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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się w dniach 10-21
pażdziernika 2016 roku
,
czyli oferty: Księgarni "Verbum" (kwota 50 zł.) i Tabliczek na Twoją Miarę (60 zł.).
No i mamy nową gazetę. O tym, o tamtym, ale nie o "rewelacyjnych" doniesieniach Pana Stonogi, choć zapewne każdy z Państwa przekartkuje Gońca w poszukiwaniu materiału na jakże gorący ostatnio "parafialny" temat. Tak jak napisałem na facebookowym profilu babice24.pl "Nie znamy szczegółów dotyczących materiału, który na swojej stronie internetowej zamieścił Pan Stonoga. Nie wiadomo, czy są to informacje
prawdziwie, czy też nie. W związku z powyższym informujemy, że do czasu wydania oficjalnego komunikatu (jeżeli oczywiście taki się ukaże), nie
będziemy zabierali głosu w tej sprawie".
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bieżącym numerem, dajemy Wam dziś kolejne 28 nowych stron. Miłego czytania.
Redakcja

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA... LAMPIONY
Po raz pierwszy w naszym cyklu książka,
która dopiero za kilka dni pokaże się na rynku. "Lampiony", to kolejna po bestsellerowych
"Pochłaniaczu" i "Okularniku" część serii "Czte
ry żywioły"… serii o utalentowanej profilerce
(policyjnym psychologu śledczym) Saszy Załuskiej.
W 2005 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach zjawiła się młoda kobieta. Wyglądała dość niepoważnie: dredy na głowie, blu
za z kapturem, trampki. Od kilku miesięcy próbowała skontaktować się z profilerem Bogdanem Lachem. Policjanci najpierw próbowali jej
wmówić, że nie ma takiej osoby jak profiler. Po-

tem się okazało, że Bogdan Lach istnieje, ale
jest bardzo zajętym szefem policyjnych psychologów, nie można mu zawracać głowy. W końcu
przyznali, że funkcja profilera jest operacyjna
i policja nie chciałaby, aby dziennikarze to ujawnili. A Bogdan Lach już wtedy był skuteczny
w rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadek kryminalnych. Tyle że robił to właściwie po godzinach pracy. Dziennikarka była jednak nieustę
pliwa. W końcu dostała 30 minut na rozmowę.
Profiler, ujrzawszy przed sobą młodą dziewczynę w dziwnej fryzurze i ubraniu, potraktował ją
pogardliwie. - Był dla mnie niemiły - śmieje się
Katarzyna Bonda, była dziennikarka, dziś gwiazda wśród pisarzy kryminałów.

Drodzy klienci, w dalszym ciągu przyjmujemy zamówienia na podręczniki szkolne, czas
realizacji 24-48h (podręczniki akademickie tro
chę dłużej).

Katarzyna Bonda

Zapraszamy również do CompNET - zdaw
czo-odbiorczego punktu serwisu komputerowego mieszczącego się w VERBUM:
tel. 602-799-668, www.peceserwis.pl
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

ŚMIECI W GÓRĘ, ALBO MNIEJ WORKÓW
Przed włodarzami Gminy Stare Babice, a w szczególności przed
Radnymi niezmiernie trudne zadanie. Otóż problemem w gminnej gospodarce odpadami komunalnymi stały się… nie co innego, jak tylko
odpady zielone.

i brązowe

w ostatnim czasie problemem okazały
się odpady zielone.

Co zatem zrobić? Czy jedynym sposobem jest podwyżka?

To, co stało się wygodne dla
mieszkańców, stało się niestety udręką dla urzędników.
ograniczenie ilości wystawianych worków w przeliczeniu na jedną posesję.

Radni
Wójt poinformował, że faktury za wywóz odpadów wystawiane przez firmę "Byś", z każdym miesiącem są coraz wyższe.
z każdym miesiącem ilość wystawianych przez
Mieszkańców brązowych worków rośnie.

Przed Radnymi burzliwe dyskusje i pewnie niejeden pomysł lub pro
pozycja
Dzwońcie, piszcie.
Michał Starnowski - Radny Gminy Stare Babice
mstarnowski@interia.pl ; tel. 796-920-796

LIST DO REDAKCJI
Szanowni Państwo, piszę do was kilka słów
w sprawie pomalowania w Zielonkach Parceli, na dwóch przystankach, szczebelków do siadania do ławek.

Żeby pomalować te dwanaście ławkowych szczebelków, to
musiało to trwać aż dwadzieścia dni,

Były radny i sołtys - Stanisław Lesisz, lat 79

i trwało to aż dwadzieścia dni.

Nie chcemy jako redakcja pokazywać pracy
urzędników w kategorycznie złym świetle, jednak
szanujemy prawo Pana Stanisława do wyrażania własnej opinii, dlatego zdecydowaliśmy się
na publikację tego krótkiego listu. Jeśli urząd zechce się do sprawy ustosunkować, nasze łamy
będą dostępne.
Redakcja

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO GŁOSOWANIA
Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Stare Babice na 2017 rok. Głosowanie odbywać się będzie w ter
minie od 5 października do 14 października 2016 r. (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).

6.

Głosować można w formie:
1.
Ja
Mieszkańców Klaudyna, Janowa, Kwirynowa, Starych Babic i Babic
Nowych zachęcam do głosowania w szczególności na dwa projekty, tj.
Pole rekreacyjno-wypoczynkowe w Starych Babicach przy ul. Zielonej
(przy ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Pohulanka a Klaudynem) oraz na
projekt: Dofinansowanie projektu gminnego placu zabaw w Starych Babicach (na działce gminnej w okolicach parku).
jest to wspólna inicjatywa Radnych, Sołtysów i Rad Sołeckich tych pięciu miejscowości.

a)
b)
c)
2.

3.
Poniżej oficjalna informacja Urzędu Gminy Stare Babice
Zasady głosowania na projekty w ramach budżetu partycypacyjne-

UWAGI

go:
1.
1.
2.
2.
3.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA
WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE
ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY
NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY

4.
5.

NIEKONIECZNIE W DOBRYM MIEJSCU
Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone… ale nie tylko, bo wysyłają też zdjęcia.
Otóż w okolicach dużego babickiego ronda, tuż przy pawilonach handlowych jest wyznaczone miej
sce dla inwalidów.
o nietypowej zaporze samej w sobie. Otóż problemem
dla niepełnosprawnych jest znak drogowy, który został ustawiony raczej nie w tym miejscu co potrzeba.
dziękujemy
O ścieżce rowerowej, która właściwie nią nie jest napiszemy następnym razem.

Redakcja

DOLOMITOWY PYŁ ZMORĄ
MIESZKAŃCÓW UL. KOCZARSKIEJ
I BABICKIEJ ALEI DĘBÓW KATYŃSKICH
Od dawna gmina utrzymuje przejezdność
niektórych dróg wysypując je tłuczniem dolomitowym. Jest to działanie prowizoryczne, mające ułatwić nadejście chwili, gdy dana nawierz
chnia doczeka się utwardzenia za pomocą masy asfaltowej lub coraz szerzej stosowanej kost
ki betonowej. Niestety, tłuczeń ten ma tę właściwość, że szybko ulega rozdrobnieniu aż do
konsystencji pyłu, który staje się wszechobecny i brudzi nie tylko jeżdżące po nim samochody, ale wszystkie przylegające do jezdni po
sesje wraz z zabudowaniami.
obecnie jednak satysfakcjonujące dla mieszkańców byłoby zrobienie nakładki asfaltowej szerokości 5-6 metrów wraz
z utwardzeniem pobocza

Ostatnio "stop pyłowi" powiedzieli mieszkańcy ulicy Koczarskiej w Starych Babicach

Czy ulica Koczarska w przyszłym roku
będzie poprawiona?

Muszą także znaleźć się pie
niądze

udaliśmy
się do urzędu gminy po informacje u źródła,

PS. Tłuczniem dolomitowym utwardzona
jest również niedługa, ale jakże ważna dla nas
wszystkich Aleja Dębów Katyńskich.

takich dróg w gminie jest więcej.
Lucyna Skrzeczkowska i Tomasz Szuba

"STAROŚĆ NIE RADOŚĆ", ALE DZIAŁAMY
Gminna Rada Seniorów w Starych Babicach rozpoczynająca właśnie swoją kadencję, będzie podejmowała takie działania na rzecz osób
starszych, aby powiedzenie to stawało się coraz bardziej popularne.

To wszystko niesie nowe wyzwania i oczekiwania starzejącego się społeczeństwa.
Rada Seniorów,
Jej głównym zadaniem jest
Gminna Ra-

da Seniorów

"Szkoły letniej Rad Seniorów",
dację "Zaczyn",

fun-

Rada Seniorów w Starych Babicach podjęła decyzję o przystąpieniu
do "Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów".
Anna Czajkowska z Rady Seniorów

PRAWNIK RADZI... TESTAMENT
Testament jest jedyną czynnością prawną,
która może być dokonana na wypadek śmierci
(A.Kidyba, Komentarz, Kodeks Cywilny, Tom
IV, Spadki, wyd. IV).
każdy ma swobodę dysponowania
swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje testamentu:

2. sporządzany na polskim statku morskim
lub powietrzny

1. zwykły,
2. szczególny.
Testament zwykły:
1. allograficzny

Treścią testamentu jest rozporządzenie majątkiem testatora na wypadek jego śmierci.

2. holograficzny

3. testament wojskowy

3. notarialny
Testament szczególny:
1. ustny

"będąc świadomym i w pełni
władz umysłowych …"

Nie mogą być świadkami przy sporządzaniu testamentu osoby:

Ważny i obowiązujący jest jedynie oryginał testamentu.
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis"
tel. 535-581-976

Z ŻYCIA OSP BORZĘCIN DUŻY
Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym przeżywa drugą
młodość. Stowarzyszeniu (OSP jest jedną z głównych formacji ratowniczych w kraju), po upływie ponad 50 lat udało się ponownie stworzyć
żeńską, młodzieżową drużynę pożarniczą, która liczy osiem druhen.
tym samym OSP w Borzęcinie Dużym stała się jednostką nie tylko ratowniczo-gaśniczą, ale również wychowawczo-szkoleniową.

Pozytywne zmiany widoczne są
również w samej strażnicy (nowy budynek) i w jej otoczeniu.
Kolejnym historycznym sukcesem zarządu jest nieodpłatne pozyskanie zabytkowego wozu strażackiego marki Star A25P z 1962r ,

dh Paweł Majchrzak,

tuż przed zbliżającym się sezonem grzewczym,
Zebrała Redakcja

TOP AGILITY DOG W ZIELONKACH
W drugi weekend września bieżącego roku na terenie Stajni Zielonki prowadzonej przez Dawida Kajaka mogliśmy podziwiać zmagania
pięknych czworonogów w skokach przez przeszkody.
Tym razem nie były to konie, a psy - różnej rasy, wielkości i maści.
& Team 2016

Top Agility Dog
Związek Kynologiczny w Polsce.

w Stajni Zielonki.
tekst i fot.: Emilia Kawczyńska-Banaszek
www.fotoniebanalne.pl

ŚWIĘTA MATKA TERESA
Z KALKUTY NA BABICKIEJ ZIEMI
4 września 2016 r. podczas mszy św. na placu Świętego Piotra w Rzymie papież Franciszek beatyfikował Matkę Teresę z Kalkuty założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Miłości, laureatkę pokojowej Nagrody Nobla
z 1979 r., jedną z najważniejszych postaci kościoła katolickiego. Dziś przypomnimy o tym,
że ta znana na całym świecie osoba w latach
osiemdziesiątych odwiedziła babicką parafię
oraz jej okolice.
Urodziła się w 1910 r.
Agnes Bojaxhiu.

"moje dzieci, nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi".

W 1983 r. w Zaborowie otworzono pierwszy w Polsce dom prowadzony przez ten zakon. Wielkim wydarzeniem z tej okazji był przy
jazd Matki Teresy

otrzymała również
zaproszenie do babickiej parafii i zgodziła się
je przyjąć.
parafianie z niecierpliwością zerkali na główne drzwi,
Tymczasem święta z Kalkuty nie zdecydowała się wejść specjalnie przygotowanym dla
niej wejściem i by dochować skromności poprosiła, by pozwolono jej wejść tylnymi
drzwiami od strony zakrystii. Świadkowie tej
wizyty wspominają przejmujący widok

W czasach późniejszych jeszcze kilkukrotnie przyjeżdżała do Polski,
W wieku dwunastu lat po raz pierwszy poczuła powołanie i zdecydowała oddać się służbie Bogu.

W 1950 r., już jako Matka Teresa, założyła
Zgromadzenie Misjonarek Miłości,
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnie
ście uczynili

a może
ktoś z Was ma zdjęcia?
Św. Matka Teresa w latach 80-tych odwiedziła także pobliski Izabelin, gdzie spotkała
się m. in. z najstarszą mieszkanką Sierakowa
(na zdjęciu).
Ewa Ugorowska

fot. archiwum Parafia Izabelin
Św. Matka Teresa z Kalkuty
z wizytą u 95-letniej mieszkanki Sierakowa

PARA PREZYDENCKA
CZYTAŁA "QUO VADIS" W LIPKOWIE
3 września 2016 r. na terenie parku przy
kościele św. Rocha w Lipkowie miały miejsce
obchody ogólnopolskiej akcji "Narodowe czytanie", której celem jest popularyzacja czytelnictwa i zwrócenie uwagi na dbałość o popra
wną polszczyznę.

"Koniec igrzysk"
ZoJacek

fia Bohosiewicz,
Karnowski
Maria Badeńska-Stapp;

Dariusz
Malejonek,

ksiądz Tomasz Sobiecki
"Tibi Domine"

Prezydent RP Andrzej Duda podziękował
za zaproszenie do Lipkowa

vadis"
wicza.

"Quo
Jerzego Kawalero-

Krzysztofa Jabłonki
"Dlaczego Henryk Sienkiewicz zadał pytanie
Quo vadis Europie początku XX wieku".

Agata Kornhauser-Duda
Czytanie nas jednoczy,
otwiera na siebie i świat. Powoduje, że jesteśmy
szczęśliwsi

W tym roku akcja "Narodowe czytanie" odbyła się w Polsce po raz piąty.
Na godzinę 16:00 zaplanowano największą
i najbardziej oczekiwaną atrakcję tego dnia przybycie pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Roku Henryka Sienkiewicza
Ewa Ugorowska

INNA NIŻ ZAWSZE AKCJA KRWIODAWSTWA
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w niedzielę 4 września
2016 roku odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa, którą zorganizował Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "FLORIAN".
jednak tym razem było inaczej.

Pragnę złożyć serdecznie podziękowania Krwiodawcą za przybycie,
członkom Klubu za zaangażowanie, a Proboszczowi ks. Grzegorzowi Ko
zickiemu za udostępnienie Sali.
Następna Akcja
pada br.

20 listoPrezes Klubu - Michał Starnowski

jedyną możliwością może być przeprowadzenie akcji stacjonarnej.
Szybkie decyzje i współpraca z Proboszczem babickiej Wspólnoty
spowodowały, że tym razem akcja odbyła się w budynku Domu Parafialnego "Arka" w Starych Babicach (ul. Rynek 17).

Pomimo pewnych utrudnień
akcja przebiegła wzorowo. Zgłosiło się na nią 60 osób, z czego 46 oddało ponad 20 litrów krwi.
azem z Nami byli Wolontariusze ze
"Szlachetnej Paczki" z rejonu Stare Babice i okolice. Liderka Agata
Siemiątkowska

DOŻYNKI W PARAFII BORZĘCIN DUŻY
W niedzielę, 4 września 2016 roku w borzęcińskiej Parafii odbyły
się Dożynki Parafialne. Wieniec przygotowali Mieszkańcy Pogroszewa
i Pogroszewa Kolonii.

ks. Kanonik Jan Wróbel.
Pani Bożena Kalenik i Pan
Ryszard Zieliński,
Państwo Małgorzata i Mirosław
Okońscy
Państwo Agnieszka i Artur Dolota.
Krzysztof Turek

Marcin Zając.
Michał Starnowski

"TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ"
NOWE PROPOZYCJE I MOŻLIWOŚCI
PO PIĘCIU LATACH DZIAŁALNOŚCI

Twoja tablica jest zniszczona, cyfry pod
wpływem zmiany temperatur pomarszczyły
się, a tło zrobiło się niemalże białe? A może po
prostu na tablicę, którą masz obecnie nie możesz już patrzeć? Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nowe, zupełnie inne niż wszyst
kie dotychczasowe, tabliczki z numerem na budynek.
Tak przedstawialiśmy się Naszym Klientom pięć lat temu,
Obecnie
po wprowadzeniu nowych wzorów i bogatej
gamy kolorów przyjmujemy zamówienia z całej Polski,

Bieżący rok był kolejnym przełomowym
momentem w naszej działalności.
do swojej oferty dołożyliśmy:
warszawskie tablice
MSI oraz tablice hipoteczne - emaliowane.

Szyldy emaliowane

Wypukłe tablice adresowe MSI,
w naszej ofercie występują w trzech formatach: 35x35, 45x35 i 45x45.

Zachęcamy do kontaktu.
Nasza strona internetowa to: www.tabliczka24.pl
telefon: 796 920 796. Zapraszamy.
Michał Starnowski

KLAUDYNIADA
W NIEDZIELNE POPOŁUDNIE
18 września 2016 roku w godz. 14.00-18.00 mieszkańcy Klaudyna
mieli możliwość uczestniczenia w cyklicznej imprezie, którą nazwano
"Klaudyniadą". Spotkanie zorganizowane zostało w "HOTELU STAWISKO" na ul. plut. Ciećwierza.
(Sołtys Aleksander Jadczak wraz z Radą Sołecką, Radna Karolina Bielińska i Gmina
Stare Babice)
Maciej Marteliński i Robert Wieczorek
z Hanną Szablewską i Jej przyjaciółmi.
"Piosenki Agnieszki Osieckiej".
Zosia Deręgowska.

konne przejażdżki po
uliczkach Klaudyna
Pana Andrzeja
obejrzenia z bliska zabytkowej Warszawy.
wejść do
strażackiego samochodu
z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Babic.
babiccy Policjanci.

(Wróżki Chrzestne)
sklep "Muninek"

sklep "Dzieciaczkowo"

GKS GOSiR Stare Babice.

Marcin Zając.

i "U Patrycji".

Zespołu Muzycznego "THE RAZ",
lokalne sklepy: "Ryś"
silne wsparcie młodzieży
Stowarzyszenie Klaudyn
Walerian Żyndul,
z napisem I love Klaudyn.
Michał Starnowski, Dariusz Smoliński

ROWEREM NA POŻEGNANIE LATA
ruszył Raj Rowerowy, który tradycyjnie zorganizowano na pożeg
nanie lata.

Cykliści
przejechali około 30 kilometrów,
Na placu przy stawie rozlosowano nagrody
GOSiR Stare Babice i GOPS Stare Babice
Inicjatywa Towarzystwa Cyklistów Stare Babice, Gminy Stare Babice i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jak poinformowali organizatorzy w raj
dzie wzięło udział około 130 osób.
Michał Starnowski

EKO PIKNIK W EKO-BABICE
W sobotnie popołudnie, 17 września 2016 roku na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice przy ul. Kutrzeby 36
odbył się Eko Piknik.
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice".

Można było też zwiedzić teren oczyszczalni i zapoznać się
z urządzeniami i stosowanymi tutaj technologiami.
Kiedy
przedstawiciel naszej redakcji przebywał na pikniku, akurat na scenie
występowały dzieci z Przedszkola w Bliznem.

Licznie też całymi rodzinami zjawili się mieszkańcy Gminy Stare Ba
bice,
dzień wcześniej o godz. 15.00 odbyła się oficjalna
uroczystość,
Michał Starnowski

ŚMIERTELNY WYPADEK NA "HUBALA"
Tuż przed godz. 13.00 w dniu 22 września 2016 roku w Bliznem Jasińskiego na ul. Hubala-Dobrzańskiego miał miejsce wypadek, w którym
brały udział: samochód osobowy "Smart" i motocykl. Zginął motocyklista - trzydziestokilkuletni mieszkaniec Starych Babic.

Najgorsze jest to, że w tym zdarzeniu zginął człowiek, którego znaliśmy.
Michał Starnowski
fot. E.K. (kontakt babice24.pl)

W BABICKIM PARKU ĆWICZYŁ
KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+
"Scena letnia", to nie jedyne spotkania, jakie odbywały się i dalej odbywają w babickim
parku. I tak np. swoje treningi przeprowadzają tu również Panie z Klubu Aktywnych Kobiet 40+.
Zajęcia Akademii Fitness

Michał Starnowski

RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA
NIEDZIELA W STARYCH BABICACH
25 września odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniającą wydarzenia września 1939 roku.

gen. bryg. Robert Głąb
Homilię wygłosił Proboszcz - ks. dr Grzegorz Kozicki.

a żołnierze z Kompanii Reprezentacyjnej Woj
ska Polskiego oddali trzykrotną salwę honorową.

oraz wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu.
w 95 lat po uruchomieniu Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej z inicjatywy Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN ponownie (tak jak dawniej) nadano sygnał radiowy w posta
ci kropek i kresek.
Michał Starnowski

ABC EKONOMII: DEFICYT BUDŻETOWY
Deficyt budżetowy, to nic innego jak sytuacja w której budżet naszego kraju oraz jednostki związane ze skarbem państwa wydają
więcej pieniędzy niż wpływa w danym okresie
budżetowym (najczęściej rok). Oczywiście w tradycyjnej ekonomii znane jest też pojęcie nadwyżki budżetowej, lecz w polskiej perspekty
wie od roku 2001 (właśnie mija 15-lecie) pojęcie to praktycznie umarło ponieważ kolejne rządy co roku regularnie prowadzą politykę de
ficytu.
Na stronie NBP przeczytałem o źródłach finansowania deficytu, którymi są:

Tylko na ten rok rząd zaplanował deficyt
na kwotę około 20 miliardów złotych, co daje
555 złotych w przeliczeniu na każdego obywatela.

Tomasz Konopa

IMIGRACJA TO PRZYWILEJ, A NIE PRAWO!
Szerokim echem na całym świecie odbija
się europejski kryzys migracyjny. Dyskusja
o zagrożeniach jakie płyną wraz z falą imigrantów przetoczyła się również i przez Australię. I choć stanowiska w społeczeństwie są
mocno podzielone, to większość opiniotwórczych mediów skupia się głównie na zacieraniu widocznego związku pomiędzy terroryz
mem a islamem.

Rozpatrzmy więc ten aspekt moralny w o
parciu o literaturę św. Tomasza z Akwinu,

św. Tomasz
twierdzi,

Sonia Kruger,
"Dancing
with the Stars"
The
Voice Australia,
Czy więcej imigrantów zwiększa ryzyko ataków
terrorystycznych?
państwo
australijskie powinno tymczasowo zamknąć granice dla imigrantów muzułmańskich.

odatkowo, św. Tomasz potwierdza,

Jeden z warunków, który wg
św. Tomasza

Fala hejtu i potępienia
Została uznana za nieracjonalną rasistkę,

to chęć pełnej integracji z kulturą danego narodu i podporządkowanie się jej.

Sonia tłumacząc się stwierdziła,
Tak więc polityka imigracyjna powinna
mieć dwa priorytety:
Pamiętając, że
nie wszyscy imigranci muszą być terrorystami,
A, co my jako Chrześcijanie powinniśmy
sądzić na temat imigracji muzułmańskiej?
Dlatego tymczasowy zakaz imigracji
Jak
możemy zabraniać innym imigracji skoro sami
jesteśmy imigrantami?

Dominik Węgrecki, Rockhampton, Australia
zdjęcie Soni Kruger
z www.brisbanetimes.com.au

JESIENNE KINO PATRIOTYCZNE
FILM "WOŁYŃ" NA DUŻYM EKRANIE
Już 7-go października na ekrany kin wchodzi długo wyczekiwany przez środowiska patriotyczne
film o ludobójstwie ukraińskich nacjonalistów w 1943r.
Od początku film "Wołyń" z racji niepoprawnego politycznie tematu jaki porusza wzbudza ogromne emocje jeszcze przed premierą.
Wojciech Smarzowski.

Niemniej jednak z pewnością jest to pozycja obowiązkowa dla każdego rodaka,
Tak więc serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia filmu "Wołyń" oczywiście tylko w Sieci Polskich Kin Cyfrowych,
Nove Kino Wisła
Do zobaczenia.
Jarosław Paweł Kuczyński

ATOMOWY SZPIEG
CZYLI NAPRAWDĘ ATOMOWA HISTORIA
Drodzy Czytelnicy, dzisiaj chciałbym zachęcić Państwa do lektury
z pogranicza sensacji, dokumentu i jednocześnie solidnie napisanej ksią
żki historycznej.
Mowa o "Atomowym Szpiegu" autorstwa Sławomira Cenckiewicza,
czyli historii najsłynniejszego polskiego szpiega pułkownika Ryszarda
Kuklińskiego.
Sławomir Cenckiewicz

Mało ludzi zdaje sobie sprawę, że pułkownik Kukliński czyli "Jack
Strong"
generała Jaruzelskiego oraz Kiszczaka

Lektura Atomowego Szpiega także może pomóc w rozwianiu wszel
kich niejasności.

Polska w momencie wybuchu kolejnego międzynarodowego konfliktu,
miała być właściwie zdmuchnięta z powierzchni ziemi
Książka ciekawa, błyskotliwa i szczegółowa. Polecam serdecznie.
Tomasz Konopa

