
człowieka, który swą postawą i działalnością zasłużył na uznanie i szacunek Internautów.
Nagrodę "InterBabinicza" wręczono po raz dwunasty.

Laureat
wręczył też zebranym po egzemplarzu swojej ostatniej książki z odręcznie wypisanymi dedykacjami.

Jego książka "Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach"
Poprzez swoje działania przyczynia się do pro
mocji naszej gminy na skalę ogólnopolską i światową.
M.S. fot. Marcin Łada (ZG ZOR RP)

APLIKACJA "MOJA KOMENDA"
Aplikacja "Moja Komenda", to pierwszy mobilny przewodnik po
polskich jednostkach Policji przygotowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Dzięki
niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę,
zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Aplikacja za
wiera również bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce oraz umożliwia
ich odszukanie.

Aplikację przetestowałem osobiście. Jest czytelna i prosta w obsłudze.

na podstawie informacji MSWiA - Michał Starnowski

Wilno. Pan Ambasador Jarosław Czubiński
przemawia przy grobie MATKI I SERCA SYNA

WYKLĘCI 2017
Jak co roku 1. marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju przez cały marzec będą odbywały
się pikniki, pokazy i prelekcje związane z powojennym ruchem wolnościowym i antykomunistycznym, do których zalicza się m.in. takie
organizacje jak Wolność i Niezawisłość (WiN)
oraz NIE, ale nie można także zapomnieć o Armii Krajowej Obywatelskiej, Armii Polskiej
w Kraju, Konspiracyjnym Wojsku Polskim,
Narodowych Siłach Zbrojnych, Narodowym
Zjednoczeniu Wojskowym, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Wielkopolskiej Samodzielnej
Grupie Ochotniczej Warta, organizacji Wolność i Sprawiedliwość.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem obchodów jaki można znaleźć na witrynach internetowych pod adresami:

Ostatni Wyklęci walczyli z komunistami
aż do 1963 r.,
w końcu lutego br.
w wieku 91 lat zmarł płk Jan Kudła,

odwiedzenie warszawskiego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,
Tomasz Konopa

GRODNO BEZ WIZ
Ocieplenie stosunków z naszym wschodnim sąsiadem daje pierwsze
owoce. Od 26 października 2016r. polscy turyści mogą zwiedzać Grodno i jego zachodnie rubieże w ruchu bezwizowym. W tym celu wystarczy dokument wystawiony przez jedno z akredytowanych biur podróży.
Aby otrzymać ten dokument należy zgłosić chęć przyjazdu drogą
mailową.
Należy pamiętać, że o dokument ten musimy wystąpić co najmniej 48h przed planowanym przyjazdem
Łączny czas pobytu nie może przekraczać 5 dni.

Problemem dla osób nie znających rosyjskich liter,
z po-

Planując podróż własnym autem i przekraczając granicę w Kuźnicy-Bruzgi, musimy liczyć się z potrzebą zaopatrzenia się w urządzenie
BelToll.

czątkiem wiosny
W Grodnie znajdziemy

Od przejścia granicznego w Kuźnicy do Grodna kilka kilometrów musimy pokonać płatną trasą M6.

Miłośników kajakarstwa

Niemniej radziłbym zwrócić na to uwagę i dopytać na granicy.
nawet nie próbujcie żartować z łapówką!
Jednym słowem, nie taka Białoruś straszna jak ją w TV pokazują.

Wyjeżdżający po raz pierwszy na Białoruś nie powinni się za to bać
bariery językowej.

Jarosław Paweł Kuczyński
INFO: www.grodnovisafree.grsu.by; www.wilejka.pl;
FOTO: www.fly4free.pl; www.visitbelarus.eu

ZŁOTY STANDARD Z BIAŁEJ GÓRY - CZ. II
W pierwszej części artykułu, która ukazał
się w poprzednim miesiącu, omówione zostały
dwa istotne elementy, jakimi są inflacja oraz
różnice między pieniądzem a walutą, których
dobre zrozumienie jest kluczowe dla zrozumienia wagi odejścia w 1971 roku Stanów Zjednoczonych od wprowadzonego w Bretton Woods
standardu złota. W drugiej części przyjrzymy
się powodom, dla których gospodarka amerykańska stała się tą największą i najistotniejszą, z punktu widzenia ekonomicznego, go
spodarką na świecie. Z pewnością powodów takiego stanu rzeczy można szukać na różnych
frontach, jednakże tym razem chciałbym skupić się na jednym, w moim odczuciu kluczowym, aspekcie.

Prowadzenie regular
nej wojny niesie ze sobą ogromne koszty,

który mógł ogłosić swoje niekwestionowane
zwycięstwo były bowiem Stany Zjednoczone,

Strumień złotych sztabek

Oficjalne powody podpisania porozumienia z Bretton Woods

W lipcu 1944 roku
ustalony został sztywny kurs wymiany walut
globalnych w odniesieniu do dolara,

Strumień złotych sztabek ponownie podróżował przez wielką wodę,

waluta amerykańska została uznana przez cały świat za
pieniądz,
zawsze w sytuacji gdy
ktoś traci, po drugiej stronie barykady stoi inna osoba, która odnosi wprost proporcjonalne korzyści.
Krajem,

porozumienie zawarte ponad 20 lat wcześniej
zaczęło się chylić ku upadkowi.

źródło: https://nsnbc.me
Tomasz Radomski

FERIE 2017 - MINI STOK NA POLNEJ
Od wielu już lat Szkoła Podstawowa w Starych Babicach organizuje dla chętnych uczniów akcję FERIE W SZKOLE.
w tegorocznych wzięło udział 230 dzieci, dla których przygotowano całą masę
atrakcji.

Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło wyjść do kin, czy na kręgielnie
i baseny.

Na terenie babickiej podstawówki odbyło się wiele zabaw oraz zajęć plastycznych i sportowych,
- Piotra Pazińskiego.

Novum tegorocznego tygodnia ferii spędzonego w szkole był SNOWTUBING - sztuczny tor do zjeżdżania na specjalnych oponach, udostępniony przez szkołę od środy do piątku.

Ponieważ
nowość przypadła dzieciom do gustu, dyrekcja szkoły już dziś myśli
o przyszłorocznej rezerwacji i ponownym uruchomieniu "mini stoku
na Polnej".
Dariusz Smoliński

