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,,Lichy to patriotyzm narodu, który by tylko pochwa³y znosi³... - Kazimierz Wyka
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Weso³ych wi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz szczêliwego
Nowego Roku 2002 m³odym
sportowcom, ich rodzinom,
dyrekcji ró¿añskich szkó³,
nauczycielom, sponsorom
oraz sympatykom klubu
¿yczy
Zarz¹d
UPKS ,,Victoria" Ró¿an

,
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wierszcz Ró¿añski
W kilku zdaniach jednym tchem

W dniu 23 listopada 2001r. odby³a siê XXIX
sesja Rady Miejskiej. Porz¹dek obrad przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoci obrad, uchwalenie porz¹dku obrad, przyjêcie protokó³u z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie z pracy zarz¹du miêdzy sesjami.
3.Przed³o¿enie Radzie Miejskiej projektu bud¿etu na rok 2002 wraz z informacj¹ o stanie
mienia komunalnego.
4.Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a)zmian w bud¿ecie gminy na rok 2001,
b)zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie okrelenia
zasad i poboru oraz terminów p³atnoci i
wysokoci stawek op³aty targowej,
c)okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci i zwolnieñ w tym podatku na
terenie Gminy Ró¿an na rok podatkowy 2002,
d)ustalenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów,
e)ustalenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku,
f)obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2001 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ró¿an na rok
2002,
g)zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
h)w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y,
i)zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki sprzeda¿y tych
napojów na terenie Gminy Ró¿an,
j)zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian w miejscowym
ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ró¿an,
5.Projekt porozumienia z uwzglêdnieniem
uwag Instytutu Energii Atomowej.
6.Wolne wnioski i zapytania.

Rada Miejska na sesji w dniu 23 listopada
2001 roku dokona³a zmian w bud¿ecie gminy
Ró¿an na rok podatkowy 2001. Zmiany wprowadzono w zwi¹zku z otrzymaniem subwencji rekompensuj¹cej w wysokoci 62.965 z³,
darowizny na zakup pomocy naukowych dla
szkó³ w wysokoci 20.000 z³, dotacji na dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.832 z³, dotacji na fundusz wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, by³ych pracowników szkó³ i placówek owiatowych w
wysokoci 5.422 z³.
Ponadto dokonuje siê przeniesieñ wydatków
miêdzy dzia³ami, a mianowicie:

W kilku zdaniach jednym tchem

W kilku zdaniach jednym tchem

-zmniejsza siê wydatki zaplanowane na budowê zalewu na rzece Ró¿anicy o kwotê
47.000 z³,
-zmniejsza siê wydatki zaplanowane na budowê sali gimnastycznej o kwotê 34.720 z³,
-zmniejsza siê wydatki na budowê orodka
zdrowia o kwotê 45.008 z³,
-zmniejsza siê wydatki zaplanowane na wodoci¹gi i kanalizacjê w miecie oraz na owietlenie
ul.Polna i zakup lamp o kwotê 39.335 z³.
Powy¿sze rodki przeznacza siê na:
-dodatki pochodne dla nauczycieli szkó³ i
przedszkola - 119.628 z³,
-dodatki mieszkaniowe - 14.500 z³,
-owietlenie uliczne - 15.000 z³,
-dotacjê dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do deficytowej dzia³alnoci - 50.000 z³,
-dotacjê dla Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury - 7.000 z³.
inf.z Urzêdu Gminy

W dniach 27-28.12.2001 grupa tenisistek i
tenisistów sto³owych Publicznego Gimnazjum
i Publicznej Szko³y Podstawowej w Ró¿anie
wraz z nauczycielami w liczbie 45 osób pod
kierownictwem ks.Franciszka Bieñkowskiego bêdzie uczestniczyæ w XII Ogólnopolskim
Turnieju Parafialnym w Tenisie Sto³owym.
Wszyscy tenisici trenuj¹ intensywnie przygotowuj¹c siê do rozgrywek. Treningi prowadz¹: Teresa Opacka, Bogus³aw S³awiñski,
Artur Grzekowicz i Robert Brzuzy.

W dniu 20.12.2001 o godz. 11 30 w sali gimnastycznej Publicznej Szko³y Podstawowej
w Ró¿anie odbêdzie siê spotkanie op³atkowe
dla wszystkich sportowców UPKS ,,Victoria" z Publicznego Gimnazjum i Publicznej
Szko³y Podstawowej wraz z nauczycielami i
wychowawcami.
Wszystkich serdecznie zapraszamy !
inf. A.Wasielewski

Ukaza³a siê publikacja ,,Przedmocie Ró¿an" autorstwa Jaros³awa Chorzêpa i Wies³awa £askarzewskiego dotycz¹ca fortyfikacji ró¿añskich. Ksi¹¿eczka w sposób przystêpny, a
jednoczenie doæ szczegó³owy przybli¿a czytelnikowi genezê powstania i historiê fortów
ró¿añskich. ,,Od maja 2001 r. fort nr I ma gospodarzy. Dwóch zapaleñców zainteresowanych
fortyfikacjami, histori¹ wojskowoci i regionu podjê³o dzia³ania, aby zdewastowany obiekt
doprowadziæ do dawnej wietnoci; w miarê mo¿liwoci z dawnym, oryginalnym uzbrojeniem
i wyposa¿eniem. W forcie znajdzie miejsce Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Ró¿an. W
czêci dotycz¹cej Ziemi Makowskiej bêdzie mo¿na zobaczyæ okruchy historii regionu: m.in.
fragmenty redniowiecznego uzbrojenia, znaleziska z okolicznych pobojowisk. Czêæ ekspozycji dotycz¹ca Garnizonu Ró¿an obejmie burzliwe wydarzenia od po³owy XIXw. A¿ do 1945 r. i
zaprezentuje zwiedzaj¹cym historiê stacjonowania 29 i 21 rosyjskich p.p., 2 polskiego batalionu CKM oraz Szko³y Podchor¹¿ych
Piechoty. W tej czêci bêdzie mo¿na
miêdzy innymi zobaczyæ sprzêt artyleryjski oraz fragmenty kilkudziesiêciu wraków samolotów, str¹conych
w tej okolicy w 1939, 1944 oraz 1945
roku (w tym P-7, P-23 ,,Kara", Bf109, He-111, B-17 i innych).
Wed³ug ambitnych planów
organizatorów muzeum otwarcie
fortu dla szerokiej publicznoci powinno nast¹piæ na prze³omie 2004/
2005 roku." - fragment koñcowy
ksi¹¿eczki. Nale¿y pogratulowaæ
owym zapaleñcom nieustêpliwoci
i zapa³u w tym co robi¹ czego im
serdecznie ¿yczê.
K. Kruszewski
Kontakt do organizatorów muzeum:
rafael@gallera.freeserve.co.uk
airacobra@wp.pl
Strona WWW o garnizonie Ró¿an:
www.rozan.hg.pl
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Uczniowski Parafialny Klub Sportowy ,,Victoria"
Ul. Panny Marii 7, 06-230 Ró¿an

UCHWA£A Nr XXIX/168/2001
RADY MIESKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 23 listopada 2001 r.

Ogólnopolski Zwi¹zek Katolickich Klubów Sportowych
oraz dla Miasta Sto³ecznego Warszawy i woj. Mazowieckiego sk³ada serdeczne podziêkowanie za udzia³ w Sztafecie Niepodleg³oci
oraz godne reprezentowanie szko³y i klubu.
Pielgrzymka - Sztafeta Niepodleg³oci im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, zosta³a zorganizowana dla uczczenia 100 rocznicy urodzin i 20 rocznicy mierci Ksiêdza Prymasa oraz dla upamiêtnienia 83 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci Polski.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i
zwolnieñ w tym podatku.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarz¹du
Józef Maci¹ga

Uchwa³y podjête podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Ró¿anie
UCHWA£A
Nr XXIX/174/2001
Rady Miejskiej w Ró¿anie
z dnia 23 listopada 2001r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian
w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ró¿an

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) i na
podstawie art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z pón.zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów w kwocie 15,00 z³
od jednego psa.
§ 2.
Zwalnia siê mieszkañców Gminy Ró¿an z podatku od posiadania
psów.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Ró¿anie.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z
pón.zm.) oraz na podstawie art.11 i art.12 ust.1, 2 i 4 ustawy zdnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr
15, poz.139 z 1999r. z pón.zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XXVII/158/2001 Rady Miejskiej w Ró¿anie z dnia 28
czerwca 2001r, w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmian
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ró¿an, w § 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)wyrazy "- Podborze - dzia³ka nr 33/1" zastêpuje siê wyrazami "Podborze - dzia³ka nr 33/3 - pod zabudowê letniskow¹",
2)po wyrazach :"Za³ê¿e Gartki - dzia³ka nr 38" dodaje siê wyrazy:"
pod zabudowê mieszkaniow¹" i od nowego wiersza dodaje siê wyrazy: "- Mroczki Rêbiszewo - czêæ dzia³ek nr 149/3, 136, 147/1 - pod
zabudowê letniskow¹ ,
- Podborze - dzia³ki nr 42/5, 42/6, 42/8 - pod dzia³alnoæ gospodarcz¹",
3)Za³¹cznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4)Zdanie drugie otrzymuje brzmienie:" Lokalizacjê terenów okrelaj¹
za³¹czniki graficzne nr 1, 2, 3 do uchwa³y".
5) ustala siê treæ za³¹cznika nr 3 jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia .
PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

UCHWA£A
Nr XXIX/167/2001
Rady Miejsckiej w Ró¿anie
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i
zwolnieñ w tym podatku na terenie Gminy Ró¿an na rok podatkowy
2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.)
oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich
czêci - 0,39 z³
2) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe
osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
- 12,62 z³
3) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
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kowanym materia³em siewnym - 7,84 z³
4) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich
czêci:
a)gara¿e, szopy i budynki gospodarcze - 3,52 z³
b) inne ni¿ wymienione w § 1 pkt 4 lit. a - 5,34 z³
5) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 4 - 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
6) od 1m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi - 0,43 z³
7) od gruntów :
a)bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431z pó¿n. zm.),
wykorzystywanych na cele rolnicze od 1m2 powierzchni - 0,04 z³
b)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni - 3,28 z³
c)pozosta³ych od 1m2 powierzchni- 0,08 z³
§ 2.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci :
1)budynki mieszkalne lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ rolników indywidualnych.
2)budynki lub ich czêci, o których mowa w § 1. pkt 4. lit. a niniejszej
uchwa³y bêd¹ce w posiadaniu osób fizycznych, które przekaza³y
gospodarstwo rolne w zamian za wiadczenia emerytalno - rentowe.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 roku.
PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

UCHWA£A Nr XXIX/170/2001
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ró¿an na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón.
zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów w
2001 roku okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r, w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001r. (M.P. Nr
35 poz.573) obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ za 1q do kwoty 28 z³ za 1q.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 roku.

UCHWA£A Nr XXIX/171/2001
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 23 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 1996 r. nr 13 poz. 74 z pón.
zm.) i art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U
Nr 35 poz. 230 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXIV/137/2001 Rady Miejskiej w
Ró¿anie z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
"8. Cz³onkom Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przys³uguje wynagrodzenie za udzia³ w jej posiedzeniach w
wysokoci 100,00 z³ oraz zwrot kosztów podró¿y zwi¹zanych z
wykonywaniem prac w Komisji."

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

UCHWA£A Nr XXIX/166/2001
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 23 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zasad i poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996r.Nr.13 poz.74 z pón.
zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,poz.31 z pón. zm. ) uchwala siê co
nastêpuje:
§1.
W uchwale nr X/51/99 Rady Miejskiej w Ró¿anie z dnia 29 kwietnia
1999r. w sprawie okrelenia zasad i poboru oraz terminów p³atnoci i
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wysokoci stawek op³aty targowej z pon. zm. w § 2 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
" § 2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa i okrela
siê na inkasenta Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ró¿anie."
§2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

UCHWA£A Nr XXIX/169/2001
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( tj. Dz. U z 1996 r Nr 13 poz. 74 z pón. zm.)
i na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych:
1)od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
a)od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 480 z³
b)powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie - 700 z³
c)powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton - 900 z³
2)od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, rodzaju
zawieszenia i dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton - 1100 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton - 1200 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1300 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z aczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i zawieszenia
stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 700 z³
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatkowe okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
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7)od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1400 z³
§ 2.
1.Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych
przed 1990 r. i nie posiadaj¹cych katalizatorów stawki podatku zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 to w³¹cznie - 500 z³
- od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 720 z³
- od 9 ton do poni¿ej 12 ton - 920 z³
b)od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i powy¿ej 12 ton:
- od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony - 1120 z³
- od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton - 1220 z³
- od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1320 z³
c)od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 720 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1020 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1420 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 posiadaj¹cych
katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela wysokoci:
a)od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 430 z³
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 650 z³
- powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton - 850 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
- od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton - 1050 z³
- od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton - 1150 z³
- od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1250 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 650 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsce do siedzenia:
- mniejszej ni¿ 30 miejsc - 950 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1350 z³
§ 3.
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów
bud¿etowych Gminy i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 roku.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik
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Bud¿et gminy na rok 2002 planuje siê w kwotach:
Dochody - 9.953.928 z³
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 769.483 z³
Wydatki - 9.663.878 z³
w tym wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej 769.483 z³
Z dochodów zabezpiecza siê kwotê 290.050 z³ na sp³atê po¿yczek
przypadaj¹cych na rok 2002.
Dochody planuje siê nastêpuj¹co:

-specjalistyczne us³ugi opiekuñcze - 114.000 z³,
-ubezpieczenie zdrowotne - 23.000 z³,
-Administracja Publiczna - 41.983 z³,
Ustala siê plan dochodów bud¿etowych podlegaj¹cych przekazaniu
do bud¿etu pañstwa w kwocie - 4.719 z³.
Wydatki planuje siê nastêpuj¹co:
-prowizje za wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t - 3.000 z³,
-zakup bloczków wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t oraz materia³ów do utrzymania czystoci w sk³adnicy zw³ok zwierzêcych 3.000 z³,
-wynagrodzenie pracownika obs³uguj¹cego
sk³adnicê zw³ok zwierzêcych - 4.000 z³,
-wp³ata na rzecz Izb Rolniczych - 2.500 z³,
-budowa wodoci¹gów wiejskich - 307.500 z³,
-modernizacja i bie¿¹ce utrzymanie dróg
gminnych oraz remonty i modernizacjê ulic
i chodników w miecie - 900.000 z³,
-zakup gruntów pod cmentarz oraz wykup
gruntu od p. Reszki - 36.000 z³,
-opracowania geodezyjne i kartograficzne 22.000 z³,
-Rada Miejska - 75.000 z³,
-Urz¹d Gminy - 924.344 z³,
-prowizje, diety so³tysów, sk³adki na zwi¹zki, których gmina jest cz³onkiem - 26.000 z³,
-zadania z zakresu administracji rz¹dowej - 41.983 z³,
-utrzymanie gotowoci bojowej jednostek OSP - 73.000 z³,
-Obrona Cywilna - 500 z³,
-sp³ata odsetek od zaci¹gniêtych od zaci¹gniêtych po¿yczek - 30.000 z³,
-rezerwa ogólna - 60.000 z³,
-Szko³a Podstawowa - 1.367.930 z³,
-Gimnazjum - 650.370 z³,
-Dowóz uczniów - 118.425 z³,
-Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³ i Przedszkola - 153.501 z³,
-fundusz wiadczeñ socjalnych emerytowanych nauczycieli - 18.251 z³,
-budowa sali gimnastycznej - 1.080.811 z³,
-przeciwdzia³anie alkoholizmowi - 58.000 z³,
-budowa Orodka Zdrowia - 713.000 z³,
-us³ugi opiekuñcze - 194.000 z³,
-zasi³ki i pomoc w naturze - 410.000 z³,
-utrzymanie Terenowego Orodka pomocy Spo³ecznej - 232.000 z³,
-dodatki mieszkaniowe - 75.000 z³,
-ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia
z pomocy spo³ecznej - 23.000 z³,
-zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne - 55.000 z³,
-dodatkowe do¿ywianie uczniów - 10.000 z³,
-wietlice szkolne - 104.191 z³,
-przedszkole - 590.184 z³,
-sto³ówki szkolne - 53.515 z³,
-fundusz wiadczeñ socjalnych emerytowanych nauczycieli - 3.623 z³,
-oczyszczanie miasta - 70.000 z³,
-utrzymanie zieleni - 20.000 z³,
-owietlenie ulic - 135.000 z³,
-dotacja dla ZGKiM do deficytowej dzia³alnoci - 417.650 z³,
-utrzymanie miejsc pamiêci narodowej - 6.000 z³,
-budowa kanalizacji i wodoci¹gów w miecie - 172.500 z³,
-Gminny Orodek Upowszechniania Kultury - 333.100 z³,
-budowa wietlicy we wsi Dzb¹dz - 50.000 z³,
-organizacja imprez sportowych - 25.000 z³.

Projekt bud¿etu
Gminy Ró¿an 2002

Dochody w³asne:
-wp³ywy ze sprzeda¿y wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t - 700 z³,
-wp³ywy z dzier¿aw za obwody ³owieckie - 1000 z³,
-dochody z dzier¿aw - 60.000 z³,
-z tytu³u wieczystego u¿ytkowania
gruntów - 25.000 z³,
-ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych tj. dzia³ek budowlanych oraz
mieszkañ w budynku przy ul. Szkolnej
- 35.000 z³,
-z czynszów za wynajmowane lokale 3.700 z³,
-wp³ywy z us³ug opiekuñczych - 8.000 z³,
-wp³ywy z Instytutu Energii Atomowej za korzystanie ze sk³adowiska odpadów promieniotwórczych - 4.544.000 z³,
-dochody z odsetek na rachunkach bankowych - 40.000 z³,
-subwencja z bud¿etu pañstwa:
* czêæ owiatowa subwencji ogólnej - 2.027.697 z³,
* czêæ podstawowa subwencji ogólnej - 281.273 z³,
* czêæ rekompensuj¹ca - 116.060 z³
Dochody od osób prawnych:
·podatek rolny - 270 z³,
·podatek leny - 24.000 z³
·podatek od nieruchomoci - 760.000 z³.
-dochody od osób fizycznych:
·podatek rolny - 126.000 z³,
·podatek leny - 4.000 z³,
·podatek od dzia³alnoci gospodarczej - 80.000 z³,
·podatek od nieruchomoci - 353.000 z³,
·podatek od spadków i darowizn - 5.000 z³,
·op³aty lokalne, op³ata targowa - 30.000 z³,
·podatek od posiadania psów - 1.000 z³,
·podatek od rodków transportowych - 33.400 z³,
·op³ata skarbowa - 30.000 z³,
·podatek od czynnoci cywilnoprawnych - 50.000 z³.
-udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa:
·udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych - 455.471 z³,
·udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.000 z³,
-dochody z tytu³u op³at za sprzeda¿ alkoholi - 58.000 z³,
Dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej:
-dofinansowanie owietlenia dróg publicznych nie bêd¹cych pod zarz¹dem gminy - 35.000 z³,
-zasi³ki i pomoc w naturze - 340.000 z³,
-utrzymanie Terenowego Orodka Pomocy Spo³ecznej - 160.000 z³,
-zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze - 55.000 z³,

inf. Urz¹d Gminy w Ró¿anie

wierszcz Ró¿añski
Ka¿dy up³ywaj¹cy rok zmusza nas do refleksji co zrobilimy,
co siê nam uda³o, a co musimy przesun¹æ na rok nastêpny. Orodek
Edukacji Ekologicznej przy Publicznej Bibliotece przy wspó³pracy
Publicznej Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie
postanowi³ przed zamkniêciem roku kalendarzowego 2001 podsumowaæ osi¹gniêcia odnonie ochrony rodowiska.
Kilka lat temu, kiedy jeszcze o ochronie naszego rodowiska
mówi³o siê i s³ysza³o bardzo ma³o powsta³ przy Bibliotece Miejskiej
Orodek Edukacji Ekologicznej. Zbierano ksi¹¿ki, czasopisma, filmy
video, plakaty, ulotki oraz wszystko co dotyczy³o tego tematu. Organizowano wycieczki do biblioteki gdzie powsta³ k¹cik ekologiczny,
konkursy, wystawy. Wówczas to wywi¹za³a siê wspó³praca ze Szko-
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k¹ na powiêkszenie placu parkingowego. Natomiast uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej taczk¹ nawieli czarnej ziemi uprawnej,
któr¹ wczeniej przywieli rodzice z Chrzczonek pod przysz³e ozdobne krzewy.
Na zamontowanie wiosn¹, czekaj¹ równie¿ uchwyty metalowe do ³awek, gdzie zakupiona zosta³a tylko stal, a nieodp³atnym wykonaniem zajêli siê rodzice z uczniami pracuj¹cy na warsztatach Zespo³u Szkó³. Natomiast czêci drewniane susz¹ siê w tartaku we wsi
Dzb¹dz. Pieni¹dze (1200 z³) na zakup stali i sadzonek do w/w ,,mini
parku" zosta³y pozyskane wiosn¹ w wyniku rozprowadzania sadzonek drzew wród w³acicieli prywatnych posesji.
Wyposa¿enie ekopracowni i wprowadzenie nowych form za-

ORODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
³¹ Podstawow¹ w Ró¿anie i Dzbêdzu z m³odzie¿¹ i nauczycielami. To
oni od dobrych dwóch lat s¹ inicjatorami wszelkich imprez ekologicznych w gminie. Wród nauczycieli na szczególn¹ uwagê zas³uguje pan
Stanis³aw Osiecki, ucz¹cy chemii i przyrody. Swoim hobby zarazi³
m³odzie¿ przeprowadzaj¹c na lekcjach dowiadczenia, wywietlaj¹c
filmy video, czytaj¹c referaty, wszystko o tematyce ekologicznej. Za³o¿ono sekcjê przyrodniczo-krajobrazow¹ w której m³odzi przyrodnicy hoduj¹ chomiki, winki morskie, papugi i rybki. Sami postarali siê
o niezbêdne klatki, które sami czyszcz¹ karmi¹ zwierzêta, regularnie odwiedzaj¹ lekarza
weterynarii p Gordona
Rybackiego, który bezp³atnie aplikuje ma³ym
pacjentom niezbêdne
lekarstwa i witaminy.
Przyjañ uczniów ze
zwierzêtami bardzo korzystnie wp³ywa na
zdrowie fizyczne i
psychiczne cz³owieka.
Potwierdzi³ to na spotkaniu z uczniami lek. med. Lech Go³êbiewski,
który wskazywa³ pozytywne strony prowadzenia hodowli zwierz¹t,
a wiêc odpowiedzialnoæ, obowi¹zkowoæ, kszta³tuje przyjazny charakter. Mo¿e byæ lekarstwem i jednym ze sposobów ³agodzenia stresów tak¿e tych zwi¹zanych ze szko³¹. 30% ankietowanych uczniów
wykaza³o, ¿e zwierzêta pozyskali równie¿ do swoich domów.
Zbli¿aj¹ siê ku koñcowi prace zwi¹zane ze wspomnianym
wczeniej ,,mini parkiem" przy szkole. Zosta³o wykopanych 40 do³ów przez uczniów Gimnazjum, a piaszczyst¹ ziemiê wywieli tacz-

jêæ to nastêpne wyzwanie dla nauczycieli i uczniów ró¿añskiego gimnazjum. Wiele pomocy szkolnych ju¿ pozyskano dziêki ¿yczliwoci
ró¿nych instytucji. I tak pracownia chemiczna otrzyma³a odczynniki
i szk³o laboratoryjne, programy komputerowe przekazano do pracowni komputerowej, gdzie coraz czêciej zajêcia z chemii, wychowania komunikacyjnego i innych przedmiotów tam siê odbywaj¹, s¹ atrakcyjniejsze i przynosz¹ lepsze efekty edukacyjne. Równie¿ zdaniem
uczniów takie zajêcia s¹ ciekawsze od tzw. ,,suchych" wyk³adów.
Coraz lepiej i atrakcyjniej wygl¹daj¹ same konkursy z wiedzy ekologicznej. Nauczyciele, wród których g³ównym inicjatorem jest wspomniany wczeniej p. Stanis³aw Osiecki nawi¹zuj¹ coraz lepsz¹ niæ
porozumienia z m³odzie¿¹, która chêtniej i dok³adniej przygotowuje
siê do imprez, zaskakuj¹c coraz ciekawszymi pomys³ami. Tak te¿
by³o w dniu 06.06.2000r kiedy to w sali gimnastycznej Publicznej
Szko³y Podstawowej w Ró¿anie odby³o siê podsumowanie cyklu programów ekologicznych. M.in. odby³ siê ciekawy konkurs zwi¹zany z
tematyk¹ ochrony rodowiska w którym brali udzia³ uczniowie klas
VI oraz I gimnazjum. Odby³ siê równie¿ konkurs plastyczny.
23.04.2001 podczas obchodów Dni Ziemi odby³ siê nastêpny konkurs zainspirowany równie¿ przez p. Osieckiego, który ju¿ od dwóch
lat realizuje Program Edukacji Ekologicznej w ró¿añskiej podstawówce i gimnazjum. Pod jego kierunkiem uczniowie gromadz¹ materia³y z
których czerpi¹ wiedzê o ochronie rodowiska, przygotowuj¹ prace
wykorzystywane m.in. na lekcjach wychowawczych. Edukacjê ekologiczn¹ realizuje
interdyscyplinarnie na lekcjach chemii,
przyrody i innych przedmiotów. Obecnie
program edukacji ekologicznej odbywa siê
w korelacji z innymi przedmiotami. wiadczyæ mo¿e o tym fakt, i¿ w obchodach Dni
Ziemi brali udzia³ uczniowie z kó³ka teatralnego, prowadzonego przez nauczycielkê jêzyka polskiego p. Beatê Zygmunt, za
miesi¹c wczeniej zorganizowano konkurs
plastyczny tak dla Szko³y Podstawowej
jak i dla Gimnazjum, koordynowany przez
nauczycielk¹ p. Hannê £oziñsk¹-Ryback¹.
Ochrona rodowiska zatacza coraz
szersze krêgi. Do wy¿ej wymienionych
konkursów zaproszono m³odzie¿ ze szkó³ w Makowie Maz., Sypniewa i Szelkowa.
07.06.2001 roku odby³a siê uroczystoæ zwi¹zana z podsumowaniem
dzia³añ przyjêtych z okazji dnia Ochrony rodowiska m.in.:
- odby³y siê wycieczki do Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni
cieków oraz spotkanie z mgr in¿. Tomaszem Wnêtem,
- wywietlano filmy video o tematyce ekologicznej,
- odczytywano referaty na lekcjach chemii i przyrody,
- wzbogacono zasoby k¹cików ekologicznych w bibliotekach.
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PUNKT WIDZENIA - Czyli o nas za granic¹

Wzi¹æ byka za rogi
(Jak rozprawiæ siê z antysemityzmem)
-Józef Kornblum -

Czêsto okrela siê antysemityzm jako chorobê socjaln¹, nazywaj¹ go chorob¹ chrzecijañsk¹, a spotka³em siê ju¿ z poszerzonym
okreleniem: chrzecijañska choroba, na któr¹ umieraj¹ ¯ydzi.
Antysemita, zapytany o sens tego antagonizmu, nie potrafi
wypowiedzieæ siê jasno, nie umie sformu³owaæ swych pretensji i odczuæ, bo le¿¹ w sferze metafizycznej, emocjonalnej. Znaczy³oby to,
¿e sprawa stracona, ¿e choroba ta jest nieuleczalna.
Pisa³em niedawno, w zwi¹zku z ,,szokiem Jedwabne", ¿e Polacy musz¹ z antysemityzmem rozprawiæ siê sami, ale byæ mo¿e, ¿e
¯ydzi, jako zamieszani i zainteresowani, winni swoj¹ cz¹stkê do³o¿yæ. Na³ogowy palacz, narkoman czy alkoholik, a takie porównanie
jest na miejscu, rzadko zwalcza swój na³óg bez pomocy otoczenia.
Z rozmów z bawi¹cym w kraju p. Jerzym Bednarczykiem,
Polakiem, przyjacielem i prezesem Orodka Wspó³pracy Chrzecijañsko-¯ydowskiej w Cieszynie, wywnioskowa³em, ¿e dzia³alnoæ
cz³onków, przy najlepszych intencjach nie siêga daleko, toczy siê w
ograniczonym kole religijnych sympatyków. Takie Orodki, Zwi¹zki
Przyjani czynne w wielu miastach i miasteczkach Polski z central¹ w
Warszawie, koncentruj¹ siê prawie wy³¹cznie na stronie wyznaniowej. Umieszcza siê tablice pami¹tkowe w miejscach spalonych synagóg, oczyszcza zaniedbane lub zbezczeszczone cmentarze, wspomina
¿ydowskie wiêta, bierze udzia³ w Marszu ¯ywych w Auschwitz,
przyjmuje goci z zagranicy.
S¹ to ludzie dobrzy, szczerze oddani sprawie porozumienia i
pojednania, ale ich jednostronna, ograniczona aktywnoæ nie prowadzi do zbli¿enia naszych narodów, do wzajemnego poznania i poszanowania.
Dla równowagi muszê zaznaczyæ, ¿e w Izraelu nie robi siê
wiêcej. Usprawiedliwia nas jednak sytuacja wewnêtrzna, która uwagê
spo³eczeñstwa kieruje na aktualne sprawy egzystencjalne. Dla wiêkszoci ¯ydów izraelskich Polska jest odleg³ym krajem, z którym ³¹cz¹
siê niemi³e asocjacje dyskryminacji i Zag³ady. Tylko drobna czêæ
¯ydów pochodz¹cych z Polski, przewa¿nie starszych wiekiem, ¿ywi
sentymenty do kraju i do jêzyka. Minê³y czasy, gdy turysta polski
porozumiewa³ siê bez trudnoci z obywatelami tego kraju.
W Polsce paradoksalnie rzecz ma siê inaczej; nie ma ¯ydów,
ale na ka¿dym kroku napotyka siê kwestiê ¿ydowsk¹. Przypominaj¹
j¹ nie tylko napisy na murach, byæ mo¿e stare, ale nie zmazane, poruszana jest w rozmowach, w gazecie, w Internecie, w knajpie, w Sejmie.
Bo Polacy nie mog¹ siê obejæ bez ¯yda, podobnie jak bez ,,kur-de",
,,kurcze" itp. Bêdzie to potrawka ¿ydowska, dowcip ¿ydowski, muzyka ¿ydowska - nawyk taki z umieszkiem, z niedopowiedzeniami,
wszak ka¿dy rozumie... Powiedzia³em ju¿: na³óg.
Ka¿dy na³óg ma w sobie co negatywnego, bo jest przymusem, wobec którego na³ogowiec odczuwa swoj¹ s³aboæ, podporz¹dkowanie, brak si³y woli. Nie odnosi siê to do wszystkich - wara mi
oskar¿aæ Polaków, jako naród, o nienawiæ etniczn¹, narodow¹. Polacy na w³asnej skórze odczuli hitlerowsk¹ agresjê, lekcewa¿enie wzglêdem s³owiñskich untermenschów, wywózki na prace przymusowe do
Vaterlandu, trzy miliony ofiar, obozy - maj¹ swój Auschwitz. Pamiêtaj¹.
Ale bierny antysemityzm, zas³aniany patriotyzmem i religi¹
tkwi w mózgach na³ogowców, choæ nie zaprzestaje wysi³ków, by
wygl¹daæ kulturalnie, elegancko, przekonywuj¹co: ,,Nie jestem antysemit¹ ale ...". W³anie to ,,ale".
Jest te¿ antysemityzm otwarty, bezczelny, ordynarny, nieskrêpowany, jak stracony, zapluty pijaczyna w rynsztoku, z ukochan¹ butelk¹ wódzi pod pach¹. Obydwa rodzaje nie budz¹ sympatii.
W myl ¿ydowskiego przys³owia ,,uratowaæ cz³owieka znaczy rato-

waæ wiat ca³y", co sparafrazowane brzmia³oby: wyrywanie z pazurów na³ogu nienawici, to darowanie mu nowego ¿ycia.
Jak? Jak wyleczyæ notorycznego antysemitê narkomana, jak
wyprostowaæ mu wykrzywione na³ogiem pojêcia o rzeczywistoci?
Moim zdaniem pomóc mo¿e tylko atak frontalny. Przede wszystkim
obaliæ nale¿y parawan, za którym czuj¹ siê bezpieczni: 1)wykazaæ, ¿e
ojczynie antysemityzmem le s³u¿¹; 2)¿e Pana Boga zaprzêgli do swej
brudnej roboty samowolnie; 3)¿e utarte k³amstwa s¹ s³ab¹ opok¹.
Wydarzenia w Jedwabnem, a wymowniej jeszcze obecna reakcja spo³eczeñstwa polskiego na wydobyte na jaw potworne zachowanie czêci ,,s¹siadów", uwypukli³y potrzebê rozprawienia siê raz
na zawsze z elementami siej¹cymi nienawiæ. Sprawa Dreyfusa otworzy³a Francuzom oczy na domniemanych ¿ydowskich zdrajców ojczyzny i na domniemanych ,,patriotów", wysokich rang.
W Polsce nie znalaz³a siê osobistoæ tego autorytetu, tej odwagi co Emil Zola. Nawet zamordowanie pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza przez nacjonalistê, zwolennika antysemickiej partii Narodowych Demokratów (endeków) Romana Dmowskiego, nie doprowadzi³o do porzucenia ideologii nietolerancji i nienawici.
Nie przypadkiem, w³anie Jedwabne, Radzi³ów i okolica by³y tradycyjn¹ domena antysemitów-endeków, niby patriotów, którzy jednak
wkraczaj¹cym oddzia³om Wehrmachtu budowali bramy triumfalne.
Nale¿y bez litoci wskazywaæ na ca³¹ zak³aman¹ nicoæ tej
ideologii i frazeologii, ubranej w has³a mi³oci ojczyzny. Trzeba przyst¹piæ do ataku frontalnego.
Antysemityzm czerpie soki ¿ywotne z ignorancji, wiêc walczmy z ni¹. Pierwszym punktem winno byæ cierpliwe wyjanienie istoty demokracji. W kraju prawie homogenicznym pod wzglêdem narodowociowym i religijnym ³atwo wpaæ w popularn¹ pu³apkê pseudodemokracji opieraj¹cej siê na zdaniu, ze wiêkszoæ decyduje o
wszystkim. Nic bardziej b³êdnego!
Podstawowym prawem jest prawo do innoci! Miernikiem
demokracji jest tolerancja narodowa, religijna, gospodarcza, kulturalna, stosunek wiêkszoci do mniejszoci. Okrelenia Polak-katolik,
chrzecijañski Polak, prawdziwy Polak, autentyczny Polak mieszcz¹
w sobie zal¹¿ki dyskryminacji.
W zwi¹zku z fuzj¹ pojêcia Polaka z religi¹ katolick¹, z chrzecijañstwem, pojawiaj¹ siê stare oszczerstwa o bogobójstwie. Trudno dyskutowaæ z argumentacj¹ przez wieki g³osz¹c¹ z ambon kocielnych jako
oczywist¹ prawdê: ,,¯ydzi zabili Jezusa". Zarzut ten jest owocem ignorancji i z³ej woli. Podkreliæ nale¿y fakt, ¿e Jezus by³ wierz¹cym ¯ydem
(wedle Nowego Testamentu) i nigdy nie pretendowa³ do roli Boga, ani
do roli za³o¿yciela nowej religii. W pierwszym i drugim wieku (po zburzeniu wi¹tyni) jego zwolennikami byli ¯ydzi, którzy nie widzieli w
tym sprzecznoci z wiar¹ praojców. Kiedy jednak chrzecijañstwo przyjê³o w trzecim-czwartym wieku elementy kultury grecko-rzymskiej
(wiête obrazy, pos¹gi), ¿ydowski monoteizm nie aprobuj¹c ich, narazi³
siê na wrogoæ Kocio³a i na panuj¹c¹ po dzi dzieñ argumentacjê. Podobnie sta³o siê za czasów Marcina Lutra, gdy ¯ydzi nie przyjêli jego
propozycji uznania Jezusa za Mesjasza.
I tak ukszta³towa³a siê pogarda i niechêæ do ¯ydów, jako narodu odrzuconego przez Boga i po wsze czasy przeklêtego za bogobójstwo (co samo sprzeczne jest z pojêciem niematerialnego Boga). Równie niezrozumia³e pod ka¿dym wzglêdem jest stanowisko Kocio³a
obstaj¹cego przy oskar¿eniu przechodz¹cym dziedzicznie z pokolenia na pokolenie.
Mimo deklaracji Jana Paw³a II (Nostra aetate) ,,i¿ nie mo¿na
Zydom przypisaæ ¿adnej dziedzicznej i zbiorowej winy za to, co
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dokona³o siê podczas mêki Jezusa", to jednak czêæ polskiego duchowieñstwa nadal trzyma siê ,,przeklêtej zbrodni bogobójstwa". Jêzyk
Kocio³a nie jest doæ jednoznaczny, a wdro¿one przez wieki nauki
maj¹ g³êbokie korzenie.
Do tej samej kategorii nale¿y bujda o mordzie rytualnym. Pocz¹tek siêga roku 1144, kiedy w miecie Norwich, w Anglii, histeryczny t³um urz¹dzi³ pogrom na ¯ydów oskar¿onych o zamordowanie
dziecka, by mieæ krew na macê. Mimo p³onnoci oskar¿enia szerzone
jest ono nadal, a w Kielcach, ju¿ po wojnie, by³o pretekstem do wymordowania kilkudziesiêciu ¯ydów, którzy prze¿yli Holokaust.
Jednym z ulubionych kwiatków z niwy antysemitów jest wysmakowane twierdzenie, ¿e ¯ydzi rozpili Polaków. Dobrze by³oby
temat ten przed³o¿yæ do swobodnej dyskusji. Wykaza³oby siê rych³o
kto przed zaborami zmusza³ ch³opów do nabywania napojów alkoholowych i kto kontynuowa³ ten proceder za czasów Austrii i innych
zaborców. By³a to magnateria, która budowa³a browary i destylarnie,
a potem szukaj¹c zbytu i dochodu, p³aci³a ch³opom za pracê alkoholem. Dr Janusz Spyra, kustosz muzeum w Cieszynie, napisa³ dysertacjê na ten temat propinacji.
Prawd¹ jest, ¿e Poska (Boles³aw Pobo¿ny, Kazimierz Wielki)
przygarnê³a ¯ydów uciekaj¹cych po pogromach z Bohemii i Niemiec
i za to nale¿y jej siê chwa³a, ale podkreliæ przystaje niebywa³y ich
wk³ad w ¿ycie gospodarcze tego okresu. Dla feudalnej Polski obawiaj¹cej siê niemieckich osadników i kupców, stanowi¹cych forpocztê
g³odnych ziemi rycerzy teutoñskich, ¿ydowscy handlarze i rzemielnicy stanowili idealne rozwi¹zanie: byli osobnym stanem nie zagra¿aj¹cym istniej¹cym porz¹dkom, nie mieli ¿adnych planów kolonizatorskich, byli doskona³ymi rzemielnikami i kupcami, mieli stosunki z
Europ¹ Zachodni¹.
Równie¿ twierdzenie, ¿e ¯ydzi byli krwiopijcami, lichwiarzami itp. brednie s¹ jeszcze dzi powtarzane. Prawd¹ jest, ¿e byli
bankierami królów i szlachty, ale w³adzê nad ¯ydami posiadali w³anie królowie i szlachta, jest wiêc nonsensem s¹dziæ, ¿e ,,panowali".
Twierdzenie takie wywodzi siê z zakazu dla szlachty zajmowania siê
handlem i przemys³em (Ohyda stanu mieszczañskiego). Przekroczenie zakazu grozi³o utrat¹ szlachectwa. Mieszczañstwa prawie nie by³o,
ch³opi pañszczyniani byli na wpó³ niewolnikami, szlachta brzydzi³a
siê rzemios³em i zajmowania handlem.
Antysemici i rasici nie poczuwaj¹ siê do obowi¹zku prawdomównoci. Dlatego wci¹¿ i wci¹¿ wraca zarzut tchórzostwa, dezercji
i zdrady. Na nic udzia³ ¿ydowskiej jednostki w powstaniu kociuszkowskim, na nic ¿ydowski legion Mickiewicza w Turcji, na nic udzia³
w Armii Andersa i Armii Ludowej. Nawet gdy podziwiaj¹ mêstwo
izraelskich ¿o³nierzy (wojna szeciodniowa), doszukuj¹ siê przyczyn
w lamazarnoci przeciwników. Historia ¯ydów pe³na jest aktów
odwagi, ale czy opowiadania biblijne uznawane s¹ za historiê ¯ydów?
Ignorancja wiêci triumfy, nawet Biblii nie przyznaje siê ¯ydom.
Ciekawym tematem by³by wk³ad ¯ydów w kulturê Polski.
Endecja gotowa by³a wyrzec siê twórców takich jak Tuwim, S³onimski, Lemian, bo dla niej pochodzenie ¿ydowskie to ,,zamiecanie,
kultury polskiej". A przecie¿ trzy wymienione nazwiska nie wyczerpuj¹ d³ugiego pocztu ¿ydowskich twórców. Dla antysemity wygodniej by³o i jest nadal uwa¿aæ ¯ydów za obcy element, ni¿ przyznaæ im
nale¿ne miejsce w rzêdzie literackiej elity. Endecy czynili wszystko,
by zamkn¹æ przed ¯ydami uniwersytety, lub poni¿aæ ich gettem ³awkowym. Ta ideologia ¿yje nadal nawet bez ¯ydów i zatruwa umys³y.
Poruszy³em zaledwie kilka zasadniczych argumentacji rasistowskich i
antysemickich, których k³amliwoæ i absurdalnoæ wynika z niewiedzy i z³ej woli.
Wspomnê tylko tematy do poruszenia:
Wzglêdnoæ historyczna: Bogdam Chmielnicki jest w oczach
Ukraiñców bohaterem narodowym, dla Polaków zdrajc¹, dla ¯ydów
symbolem grozy i okrucieñstwa. Józef Flawiusz jest dla ¯ydów zdrajc¹,
ale bez niego nie znaliby bohaterstwa swoich przodków. Po dzi uchodzi za jednego z najpowa¿niejszych i poczytnych historyków wiata.
Natkn¹³em siê na twierdzenie, ¿e Hitler by³ patriot¹ dla swojego narodu. Có¿ mo¿e wiadczyæ bardziej o sfa³szowaniu pojêcia
patriotyzmu i mi³oci bliniego! Hitler reprezentuje ideologiê apote-
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ozy wojny totalne. Jego ..zas³ug¹" jest 10 milionów zabitych Niemców i 50 milionów innych narodowoci. Patriota!
Monoteizm egipski, ¿ydowski, chrzecijañski. Wojny o interpretacjê, lekcja tolerancji religijnej.
Jak rodzi³ siê rasizm XIX, XX w. Gobineau, Rosenberg, Hitler. Miejsce Polków w Europie wedle ,,Mein Kampf", to s³u¿yæ wy¿szej rasie germañskiej. O biologicznej i intelektualnej równoci wszystkich ludzi.
Czy ¯ydzi europejscy (polscy) pochodz¹ od Chazarów: Ibn
Gabirol, Artur Koestler.
Mity polsko-¿ydowskie: ,,Piast i Prochownik", Król ¿ydowski na jeden dzieñ", ,,Esterka".
Etyka, moralnoæ-sprawa geografii, sprawa zmienna w czasie.
Filozofowie ¿ydowscy: Spinoza-panteizm.
Mêczeñstwo polskie contra ¿ydowskie?
Mesjanizm jest ucieczk¹ narodów uciskanych.
Walka z ignorancj¹ i przes¹dami nie koñczy siê nigdy. Wa¿ne
jest, by tak m³odzie¿ polska jak i ¿ydowska zapozna³a siê z tymi
wci¹¿ aktualnymi problemami. Tylko wiedza i znajomoæ procesów
historycznych wyleczy z choroby rasizmu, antysemityzmu i wszelkich nienawici narodowych. Religia jest prywatn¹ domen¹ ka¿dego
obywatela i nie mie byæ ród³em antagonizmów. Prawo do innoci
jest podstaw¹ wspó³¿ycia.
Nowiny Kurier

EURO I MATERACE
Polacy trzymaj¹ w domu du¿e sumy w walutach. Banki maj¹
im pomóc w podjêciu pilnych decyzji.
Najwiêkszy polski bank detaliczny PKO Bank Polski uwa¿a,
¿e jest w pe³ni przygotowany na moment przejcia Europy na walutê
euro w styczniu 2002 roku. O wiele mniej jest pewien, czy s¹ na to
przygotowani klienci, z których czêæ posiada w domu gotówkê w
markach niemieckich.
,,Wielu ludzi ma wiêksze lub mniejsze sumy w gotówce w
domu - mówi Krzysztof Mazur, zastêpca prezesa banku i odpowiedzialny za sprawy zwi¹zane z euro. -Musimy przekonaæ ludzi, ¿e
pod koniec 2002 roku strac¹ one sw¹ wartoæ".
Pieni¹dz trzymany w materacach i ró¿nych skarbonkach to
tylko jedna z wielu osobliwoci, jakie - w zwi¹zku z wprowadzeniem
euro - trzeba braæ pod uwagê w Polsce, która jest najwiêkszym krajem
nieunijnym granicz¹cym ze stref¹ euro. W dziesiêæ lat po wyst¹pieniu
w tym kraju trzycyfrowej inflacji, nieufnoæ do systemu bankowego
wród wielu ludzi starszych wiekiem i mieszkañców wsi wci¹¿ jest
du¿a, a gotówka pozostaje nadal g³ównym rodkiem p³atnoci. Wed³ug jednej z ocen - powszechnie u¿ywanej, ale niemo¿liwej do zweryfikowania - Polacy trzymaj¹ w gotówce sumê równ¹ 2 mld dolarów,
z czego doæ sporo w niemieckich markach, chomikowanych w domu.
PKO BP, a tak¿e inne polskie banki, planuje na jesieni przeprowadzenie kampanii informacyjnej, maj¹cej na celu zwrócenie uwagi klientom
na potrzebê wp³acenia swoich pieniêdzy na rachunek bankowy lub ich
wymiany.
Równolegle z wysi³kami podejmowanymi przez banki komercyjne, swoj¹ w³asn¹ kampaniê informacyjn¹ rozpocz¹³ tak¿e polski bank centralny NBP. Pocz¹tkowo adresowana do banków, spó³ek
i dziennikarzy, obejmie tak¿e - na jesieni - osoby indywidualne. Wykorzystane w tym celu bêd¹ ulotki, has³a i billboardy pokazuj¹ce, jak
wygl¹daj¹ banknoty i monety euro.
Prezydent Aleksander Kwaniewski podpisa³ w czerwcu ustawê dotycz¹c¹ prawnych i technicznych aspektów wprowadzania euro.
Zgodnie z ni¹, pieni¹dze na rachunkach bankowych, denominowane w
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walutach krajów strefy euro, zostan¹ o pó³nocy 31 grudnia 2001 roku
wymienione na euro, z tym jednak, ¿e spó³kom w ci¹gu dwu miesiêcy
bêdzie wolno optowaæ, czy sp³aciæ swoje po¿yczki zagraniczne w
euro, czy w innych walutach strefy euro.
Osoby indywidualne bêd¹ musia³y wymieniæ swoj¹ ,,star¹"
gotówkê na euro do koñca przysz³ego roku. Jest to okres krótszy ni¿
w samych pañstwach strefy euro, gdzie bêd¹ mog³y byæ w obiegu obok euro - równie¿ stare waluty, i to - jak w wypadku Holandii - a¿
przez 30 lat. ,,Rzecz ciekawa, NBP przyj¹³ bardzo krótki terminarz"
- mówi Tony Reczek, kieruj¹cy pionem us³ug finansowych w Europie
rodkowej i Wschodniej w firmie konsultingowej PwC.
Wymiana gotówki na euro w Polsce bêdzie dozwolona tylko
dla obywateli polskich, a to w celu zapobie¿enia ewentualnym transakcjom przestêpczym, m.in. dokonywanym przez obywateli s¹siednich krajów poradzieckich. ,,Wystêpuje bardzo du¿a i usprawiedliwiona obawa, ¿e wymiana walut narodowych na euro stworzy przestêpcom bardzo dogodn¹ okazjê do wprowadzenia do obiegu pieniêdzy sfa³szowanych i ,,brudnych" - mówi Krzysztof Jakubiszyn z
Narodowego Banku Polskiego. - Nie widzimy ¿adnego powodu, dla
którego mielibymy u³atwiaæ im ¿ycie i stwarzaæ systemowi bankowemu dodatkowy problem".
W celu poradzenia sobie z oczekiwan¹ fal¹ transakcji wymiany w pierwszych dniach 2002 roku, polskie banki bêd¹ musia³y mieæ
w rêku 200 mln euro - ocenia Jakubiszyn. Bank centralny, który bêdzie potrzebowa³ 20 mln euro dla swoich w³asnych celów, otrzyma
nowe banknoty i monety od niemieckiego Bundesbanku. Oczekuje siê,
¿e polskie banki komercyjne, z których wiêkszoæ ma zagranicznych
partnerów, otrzymuj¹ banknoty i monety euro od ich ,,matek" w strefie euro.
Po otrzymaniu wzorów banknotów euro od Europejskiego
Banku Centralnego, NBP i banki komercyjne przeprowadz¹ szkolenie
swoich kasjerów w rozpoznawaniu banknotów fa³szywych. Niektóre
spó³ki polskie ju¿ od pewnego czasu wspó³pracuj¹ - w kwestii przechodzenia na euro - ze swoimi partnerami w Unii Europejskiej, na
któr¹ przypada oko³o trzech czwartych polskiego handlu zagranicznego.
Jednak¿e wydaje siê, ¿e poza kierowaniem pod adresem swoich partnerów uprzejmych zapytañ w kwestii software i innych przygotowañ, polskie spó³ki - zdaniem ekspertów niewiele mog¹ zrobiæ
same. ,,Oczekuje siê, ¿e w strefie euro na pewno bêdzie trochê zamieszania - mówi wspomniany Reczek z PwC. - Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
polskie spó³ki ucierpi¹, jeli ich partnerzy nie zakoñcz¹ swoich przygotowañ w sposób odpowiedni".
Reczek zauwa¿a, ¿e NBP dobrze wypada w swojej kampanii informacyjnej i w przygotowaniach organizacyjnych. ,,Nie bêdzie to co nadzwyczajnego" - przewiduje Mazur z PKO BP, który przygotowuje
siê do wydarzeñ w styczniu 2002 roku ju¿ od 1998 roku, kiedy to
wspólna waluta zosta³a wprowadzona w postaci bezgotówkowej.
Zarówno Mazur, jak i inni bankowcy polscy nie przewiduj¹
¿adnych wiêkszych problemów. B¹d co b¹d Polska nie tak dawno
sama przesz³a - bez zak³óceñ - przez jednoroczny okres pozostawania w obiegu ,,podwójnych" banknotów. W 1995 roku Bank Centralny
wprowadzi³ nowe banknoty, na których liczba zer zosta³a zmniejszona o cztery.
Przygotowania w sprawie euro - to zdaniem Jakubiszyna tylko wstêp do kolejnego i znacznie wa¿niejszego, przedsiêwziêcia w
harmonogramie NBP: przygotowania polskiej gospodarki do wejcia
do strefy euro po uzyskani przez ten kraj cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
John Reed
,,Financial Times"
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Orodek Edukacji Ekologicznej
Na w/w uroczystoci z³o¿y³y siê:
- referat okolicznociowy,
- wrêczono drobne upominki dla wyró¿niaj¹cych siê uczniów w przedsiêwziêciach ekologicznych,
- czêæ artystyczna w wykonaniu uczniów
- ca³oci towarzyszy³a barwna oprawa plastyczna.
Realizuj¹c program edukacji ekologicznej m.in. walki z ha³asem i spalinami pojazdów, Publiczne Gimnazjum i Szko³a Podstawowa wraz z Zarz¹dem Ogrodu Dzia³kowego w dniu 27.10.br. zorganizowa³y ¿yw¹ lekcjê przyrody sadz¹c drzewa.
Przedsiêwziêcie zosta³o poprzedzone pogadankami na lekcjach chemii, biologii i przyrody o szkodliwym dzia³aniu spalin na
uprawy warzyw i owoców oraz roli drzew w likwidowaniu tzw. ,,efektu
cieplarnianego". W sobotê woln¹ od zajêæ szkolnych uczniowie wraz
z dzia³kowcami w Ogrodzie ,,Ró¿a" w pasie przydro¿nym od ul.
Warszawskiej sadzili sadzonki wierku, sosny i brzozy (8 rzêdów).
Pracowali g³ównie uczniowie, których rodzice lub dziadkowie posiadaj¹ tam dzia³ki warzywne. £¹cznie wokó³ ogrodu, szko³y i przedszkola posadzono ok. 0,5 tys. trzyletnich sadzonek, które pozyskane
zosta³y nieodp³atnie.
Sadzenie rozpoczêto po krótkim instrukta¿u g³ównego inicjatora i organizatora nauczyciela chemii i przyrody Stanis³awa Osieckiego.
Ca³oæ przedsiêwziêcia przebiega³a przy dwiêkach i melodiach piosenek w tym równie¿ o tematyce ekologicznej i unosz¹cym
siê zapachu kie³basek pieczonych na trzech grillach. Powodowa³o to
wspania³¹ atmosferê tworzenia ,,fabryki TLENU", a przede wszystkim naturalnej bariery przed ha³asem i spalinami.
Na zakoñczenie z równie wspania³ym apetytem konsumowa-

no s³odycze i kie³baski z grilli przygotowane w trakcie na miejscu
przez uczniów.
Nie zabrak³o talerzyków, serwetek, stolika a nawet kosza na
mieci, co wiadczy o dobrej, przemylanej organizacji (aspekt organizacyjno - wychowawczy).
S³odycze i kie³baski zosta³y równie¿ nieodp³atnie przekazane
przez Pani¹ Hannê Opack¹ i Pañstwa A.W.Walewskich w³acicieli
sklepów w Ró¿anie.
Przedsiêwziêcie to mo¿e byæ godnym do naladowania równie¿ przez prywatnych w³acicieli posesji, szczególnie tych gdzie
uprawiane s¹ warzywa i owoce. Pewnym jest równie¿ to, ¿e tlenem
wyprodukowanym przez posadzone drzewa bêd¹ oddychaæ wszyscy ró¿aniacy jak i ich gocie. Przedsiêwziêcie to z pewnoci¹ dowartociowa³o wszystkich uczestników i tych, którzy przyczynili siê do
zorganizowania oraz tych, którzy okazywali ¿yczliwoæ i zrozumie-
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nie. Zapewne po kilku czy kilkunastu latach z wiêkszym jeszcze
zadowoleniem wszyscy bêd¹ spogl¹daæ na szpalery okaza³ych drzew.
Dlatego na podziêkowanie zas³uguj¹ równie¿: nadleniczy Nadlenictwa Przasnysz Pan mgr in¿. Jerzy Kondewicz i Pan in¿. Stanis³aw
Pogorzelski z Ró¿ana, którzy nie po raz pierwszy wspierali podobne
akcje i spotykali siê z m³odzie¿¹.
Wszystkie imprezy s¹ dzie³em nie tylko nauczycieli, ale w
g³ównej mierze uczniów. To oni pomagaj¹ w przygotowaniach, zdobywaj¹ materia³y i pomoce konkursowe. Sadz¹ drzewa, pielêgnuj¹
ogródki przyszkolne, hoduj¹ zwierzêta. Za t¹ ciê¿k¹ pracê najaktywniejsi mogli wypoczywaæ przez trzy dni na biwaku w Orodku Wypoczynkowym ,,Intercelu" w Rybakach. Z okazji Dni Ziemi zorganizowano równie¿ wycieczkê do Muzeum Ziemi w Warszawie. Jeli ju¿
wycieczki to i na naszym terenie m³odzie¿ zwiedza³a Stacjê Uzdatniania Wody, a i przedszkolaki maj¹ sta³e zaproszenie do odwiedzania
k¹cika hodowlanego w szkole.
Nie wszystkie zamierzenia zwi¹zane z realizacj¹ Programu
Edukacji Ekologicznej powiod³yby siê gdyby nie zaanga¿owanie dzieci, m³odzie¿y, nauczycieli, rodziców, a wiêc tych wszystkich którym
nie obce jest czyste, ekologiczne rodowisko nie tylko to nasze lokalne ale ca³ej Polski i wiata.
Orodek Edukacji Ekologicznej
Biblioteka Publiczna

Nauczyciele maj¹ dylematy,
jak uczyæ by nauczyæ?
Rozterki m³odych nauczycieli którzy zastanawiaj¹ siê nad tym
czy trafnie wybrali zawód nie s¹ zapewne niczym nowym dla nauczyciela z d³ugim sta¿em pracy. Ka¿dy z nich jeli powa¿nie traktuje
zawód który uprawia prêdzej czy póniej zetknie siê z tym problemem. Mówi¹c potocznie lub pos³uguj¹c siê slangiem m³odzie¿y ,,siada mu psychika" lub ,,pali siê rezerwa". Przechodzi kryzys. Jeli do
tego na³o¿¹ siê jeszcze jakie zadawnione sprawy rodzinne, mi³osne,
niezrozumienie w gronie nauczycielskim itd. to ju¿ nie jest do miechu. Gdzie musi wy³adowaæ napiêcie i frustracjê bo nie jest przecie¿
czym wyj¹tkowym w wiecie homo sapiens. Ró¿nie to siê odbywa i
nie bêdê siê w tym temacie rozpisywa³ gdy¿ ,,wiadomo jak jest".
Jedno tylko nie mo¿e mieæ miejsca - wy¿ywanie siê na uczniach. I tu
powinni m³odemu nauczycielowi pomagaæ starsi sta¿em. Czy tak jest?
Czy m³ody cz³owiek wchodz¹cy w pewne rodowisko otrzyma pomocn¹ d³oñ? Czy zasady moralne jakie tam panuj¹ ukszta³tuj¹ go na
godnego by wykonywaæ zwód nauczyciela? Nauczyciela, który powinien byæ wzorem dla ucznia, przestrzegaæ zasad etycznych, byæ
tym który zawsze wie jak nale¿y post¹piæ, opiekuna i przyjaciela jeli
trzeba.
W y c h o w u j m y - wychowujmy m³odych na dobrych ludzi,
Polaków i obywateli. Moim zdaniem jest to pierwsze co powinna
robiæ szko³a. Nie nauczysz historii, geografii, fizyki itd. jeli uczeñ nie
bêdzie tego chcia³ i tego lubi³, ale wychowaæ mo¿esz !
Na pociechê nauczycielom, oraz by pokazaæ innym jak ciê¿ka
jest ich praca przytoczê fragment wypracowania pewnego ucznia,
podobno nie najgorszego.
,, mui brat jest w I klasa studióf a dziadek by³ so³tysem ale go sfalili.
Fójek iest chdra³ulijkem od ruruf. Bapka to nie¿yie pochfali jo na cmenta¿u".
oraz pewn¹ ,,anegdotê:
- Proszê pani mo¿e mi daæ pani swoje zdjêcie? - mówi do nauczycielki
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uczeñ.
- Po co ci moje zdjêcie? - pyta nauczycielka.
- Zbieram pokemony proszê pani - mówi uczeñ.
i jeszcze spisane z zeszytów szkolnych:
,,Radek mia³ trudne dzieciñstwo, bo musia³ chodziæ pod górê do szko³y
,,Serce zdrowego cz³owieka powinno biæ od 70 do 75 minut
,,Robak, ratuj¹c Tadeusza, strzeli³ do niedwiedzia, który nie wiedzia³,
¿e jest jego ojcem
,,Samiczkê od samca ropuchy odró¿niamy po kolorze w³osów pod
pach¹
,,Wokulski spotka³ Izabelê na spacerze w ³azience
,,Stolic¹ Polski przewa¿nie jest Warszawa
,,W czasie ferii zrobi³em 2 karmniki dla ptaków i jeden dla sióstr
urszulanek
,,Tadeusz spostrzeg³ zmarszczkê na twarzy Telimeny, która ci¹gnê³a
siê od ucha do ucha
,,Radek by³ to ch³op têgi w biodrach, a chudy w biucie
,,W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet dzieci w podesz³ym wieku
,,Skrzetuski dziêki kolegom mia³ du¿o dzieci
,,W redniowieczu drogi by³y tak w¹skie, ¿e mog³y siê mijaæ najwy¿ej 2
samochody
,,Wacek wszed³ na lód i zacz¹³ pêkaæ
,,Usuwano stare gruzy, a na ich miejsce budowano nowe
,,Wszyscy czujemy siê dobrze z wyj¹tkiem dziadka, który umar³
,,Szlachta w " Panu Tadeuszu" by³a bardzo gocinna, bo jak przyjecha³ Tadeusz na koniu to nie pytali o nic, tylko dali mu siana
,,Znanym drapie¿nikiem lenym jest drapichrust
,,Nie doæ, ¿e ¿aba by³a nie¿ywa, to jeszcze zdech³a
,,...jak mawiali staro¿ytni Apacze...
,,Polska le¿y od Ba³tyku przez Karpaty a¿ po Ba³tyk
K.Kruszewski
Moje pogl¹dy s¹ moimi pogl¹dami, nikogo poza mn¹ nie reprezentuj¹.
Zapraszam do dyskusji - nie do krytyki.

Ile emerytury z Otwartych Funduszy Emerytalnych ?
Przyjmuj¹c, ¿e mam 41 lat co jest niestety prawd¹ i przyst¹pi³em do OFE w 2000 roku oraz, ¿e przejdê na emeryturê w wieku 65
lat (jak do¿yjê), miesiêcznie zarabiam 1521 PLN brutto (co nie musi
byæ prawd¹) i przyjmuj¹c roczny realny wzrost wynagrodzeñ 4%, a
tak¿e jestem ubezpieczony w ,,Z³otej Jesieni" gdzie realna stopa zwrotu
na dzieñ dzisiejszy wynosi 4.0 przy rocznej op³acie za zarz¹dzanie
0,6% tudzie¿ przyjmuj¹c, ¿e ZUS pobra³ za przekazanie sk³adki 0,8%
to przejdê na emeryturê w 2025 roku po przepracowaniu 300 miesiêcy sk³adkowych. £¹cznie na moim k¹cie w OFE zostanie zebrany
kapita³ w wysokoci 61 509,29 PLN. Zak³adaj¹c (zgodnie z GUS), ze
przeciêtna d³ugoæ ¿ycia po osi¹gniêciu wieku emerytalnego dla mê¿czyzn to 13,3 lat to moja miesiêczna emerytura z OFE wyniesie 386,85
PLN. Oczywicie jest to wyliczenie orientacyjne. I jest to ,,forsa" z
OFE. Ile kasy dostanê z ZUS Pan Bóg raczy wiedzieæ, a ostateczna
wysokoæ wiadczenia zale¿eæ bêdzie ,,mo¿e" od bardzo wielu innych
czynników. Polska rzeczywistoæ !
K.Kruszewski
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W przededniu ws¹pienia do Unii Europejskiej

Ksi¹¿ka Beaty Krupskiej ,,Sceny z ¿ycia smoków"
by³a ulubion¹ lektur¹ dzieci w latach osiemdziesi¹tych i na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W 2001 roku w plebiscycie
,,Przekroju" i Programu II Polskiego Radia na najmieszniejsz¹ ksi¹¿kê wiata zajê³a poczesne miejsce. I w w³anie ta
ksi¹¿ka stanowi kanwê widowiska teatralnego, które odby³o
siê w Domu Kultury w dniu 9.11.2001 wystawianego przez
teatr ,,Kometa" z £odzi. Widowisko dostosowane do poziomu i wyobrani dzieci w wieku 6-10 lat rozgrywa siê na ³onie
natury, a bohaterami s¹ dwa dobrotliwe smoki, które poznajemy w ma³ym lasku obok polany. Smoki maj¹ ludzkie imiona i
typowo ludzkie zalety i przywary, du¿o k³opotów ze zdrowiem, gdy¿ d³ugo ju¿ ¿yj¹ na tym wiecie. W kilkunastu,
luno powi¹zanych ze sob¹ scenach smoki prze¿ywaj¹ ró¿ne
przygody, zaprzyjaniaj¹ siê z ró¿nymi zwierzêtami. Opowieæ jest wêdrówk¹ smoków przez umowny wiat i prób¹
nawi¹zania wiêzów i kontaktu z innymi, jak¿e ró¿nymi od
nich zwierzêtami. Jest nauk¹ tolerancji, zrozumienia problemów innych. Ucz¹ siê pomagania innym i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach. Zalet¹ widowiska by³y bardzo zabawne
perypetie bohaterów w niezwyk³ych sytuacjach i dowcipne
dialogi. Perypetiom towarzysz¹ mi³e piosenki, prowokuj¹ce
do wspólnej zabawy. Spektakl wyró¿nia³ siê bogatymi kostiumami, kolorow¹ scenografi¹ i oryginaln¹ muzyk¹. Pomys³owa re¿yseria sprawi³a, ¿e przedstawienie posiada³o sceniczny wdziêk i wysoki poziom artystyczny.

Wystapili:

K.Kruszewski

Jestemy bombardowani obecnie z dwóch stron informacjami o Unii
Europejskiej. Wiemy ju¿ ¿e Unia le¿y na zachodzie Europy i ¿e ma cis³y
zwi¹zek z NATO. Wiemy równie¿, ¿e nale¿¹ do niej Niemcy i ¿e stolic¹ unii
jest Bruksela. Ca³a reszta nadal niestety pozostaje niewiadoma. Informacje o
Unii Europejskiej sp³ywaj¹ do nas zarówno od entuzjastów jak i przeciwników integracji. Dla pierwszych Unia Europejska to raj na ziemi, który z pewnoci¹ i u nas zapanuje, gdy tylko do tej unii wejdziemy. Dla drugich to groba
wykupienia i rozwi¹z³oæ moralna. Sam koció³ katolicki wahaj¹c siê z jednoznacznym stanowiskiem raz jest za a raz przeciw.
Po przyst¹pieniu do Unii bêdzie musia³o siê wiele zmieniæ w zakresie
przestrzegania oraz egzekwowania prawa. Bêdzie nas obowi¹zywa³o jednakowe prawo do sprawiedliwego procesu, za obecny ba³agan bêdzie natychmiast móg³ byæ zaskar¿ony do instytucji europejskich. I tu prawdopodobnie
Unia Europejska mocno bêdzie naciskaæ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i przestrzegania prawa.
Zaczn¹ nas obowi¹zywaæ o wiele bardziej liberalne normy etyczne w
zakresie orientacji seksualnej, eutanazji, aborcji. Mylê, ¿e jestemy ju¿ po
czêci na to przygotowani. Jednak bêdzie musia³ min¹æ jaki czas, w którym
bêdziemy musieli przyzwyczaiæ siê do bardziej laickiego stylu ¿ycia. Po wejciu do Unii Europejskiej laicyzacja dotknie szczególnie prowincji i nale¿y
spodziewaæ siê szybkich zmian w naszej mentalnoci zw³aszcza w pokoleniu
urodzonym po 1970 roku. Konsekwencje wejcia do Unii Europejskiej bêd¹
bardziej powa¿ne ni¿ siê nam wydaje. Tradycyjnie bowiem prowincja jest w
Polsce ród³em przyrostu naturalnego - dziêki niej utrzymuje siê ona obecnie
jeszcze na poziomie minimalnie dodatnim. Jednak wejcie do Unii Europejskiej znacznie os³abi te tendencje i zapewne spowoduje pocz¹tek d³ugiego
okresu ujemnego przyrostu naturalnego co nie bêdzie bez znaczenia dla przysz³oci naszego systemu emerytalnego.
Nastêpowaæ bêdzie powolne wyrównywanie siê poziomów cen podstawowych towarów i produktów konsumpcyjnych poniewa¿ w Unii Europejskiej s¹ one znacznie wy¿sze ni¿ u nas. Oznaczaæ to bêdzie coraz dro¿sz¹
konsumpcjê i coraz mniejsz¹ op³acalnoæ handlu przygranicznego. Wp³ywy z
tego tytu³u znacznie spadn¹. Spadek poziomu ¿ycia spowodowany dostosowywaniem siê cen wywo³a naciski na takie same wyrównywanie siê p³ac.
Jednak brak odpowiedniego wzrostu wydajnoci pracy spowoduje stagnacjê.
To z kolei spowoduje dzia³ania emigracyjne. Wiele osób wrêcz zachêcanych
przez pañstwa UE o ujemnym przyrocie naturalnym bêdzie emigrowa³o do
tych krajów . Spowoduje to w pocz¹tkowej fazie naszej przynale¿noci do
unii doæ liczn¹ emigracjê wykwalifikowanej kadry produkcyjnej, ale tak¿e i
bezrobotnych. Wydaje siê, ¿e kraje unijne mimo wszystko bêd¹ wola³y Polaków ni¿ emigrantów z trzeciego wiata, którzy jak pokazuje historia sprawiaj¹
wiele problemów (np. w Niemczech Turcy). Jeli by tak siê sta³o spowoduje
to spadek bezrobocia w Polsce, i zapewne lepsze czasy dla prywatnej przedsiêbiorczoci. Nale¿y jednak obawiaæ siê mo¿liwoci konkurencyjnoci naszej
gospodarki. Dzi przy istniej¹cych barierach chroni¹cych nasz rynek nasz
gospodarka ma doæ niekorzystny wynik w handlu z krajami unijnymi. Trzeba powiedzieæ, ¿e jeli nic siê nie zmieni to w pocz¹tkowej fazie naszego
cz³onkostwa wynik ten siê pogorszy i mo¿e nast¹piæ w kraju kryzys walutowy, co jednak nie bêdzie specjalnie bolesne, gdy¿ bêdziemy mogli liczyæ na
wsparcie i pomoc w stabilizacji.
Podsumowuj¹c, nasze ¿ycie generalnie poprawi siê, bêdziemy czuæ
siê bardziej bezpieczni, bêdziemy mogli w krajach unijnych swobodnie szukaæ
pracy. Problematyczne w tym wszystkim jest to, ¿e z tych dobrodziejstw
bêd¹ mogli skorzystaæ tylko ci z nas którzy ju¿ teraz sobie dobrze radz¹ i s¹
wykszta³ceni. Inni zagubieni w dzisiejszej rzeczywistoci, nie potrafi¹cy sobie ju¿ poradziæ tym bardziej nie poradz¹ sobie w rzeczywistoci unijnej.
Widaæ z tego, ¿e nie wystarczy zmieniæ prawo, trzeba jeszcze zmieniæ mentalnoci i zasady dzia³ania pañstwa i gospodarki. Trzeba to zrobiæ tak, aby ka¿dy
z nas móg³ skorzystaæ ze zmian po wst¹pieniu do Unii Europejskiej. By
biedana prowincji nie ,,krêci³a polsk¹ rzeczywistoci¹.
Na pdst. inf. prasowych
K.Kruszewski

