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,,Lichy to patriotyzm narodu, który by tylko pochwa³y znosi³... - Kazimierz Wyka

Choinka w przedszkolu

Dnia 16.01.2002 w Przedszkolu Samorz¹dowym w Ró¿anie mielimy okazjê

Dlatego te¿ ,,róbmy swoje (...) mo¿e to co da? Kto wie? 

obejrzeæ nasze pociechy w przedstawieniu
przedszkolnym przygotowanym z okazji
choinki noworocznej. W inscenizacji wziê³y
udzia³ dzieci w wieku 5 i 6 lat z grupy II i III.

fot.kruszewski

Kulfon Show

Spektakl dla dzieci, który odby³ siê w czasie programu ,,Ferie
w Domu Kultury w dniu 26.01.2002. Na zdjêciu dzieci, uczestnicy przedstawienia pozuj¹
do wspólnej fotografi z Kulfonem i Monik¹ postaciami znanego programu telewizyjnego.

Mali artyci to: Pajacyk - Milena Podlasin,
Sroka - Beata Piórkowska, Ba³wanek - Bartek
Matuszewski, Misio - Pawe³ Karakiewicz,
Miko³aj - Daniel Suski, Renifery - Alan Kruszewski i Kacper ¯erañski, Zaj¹c - Adrian Krawczyk, Myszka - Magda Reszko, Baletnica - Iza Gago. Choineczkê ubiera³y: Patryk Mróz, Paulina Jastrzêbska,
Dawid Areseniuk, Marysia Kruszewska.
Wiersze deklamowa³y: Ola Budelewska,
Krzy G³a¿ewski i Przemek Szymañski.
Taniec wykona³y pary: Arek Chojnowski i Justynka Jówik, Tobiasz Za³êski i
Edytka Bury, Dawid Owczarek i Paulina
Bonis³awska. W chórze piewa³y: Ania
wier¿ewska, Justynka Rybacka, Czarek Milewski, Adrian £uczyñski, Kinga
Ma³kowska, Karolina Piegza, Szymon
Bloch, Pawe³ Za³êski, Patryk Daszewski, Joasia Miko³ajczewska, Micha³ Paw³owski, Ania Brzózy, Natalia Parzuchowska, Edytka £ebkowska.
Przedszkolaki do wystêpu zosta³y
przygotowane przez opiekunki grupy II panie Hannê Kaczmarsk¹ i Teresê Cachel oraz
grupy III - Annê Mrozek i Dorotê Wiêch.
By³o kolorowo, piewnie i radonie. Dzieci
wystêpowa³y w piêknych strojach i we
wspania³ym programie. Przedstawienie
by³o znakomite, widaæ ¿e z ma³ych aktorów mog¹ wyrosn¹æ wielcy artyci. Dyrekcji i wychowawczyniom nale¿y siê
ogromne uznanie za pracê, której efekty
widoczne by³y w przedstawieniu. Dziêkujemy za tak wiele i prosimy o jeszcze.
Jolanta Kruszewska

fot.kruszewski

Poradnia dla kobiet w Ró¿anie,
ul. Wileñska 4, roda 9.00 - 12.00,
pi¹tek 16.00 - 19.00.Bez skierowañ.
Kontrakt z Kas¹ Chorych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZESPÓ£ ZAK£ADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIÊTEGO
IM. DUÑSKIEGO CZERWONEGO KRZY¯A
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI, woj. Mazowieckie
UL. WINCENTEGO WITOSA 2, TEL. (0-29) 71 71 123, fax 71 71 585
Otwarto nowe poradnie specjalistyczne - kardiologiczn¹, nadcinienia i logopedyczn¹ oraz Szko³y
Rodzenia z poradni¹ laktacyjn¹. wiadczone w nich us³ugi zosta³y zakontraktowane przez
Mazowieck¹ Regionaln¹ Kasê Chorych i s¹ bezp³atne dla mieszkañców powiatu makowskiego.

Informacja na str. 2
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wierszcz Ró¿añski
W kilku zdaniach jednym tchem

n W dniu 29 grudnia 2001 roku odby³a siê
XXX Sesja Rady Miejskiej w Ró¿anie z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoci obrad, uchwalenie porz¹dku obrad, przyjêcie protokó³u z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Zarz¹du miêdzy sesjami.
3. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a) uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002,
b) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2001,
c) okrelenia wysokoci dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia
2002 r do 30 czerwca 2002 r.
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania sta³ych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich sk³adów osobowych oraz przedmiotu dzia³ania,
e) utworzenia Stowarzyszenia Gmin po³¹czonych gazoci¹giem Jama³ - Europa Zachodnia,
4. Wolne wnioski i zapytania.
n W czasie ferii zimowych w Gminnym
Orodku Upowszechniania Kultury odbywa³y siê imprezy rozrywkowe oraz wywietlano filmy dla dzieci i m³odzie¿y. W sobotê
26.01.2002r spektakl ,,Kulfon show" obejrza³o ponad 70 dzieci. W ostatni¹ sobotê ferii
02.02.2002r odby³a siê impreza dla dzieci
,,Fiku miku - czyli chochlikowe psoty", a w
kolejne piêtki i niedziele wywietlano filmy
fabularne i rysunkowe na du¿ym ekranie w
technologii DVD. W czwartki dla m³odzie¿y
odbywa³y siê dyskoteki.
n W dniu 16.02.2002r odby³y siê III Mistrzostwa Gminy Ró¿an w Tenisie Sto³owym.
Impreza sportowa przeprowadzona zosta³a
w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej.
Zawodnicy startowali w grupach wiekowych:
Grupy dziewcz¹t:
1 - klasy I - III
2 - klasy IV
3 - klasy V-VI
4 - Gimnazjum i wy¿ej
Grupy ch³opców:
1 - klasy I-III
2 - klasy IV
3 - klasy V-IV
4 - gimnazjum
5 - 17-30 lat
6 - 31 lat i wy¿ej
Mistrzostwa poprzedzone by³y eliminacjami
w dniu 15.02.2002r0.
n
W miecie Ró¿anie na ogóln¹ liczbê
2891 mieszkañców zarejestrowanych jest 408
bezrobotnych w tym 220 kobiety. Prawo do
zasi³ku ma tylko 94 osoby. W gminie na 1844
osoby zarejestrowanych jest 179 bezrobotnych w tym 80 kobiet, a zasi³ek pobiera 25
osób. S¹ to dane na dzieñ 31.01.2002 uzyskane z Rejonowego Urzêdu Pracy w Makowie
Mazowieckim. Nieoficjalnie na dzieñ
31.12.2001 stopa bezrobocia w powiecie
wynosi³a 19,4%. Jak widaæ, mimo jednego z
bogatszych bud¿etów, jakie posiada nasze
miasto porównuj¹c z ociennymi gminami, nie
potrafimy uruchomiæ tych pieniêdzy, by stwo-
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SZKO£A RODZENIA I PORADNIA LAKTACYJNA
Zaprasza przysz³ych Rodziców na bezp³atne spotkania z psychologiem, lekarzem
ginekologiem, lekarzem neonatologiem oraz dyplomowan¹ po³o¿n¹.
Spotkania odbywaj¹ siê w rody od godz. 15 do godz. 17.
Cykl wyk³adów i æwiczeñ trwa osiem tygodni.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ pod numerem telefonu (0-29) 71 71 123 - centrala
wew. 341 do godz. 15 lub wew. 311 po godz. 15
Adres: SPZOZ-ZZ LOiZ w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2
www.szpital-makow.pl
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Zespó³ Zak³adów
Lecznictwa Otwartego i Zamkniêtego w Makowie Mazowieckim
zaprasza do nowych poradni specjalistycznych:
- kardiologicznej (wtorek, pi¹tek)
- nadcinienia (wtorek, pi¹tek)
- logopedycznej (od poniedzia³ku do pi¹tku)
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu (0-29) 71 71 123- centrala wew. 382
rzyæ nowe miejsca pracy. Nowe inwestycje,
chodniki, asfalty, piêkny (zapewne) nowobudowany Orodek Zdrowia, te¿ przecie¿
potrzebny, niestety nie nakarmi¹ g³odnych
dzieci i nie dadz¹ pracy ich rodzicom. ,,Wolê
chodziæ jeszcze kilka lat po rozwalaj¹cym siê
chodniku i po b³ocie na ulicy, ale do pracy" tak powiedzia³ mi pewien bez szans na znalezienie pracy bezrobotny.
na pdst.inf.Kruszewski

CLIVE HARRIS W RÓ¯ANIE
W sobotê 20 kwietnia 2002r w Domu
Kultury odbêdzie siê spotkanie dla osób chorych, zw³aszcza cierpi¹cych z powodu chorób nowotworowych i innych ciê¿kich schorzeñ. Osoby pragn¹ce skorzystaæ z pos³ugi
uzdrowiciela proszone s¹ o odebranie bezp³atnych biletów w poniedzia³ek 15 kwietnia
2002r od godz. 800 w Domu Kultury w Ró¿anie ul. Mickiewicza 1.
Iloæ biletów jest ograniczona. W
zwi¹zku z tym, ka¿da osoba bêdzie mog³a
uzyskaæ tylko jeden bilet. Uzdrawianie jest
bezp³atne.Jest faktem powszechnie wiadomym, i¿ usuniêcie guza nowotworowego,
wzglêdnie zamienienie jego postaci ze z³oliwej na ³agodn¹, czy przywrócenie sercu, nerkom, czy jakiemukolwiek choremu organowi
normalnego, doskona³ego funkcjonowania w
organizmie pacjenta, zabiera uzdrowicielowi
zaledwie 10 sekund. Ka¿dy pacjent uzyska
potwierdzenie i dowód swego uzdrowienia,
robi¹c odpowiednie testy, badania krwi, zdjêcia Rtg czy Scan, bezzw³ocznie po wizycie u
Clive`a Harrisa. Harmonogram spotkañ
uzdrowiciela z chorymi nie pozwala mu na
przyjmowanie osób bez biletów, ani osób
spóniaj¹cych siê na leczenie.
Fundacja Clive`a Harrisa
Poznañ, ul. Wyspiañskiego 33

Wójt Gminy Ró¿an
Sk³adam organizatorom i ofiarodawcom gor¹ce podziêkowanie za okazan¹
pomoc w chwilach dla nas samorz¹du i
mieszkañców Gminy, bardzo trudnych.
Bez Pañstwa zaanga¿owania, ofiarnoci i spo³ecznej pracy samodzielnie nie bylibymy w stanie podo³aæ jak¿e odpowiedzialnym obowi¹zkom, w czasie powodzi i w trakcie usuwania jej skutków.
To wspólne dzia³anie skierowane do
mieszkañców naszej Gminy odnios³o wymierne efekty. W wielu przypadkach pozwoli³o prze³amaæ sytuacjê bezradnoci, a nawet beznadziei.
Poprzez ¿yczliw¹ pomoc dowiedlicie Pañstwo swojej wra¿liwoci i umiejêtnoci zrozumienia ludzkich dramatów.
Jestem przekonany, ¿e trud Pañstwa
pracy zyska³ wdziêcznoæ tych ludzi i godn¹
ocenê.
¯yczê dalszych efektów w dzia³aniu
na rzecz drugiego cz³owieka w atmosferze i
otoczeniu przyjaznych ludzi.
Zdrowia i wszelkiej pomylnoci
Wam i Waszym Rodzinom.
Z wdziêcznoci¹
Wójt Gminy
Jerzy Armañski
Daleszyce, wrzesieñ 2001
Cz³onków Ró¿añskiego Klubu Fantastyki
,,Nostromo" zapraszam na zebranie w
dniu 07.03.2002 o godz. 1900 w sali
GOUK w Ró¿anie.
Prezes Klubu
Krzysztof Kruszewski

wierszcz Ró¿añski
Uchwa³y podjête podczas XXX sesji Rady Miejskiej Ró¿ana

UCHWA£A Nr XXX/178/2001
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 29 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania sta³ych komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich sk³adów osobowych oraz przedmiotu dzia³ania.
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Nr IV/11/98 Rady Miejskiej w Ró¿anie z dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie powo³ania sta³ych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich sk³adów osobowych oraz przedmiotu dzia³ania z pon. zm.)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu :
"6. Komisja do spraw Etyki Radnego
1) Ilona Chmielewska
2) Jadwiga Jakubowska
3) Jadwiga Pawelczyk"
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem dzia³ania Komisji o których mowa w § 1 ust 1-5 jest:
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisjom
przez Radê,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) wykonywanie uprawnieñ kontrolnych w zakresie dzia³ania komisji.
2. Przedmiot dzia³ania Komisji, o której mowa w § 1 ust. 6 okrela
za³¹cznik do uchwa³y."
3. Ustala siê treæ za³¹cznika do uchwa³y, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Józwik

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXX/178/2001
Rady Miejskiej w Ró¿anie
z dnia 29 grudnia 2001 r.
REGULAMIN ETYKI RADNEGO
"lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci
gminy, dzia³aæ zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej
mieszkañców - godnie i rzetelnie reprezentowaæ swoich wyborców,
troszczyæ siê o ich sprawy oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonywania
zadañ gminy."

CZÊÆ I
ZASADY ETYKI
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§ 1.
Radny Rady Miejskiej w Ró¿anie na mocy lubowania sk³adanego
przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu, kieruje siê w swojej
s³u¿bie publicznej obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, ogólnie
przyjêtymi zasadami etycznymi oraz solidarn¹ i sta³¹ trosk¹ o dobro
wspólne.
§ 2.
Radny powinien zachowywaæ siê w sposób odpowiadaj¹cy godnoci
radnego, kieruj¹c siê w szczególnoci:
a) bezinteresownoci¹,
b) odpowiedzialnoci¹,
c) rzetelnoci¹ i sumiennym wykonywaniem obowi¹zków dla dobra
obywateli,
d) jawnoci¹ dzia³ania,
e) dba³oci¹ o dobre imiê Rady.
§ 3.
(zasady bezinteresownoci)
1. Radny pe³ni rolê s³u¿ebn¹ wzglêdem ca³ej spo³ecznoci lokalnej
Gminy Ró¿an i przy pe³nieniu swojej funkcji powinien kierowaæ siê
wy³¹cznie interesem publicznym.
2. Radny nie powinien:
a) braæ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli dotyczy to jego interesu prawnego
lub faktycznego,
b) wykorzystywaæ swojej funkcji w celu uzyskiwania korzyci dla
siebie i osób bliskich,
c) braæ udzia³u w g³osowaniu w sprawie indywidualnie dotycz¹cej
jego osób bliskich,
d) przyjmowaæ korzyci, które mog³yby spowodowaæ stronniczoæ
w jego dzia³alnoci jako radnego,
e) dzia³aæ w sposób nara¿aj¹cy interes Gminy Ró¿an i jej mieszkañców na stratê materialn¹ i moraln¹.
§ 4.
(zasada odpowiedzialnoci)
1. Radny odpowiada za swoje decyzje i dzia³ania, podejmowane podczas wykonywania funkcji radnego, a w szczególnoci podczas:
a) obrad sesji i komisji Rady Miejskiej w Ró¿anie,
b) pe³nienia dy¿urów radnego,
c) realizacji powierzonego przez organ Rady zadania,
d) prowadzenia spraw wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji w organach
Rady,
e) reprezentowania Rady Miejskiej w Ró¿anie,
f) konsultacji z mieszkañcami,
2.Radny powinien niezw³ocznie po wezwaniu poddaæ siê obowi¹zuj¹cym procedurom wyjaniaj¹cym i kontrolnym, okrelonym w niniejszym regulaminie.
§ 5.
(zasada rzetelnoci i sumiennego wykonywania obowi¹zków)
1. Radny powinien nale¿ycie wype³niaæ swoje obowi¹zki poprzez :
a) sumienne i aktywne uczestnictwo w pracach Rady i jej organów,
b) reagowanie i interweniowanie w sprawach wniesionych przez mieszkañców, w szczególnoci poprzez sk³adanie interpelacji i zapytañ,
c) inne czynnoci wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów,
2. W sprawach tego wymagaj¹cych powinien kierowaæ siê wzglêdami
spo³ecznymi i merytorycznymi.
§ 6.
(zasada jawnoci dzia³ania)
Z zastrze¿eniem przepisów szczególnych, radny przy podejmowaniu decyzji powinien w mo¿liwie najszerszym zakresie postêpowaæ
w sposób dostêpny dla opinii publicznej, w szczególnoci poprzez
informowanie mieszkañców i przedstawicieli mediów o swojej pracy
jako radnego i jej efektach.

§ 7.
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(zasady dba³oci o dobre imiê Rady)
1. Radny powinien unikaæ zachowañ, które mog³yby godziæ w dobre
imiê Rady.
2. Radny powinien szanowaæ i broniæ godnoci innych osób.
CZÊÆ II
POSTÊPOWANIE W SPRAWACH ETYKI RADNEGO
§ 8.
1. Sprawy dotycz¹ce etyki radnego prowadzone s¹ przez Komisjê do
spraw Etyki Radnego.
2.Posiedzenia Komisji s¹ tajne.
§ 9.
Obrady Komisji prowadzi przewodnicz¹cy.
§ 10.
Komisja zwo³ywana jest na pisemny wniosek co najmniej:
a) 1 ustawowego sk³adu Rady Miejskiej,
b) Rady Miejskiej w Ró¿anie .
Wniosek powinien posiadaæ uzasadnienie oraz materia³y wiadcz¹ce o
nieetycznym zachowaniu siê konkretnego radnego.
§ 11.
Wniosek wskazany w § 10, w formie zapewniaj¹cej niejawnoæ, opatrzony na kopercie napisem "etyka" sk³adany jest, za porednictwem
Biura Rady, na rêce przewodnicz¹cego Rady, który przesy³a go niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dorêczenia,
przewodnicz¹cemu Komisji do spraw Etyki Radnego. W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego Rady, pracownik Biura Rady przekazuje wniosek bezporednio przewodnicz¹cemu Komisji do spraw Etyki
Radnego.
§ 12.
Pierwsze posiedzenie komisji zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego w terminie 21 dni od daty wp³yniêcia skargi, nie wczeniej jednak
ni¿ przed up³ywem 10 dni.
§ 13.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji lub zw³oki w
zwo³aniu posiedzenia jego funkcje w sprawie przejmuje zastêpca przewodnicz¹cego komisji i prowadzi je a¿ do wydania werdyktu przez
komisjê.
§ 14.
W obradach uczestnicz¹ wy³¹cznie radni, bêd¹cy cz³onkami komisji,
oraz radny zainteresowany.
§ 15.
Pominiêcie wymogu uczestnictwa zainteresowanego radnego mo¿liwe
jest w przypadku dwukrotnego niestawienia siê radnego.
§ 16.
Kolejne posiedzenie powiêcone omawianiu danej sprawy nie mog¹
odbywaæ siê czêciej ni¿ w odstêpie tygodniowym.
§ 17.
Ostateczne stanowisko komisji powinno byæ przeg³osowane najpóniej 2 miesi¹ce od wp³yniêcia wniosku.
§ 18.
Komisja stwierdza naruszenie zasad etyki w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej 2/3 sk³adu
komisji.
§ 19.
W g³osowaniu okrelonym w § 18 bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni - cz³onkowie komisji.
§ 20.
W przypadku g³osowania nad wnioskiem komisji o naruszenie etyki
g³os przewodnicz¹cego komisji nie ma mocy decyduj¹cej.
§ 21.
Komisja stwierdza naruszenie zasad etyki w formie pisemnej opinii,
zawieraj¹cej uzasadnienie oraz wynik g³osowania.
§ 22.
Zainteresowanemu radnemu przys³uguje odwo³anie siê od opinii Komisji do spraw Etyki Radnego do ca³ej Rady i jest ono rozpatrywane,
na zasadach ogólnych, na najbli¿szym posiedzeniu Rady w formie

projektu uchwa³y w sprawie wyra¿enia stanowiska.
CZÊÆ III
NIEJAWNOÆ WNIOSKU I PUBLIKOWANIE STANOWISKA
§ 23.
Wniosek od momentu jego z³o¿enia w Biurze Rady staje siê dokumentem tajnym.
Wgl¹d do wniosku maj¹:
a) przewodnicz¹cy Rady
b) przewodnicz¹cy Komisji do spraw Etyki Radnego,
c) radni cz³onkowie Komisji do spraw Etyki Radnego,
d) radny zainteresowany.
§ 24.
Odtajnienie wniosku nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez radnego zainteresowanego stosowanego odwo³ania, o którym mowa w § 22 niniejszego regulaminu.
§ 25.
1. Ostateczna sentencja opinii komisji w przypadku naruszenia zasad
etyki radnego podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Ró¿anie w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
2. Opinia zostaje zdjêta z tablicy po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
CZÊÆ IV
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26.
Ilekroæ w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a) zainteresowanym radnym - rozumie siê przez to radnego, którego
zachowanie jest przedmiotem sprawy,
b) zachowaniu siê zainteresowanego radnego - rozumie siê przez to
takie dzia³anie lub zachowanie, które mo¿e byæ uznane za naruszenie
zasad etyki okrelonych w czêci I niniejszego regulaminu,
c) sprawie - rozumie siê przez to rozpatrywanie konkretnego zachowania siê zainteresowanego radnego,
d) komisji - rozumie siê przez to Komisjê do spraw Etyki Radnego,
e) posiedzeniu - rozumie siê przez to posiedzenie komisji, na którym
rozpatrywana jest sprawa zainteresowanego radnego,
f) przewodnicz¹cym - rozumie siê przez to przewodnicz¹cego Komisji do spraw Etyki Radnego,
g) przewodnicz¹cego rady - rozumie siê przez to przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Ró¿anie,
h) radnych komisji - rozumie siê przez to cz³onków komisji z wy³¹czeniem: osób nie bêd¹cych radnymi, jak i zainteresowanych radnych,
i) przez osoby bliskie radnemu rozumie siê ma³¿onka, wstêpnych,
zstêpnych, rodzeñstwo, a nadto powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak równie¿ osoby pozostaj¹ce z radnym w stosunku przysposobienia.
§ 27.
Zastosowanie wobec radnego, przez uprawnione do tego celu organy
s¹dowe i prokuraturê, stosowanej procedury wynikaj¹cej z przepisów wy¿szego rzêdu ni¿ lokalne nie stoi w sprzecznoci z zastosowaniem przepisów niniejszego regulaminu.
§ 28.
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje siê
ustawê o samorz¹dzie gminnym, statut Gminy Ró¿an oraz inne akty
prawne i prawa miejscowego.

wierszcz Ró¿añski

5

Bud¿et Gminy Ró¿an na rok 2002

Wydatki planuje siê nastêpuj¹co:

Bud¿et gminy na rok 2002 planuje siê w kwotach:

- 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 hydroforni w Za³uziu - 30.000 z³,
- modernizacja i bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych oraz remonty i
modernizacjê ulic i chodników w miecie - 1.100.000 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,
- remont budynku Urzêdu - 50.000 z³,
- szkolenia so³tysów - 10.000 z³,
- Spis Powszechny - 18.700 z³,
- utrzymanie gotowoci bojowej jednostek OSP - 73.000 z³,
- Obrona Cywilna - 500 z³,
- modernizacja stra¿nicy w Za³uziu i remont gara¿u w Szygach - 15.000 z³,
- sp³ata odsetek od zaci¹gniêtych od zaci¹gniêtych po¿yczek - 30.000 z³,
- rezerwa ogólna - 60.000 z³,
- Szko³a Podstawowa - 1.405.392 z³,
- Gimnazjum - 653.651 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,
- badania dla kobiet - 15.000 z³,
- budowa Orodka Zdrowia - 713.000 z³,
- urz¹dzenie zieleni przy orodku zdrowia - 34.000 z³,
- us³ugi opiekuñcze - 205.000 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze - 440.000 z³,
- utrzymanie Terenowego Orodka pomocy Spo³ecznej - 288.000 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 - 163.569 z³,
- przedszkole - 609.924 z³,
- kolonie i obozy - 15.000 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 - 461.575 z³,
- utrzymanie miejsc pamiêci narodowej - 6.000 z³,
- prowizja od op³aty targowej - 9.000 z³,
- utrzymanie szaletu - 6.000 z³,
- urz¹dzenie placu zabaw dla dzieci - 25.000 z³,
- budowa kanalizacji i wodoci¹gów w miecie - 189.083 z³,
- Gminny Orodek Upowszechniania Kultury - 365.100 z³,
- budowa wietlicy we wsi Dzb¹dz - 25.000 z³,
- remont dachu w wietlicy w Za³ê¿u Wielkim - 5.000 z³,
- organizacja imprez sportowych - 25.000 z³.

Dochody - 10.602.482 z³
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 788.183 z³
Wydatki - 10.312.432 z³
w tym wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej 788.183 z³
Z dochodów zabezpiecza siê kwotê 290.050 z³ na sp³atê po¿yczek
przypadaj¹cych na rok 2002.
Dochody planuje siê nastêpuj¹co:
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 - 2.058.688 z³,
* czêæ podstawowa subwencji ogólnej - 276.291 z³,
* czêæ rekompensuj¹ca - 113.743 z³
- dochody od osób prawnych:
· podatek rolny - 250 z³,
· podatek leny - 20.647 z³
· podatek od nieruchomoci - 1.365.000 z³.
- dochody od osób fizycznych:
· podatek rolny - 120.000 z³,
· podatek leny - 4.800 z³,
· podatek od dzia³alnoci gospodarczej - 80.000 z³,
· podatek od nieruchomoci - 355.000 z³,
· podatek od spadków i darowizn - 5.000 z³,
· op³aty lokalne, op³ata targowa - 30.000 z³,
· podatek od rodków transportowych - 34.400 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 - 462.706 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,
- specjalistyczne us³ugi opiekuñcze - 114.000 z³,
- ubezpieczenie zdrowotne - 23.000 z³,
- Administracja Publiczna - 60.683 z³,
Ustala siê plan dochodów bud¿etowych podlegaj¹cych przekazaniu
do bud¿etu pañstwa w kwocie - 4.719 z³.

inf.Urz¹d Gminy w Ró¿anie
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X Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
X Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy odby³ siê w
w dniu 12.01.2002r w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury
w Ró¿anie. W czasie trwania imprezy jak zwykle licytowano gad¿ety
i ró¿ne pami¹tki WOP oraz zakoñczono konkurs rysunkowy og³oszony wczeniej pt. ,,Portret Jurka Owsiaka". W konkursie wziê³y
udzia³ dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum z Ró¿ana. Prac by³o bardzo du¿o. Wyboru najlepszych dokona³a
publicznoæ zgromadzona na sali poprzez g³osowanie. I tak z Publicznego Gimnazjum I miejsce zajê³a Liliana Wróblewska z klasy IIIc, II

fot.Kruszewski

fot.Kruszewski

Marihuana na receptê
Narkotyki skuteczniejsze od lekarstw ?

Claire Hodges, Brytyjka chora na stwardnienie rozsiane,
twierdzi, ¿e ¿aden lek dostêpny na receptê nie pomóg³ jej tak jak
konopie indyjskie. Dziêki nim odczuwa mniejsze dr¿enie i niedow³ad kurczowy, jest sprawniejsza fizycznie, mo¿e pracowaæ i
jest w dobrej kondycji psychicznej. Równie¿ 52-letnia Maria Welch
z Oregonu, któr¹ operowano na raka p³uc, lepiej poczu³a siê dopiero po za¿yciu marihuany.
Koniec hipokryzji
Rz¹d holenderski uzna³, ¿e trzeba skoñczyæ z hipokryzj¹
- marihuana bêdzie wiêc prawdopodobnie dostêpna nie tylko w
s³ynnych coffee shops, ale tak¿e w aptekach. Na wniosek ministra zdrowia ma byæ wydawana z przepisu lekarza. Wed³ug inicjatorów nowego prawa, nawet jeli nie ma jednoznacznych dowodów, ¿e marihuana mo¿e byæ przydatna w lecznictwie, pañstwo
powinno pokrywaæ czêæ kosztów zwi¹zanych z tak¹ kuracj¹.
Decyzja parlamentu prawdopodobnie bêdzie przychylna
jak w wypadku zalegalizowania na pocz¹tku tego roku eutanazji.
Równie¿ brytyjska Izba Lordów opowiedzia³a siê za legalizacj¹
marihuany w lecznictwie. Podobn¹ opiniê w referendum wyrazi³a
wiêkszoæ mieszkañców dziewiêciu stanów USA oraz Kanady.
Tymczasem u nas nadal jest to temat tabu, a pacjenci pozbawieni
s¹ mo¿liwoci korzystania z terapii konopiami indyjskimi.

miejsce zajê³a Jolanta Gutowska z klasy IIa, III miejsce Monika Jobda z klasy IIa. Ze Szko³y podstawowej I miejsce zajê³a Ewelina Rolka z klasy IVc, II
miejsce zajê³a Katarzyna Wiêch z klasy Ib, a III miejsce zaj¹³ Marcin Igor Oliz³o z klasy Ia. Niestety format prac nie pozwala na opublikowanie ich w wierszczu.
W X finale WOP wyst¹pi³y zespo³y LSD,
Czarnybez i Bebet Beat. W sumie zebrano i przekazano do sztabu WOSP w Makowie Maz. 493,32 z³.
Narkotykowa terapia
Emocje i uprzedzenia utrudniaj¹ rzeczow¹ ocenê przydatnoci konopi indyjskich w medycynie. Brytyjska firma GW Pharmaceutical ukrywa informacje o tym, gdzie uprawia konopie, obawiaj¹c siê zniszczenia plantacji. Pochodzi z niej surowiec do produkcji wyci¹gu z narkotyku za¿ywanego w aerozolu (pod jêzyk).
Wkrótce rozpocznie siê ju¿ trzecia, tak zwana przedrejestracyjna
faza badañ tego narkotycznego rodka. Jej zakoñczenie przewiduje siê na po³owê 2003 roku.
W Wielkiej Brytanii testuje siê kilka leków zawieraj¹cych
kanabinole - substancje, które znajduj¹ siê w konopiach. Wyniki
badañ s¹ wyj¹tkowo zachêcaj¹ce. Chorzy na raka przyjmuj¹cy
nowe rodki rzadziej odczuwaj¹ nudnoci i wymioty ni¿ po za¿yciu innych lekarstw ³agodz¹cych skutki uboczne chemioterapii.
Pacjenci cierpi¹cy na stwardnienie rozsiane maj¹ mniejsze bóle
miêniowe i przestaj¹ siê skar¿yæ na k³opoty z oddawaniem moczu. Chorzy na AIDS lepiej sypiaj¹ i maj¹ wiêkszy apetyt.
W Wielkiej Brytanii ekstrakty konopi indyjskich bêd¹ dostêpne na receptê najpóniej na pocz¹tku 2004 roku. Ju¿ teraz
jednak, wzorem Holandii, zmienia siê nastawienie do miêkkich
narkotyków. W padzierniku otwarto w Stockport (w pó³nocnozachodniej Anglii) pierwszy na wyspach coffee shop. Jego w³acicielem jest 44 - letni Colin Davies, który od 1996 roku za¿ywa
marihuanê z powodu przewlek³ych bólów krêgos³upa.
W Kanadzie mo¿na siê ubiegaæ o zezwolenie na uprawê
konopi, a wkrótce ma byæ uruchomiona ich oficjalna dystrybucja.
Z kolei S¹d Najwy¿szy Stanów Zjednoczonych jest zdecydowanie przeciwny legalizacji marihuany nawet w celach leczniczych.
Do stosowania w farmakoterapii dopuszczono jedynie zawarty
w konopiach aktywny zwi¹zek, tak zwany tetrahydrokanabinol
(THC).

wierszcz Ró¿añski
Konopie mniej szkodliwe ni¿ alkohol
,,Analiza prawie 40 badañ opublikowanych w latach 19751997 sk³ania do wniosku, ¿e dzia³ania niepo¿¹dane, jakie wywo³uj¹ kanabinole, przewa¿aj¹ nad korzyciami" - twierdzi na ³amach ,,British Medical Journal" profesor Elja Kalso, anastezjolog
z Uniwersytetu Helsiñskiego. Kanabinole mog¹ spowodowaæ zaburzenia pamiêci i percepcji, a nawet depresjê, ataki paniki, psychozê oraz schizofreniê - ostrzega prof. Kalso. Palenie jointów
zwiêksza podobno ryzyko zachorowania na nowotwory z³oliwe
p³uc, jamy ustnej i krtani.
Tak silne powik³ania zdarzaj¹ siê przede wszystkim u osób
nadu¿ywaj¹cych marihuany, na ogó³ maj¹cych genetyczne predyspozycje do chorób psychicznych. Poza tym wiêkszoæ leków, nawet tych o potwierdzonej skutecznoci, wywo³uje niepo¿¹dane skutki. O tym jednak firmy farmaceutyczne i lekarze wol¹
milczeæ. ,,Konopie nie s¹ bardziej szkodliwe ni¿ alkohol i papierosy. Wprawdzie u co dziesi¹tej osoby wywo³uj¹ uzale¿nienia
psychiczne, ale nie ma dowodów, ¿e doprowadzaj¹ do na³ogu" twierdz¹ farmakolog Leslie Iverson oraz fizjolog Colin Blakemnore z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Leczenie czy uzale¿nienie?
Legalizacja miêkkich narkotyków w lecznictwie bêdzie dodatkow¹ zachêt¹ do ich za¿ywania - obawiaj¹ siê przeciwnicy
wprowadzenia konopi do sprzeda¿y w aptekach. Warto zauwa¿yæ, ¿e w liberalnej Holandii uczniowie rzadziej siêgaj¹ po konopie indyjskie ni¿ w restrykcyjnej po tym wzglêdem Wielkiej Brytanii. W Holandii w mniejszym tempie wzrasta te¿ liczba osób,
które za¿ywaj¹ heroinê.
Nie ma pewnoci, ¿e kontakt z miêkkimi narkotykami koñczy siê uzale¿nieniem od coraz mocniejszych rodków halucynogennych. Jeli marihuana i haszysz pomagaj¹ niektórym pacjentom, to powinno siê je stosowaæ jako lekarstwa - najlepiej pod
pe³n¹ kontrol¹ pañstwa. Argument, ¿e jedynie poprawiaj¹ one
samopoczucie, nie jest przekonuj¹cy. Przecie¿ w pe³ni nie potwierdzono skutecznoci wiêkszoci dostêpnych leków.
NOWINY KURIER

Osiemdziesi¹t procent brytyjskich lekarzy chce przepisywaæ miêkkie narkotyki chorym cierpi¹cym na stwardnienie rozsiane oraz jako rodek przeciwbólowy. A¿ jedna
czwarta z nich uwa¿a, ¿e marihuana uzale¿nia s³abiej ni¿
tytoñ, alkohol i inne narkotyki. W Stanach Zjednoczonych opinie s¹ podzielone: 36 proc. lekarzy opowiada siê
za usankcjonowaniem stosowania konopi indyjskich, 38
proc. siê temu sprzeciwia , a 26 proc. nie ma zdania. Tylko
nieliczni specjalici zetknêli siê z za¿ywaniem konopi
przez pacjentów. Wielu chorych od dawna nielegalnie stosuje konopie indyjskie. ,,Obowi¹zuj¹ce przepisy s¹ nonsensowne. Oskar¿a siê ludzi za to, ¿e chc¹ ul¿yæ swym
cierpieniom lub z³agodziæ stresy" - powiedzia³a BBC Claire Hodges z Alliance for Cannabis Therapeutic. Co czwarty
Amerykanin siêgn¹³ kiedy po ten narkotyk. Przyzna³ siê
do tego nawet by³y prezydent USA Bill Clinton.
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JASE£KA 2002
Ju¿ do tradycji nale¿y oprócz wielkanocnego ,,Misterium
Mêki Pañskiej", wystawianie w okresie bo¿onarodzeniowym ,,Jase³ek". Tak¿e w tym roku 6.01.2002 r. w przypadaj¹ce wiêto Trzech
Króli w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury po raz pierwszy odby³y siê ,,Jase³ka". By wszyscy chêtni mieli mo¿liwoæ obejrzenia spektaklu by³ powtarzany jeszcze 5 - krotnie.
Jase³ka z udzia³em dwóch Panów nauczycieli: Pana Artura
Grzekowicza i Pana Dariusza Bereszczyñskiego, a tak¿e m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ (równie¿ Publicznej Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum red.) jak zawsze przygotowa³a siostra Kornelia przy wspó³pracy
Pani Danusi Rusinek i
innych ¿yczliwych
osób.
Niektórzy
uczniowie wystêpowali
w jase³kach tak¿e w poprzednim roku i zawsze
wypadali wietnie.
fot.kruszewski
M³odzie¿ i tym razem
wykaza³a siê ambicj¹,
jak równie¿ bogatym kunsztem sztuki aktorskiej. Wszyscy bardzo
starannie przygotowali siê do odtwarzania swoich ról. Wykazali siê
nie tylko pamiêciowym opanowaniem tekstów, ale równie¿ werbalnie - du¿y akcent k³adli na w³aciw¹ interpretacjê, przywi¹zuj¹c du¿¹
wagê do ekspresji, akcentuj¹c tym samym modulacjê g³osu i patos
nadaj¹c swoim personifikacyjnym wizerunkom autentycznoæ i nale¿n¹ im wznios³oæ. Aktorzy te¿ bardzo ³adnie prezentowali siê w
celowo przygotowanych na tê uroczystoæ strojach koresponduj¹cych z odtwarzanymi rolami i maj¹cych pierwowzór z tamtej epoki.
W antraktach - przerwach miêdzy aktami - kilkakrotnie by³a zmieniana bardzo starannie przygotowana scenografia równie¿ adekwatna do poszczególnych scen. Bo¿e Narodzenie by³o inspiracj¹ do
skomponowania wielu lirycznych kolêd. Opraw¹ jase³ek by³y tak¿e
piêkne tradycyjne, jak równie¿ stylizowane i bardziej nowoczesne
kolêdy piewane przez ,,aktorów" i p³yn¹ce z nagrañ.
Innowacj¹ tegorocznych jase³ek by³o na inauguracjê wejcie
aktorów z go³êbnikiem, który symbolizowa³ Ducha wiêtego. Jase³ka
dziêki piêknej grze wprowadzi³y ogl¹daj¹cych w wi¹teczny nastrój,
pozwoli³y powróciæ do wi¹t Bo¿ego Narodzenia sprzed 200 lat. Aczkolwiek od tamtego wydarzenia up³ynê³o ju¿ tak wiele czasu, to poszczególne sekwencje sk³ania³y do refleksji i konkluzji, ¿e w kontekcie wielu zdarzeñ i w dzisiejszej prozie ¿ycia, tak wiele jest sytuacji
nie tylko maj¹cych wymiar symboliczny, ale tak¿e charakter uniwersalny. Jezus przyszed³ na wiat nie wród powszechnej uwagi oczekuj¹cej go z utêsknieniem ludzkoci. Przyszed³ niezauwa¿alnie w ubóstwie i poni¿eniu jako niemowlê owiniête w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie! (£k,2,12). A wiêc nie s¹ wa¿ne bogactwa tego wiata.
Patrz¹c na dzieci¹tko Jezus spoczywaj¹ce w ¿³óbku, widzimy uni¿enie siê Syna Bo¿ego. Nasuwa siê refleksja. Dlaczego tak
wielu ludzi ma sk³onnoæ do pychy? Dlaczego mamy sk³onnoæ do
przeceniania siebie?
cd. na str. 8

Red. naczelny - Janusz Chojnowski, redaguje -Krzysztof Kruszewski (red.tech) Wspó³pracuj¹: Bo¿ena Biedrzycka, Beata Zygmunt,
Jan M. ¯ytowiecki, Wies³aw £askarzewski, R.Chrystian Gallera, Jan Szufleñski.

Adres redakcji: 06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1. Siedziba redakcji i biuro og³oszeñ: 06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1, tel. 7669042
Tekstów nie zamawianych redakcja nie zwraca, a tak¿e zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian. Za treæ og³oszeñ red. nie odpowiada.
Wydawca i sk³ad: Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie im. Józefa Pi³sudskiego.
Druk: Zak³ad Poligraficzny, ul 1 Maja 9, 06-200 Maków Maz.
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JASE£KA 2002
cd. ze str.7

Pokora jest t¹ cnot¹, która mi³oæ w³asn¹, egoizm, zbytnie
poczucie wolnoci etc. utrzymuje we w³aciwych granicach i ka¿e
stan¹æ na nale¿nym nam miejscu. Prawdziwe powiêcenie siê w s³u¿bie Boga i bliniemu jest wiadectwem pokory, humanitaryzmu, altruizmu i mi³oci. Jednak spotykamy siê z wieloma s³u¿bami na rzecz
blinich i dzie³ami spo³ecznymi, które w swej istocie stanowi¹ manewr, czy poszukiwaniem osobistego zysku. S¹ czêsto inspirowane
wiadomie, czasami niewiadomie, pych¹, chciwoci¹, zimn¹ wyrachowan¹ kalkulacj¹, cynizmem, egoistyczn¹ pazernoci¹ i egocentryzmem. A wiêc nie s¹ wa¿ne bogactwa tego wiata, a wartoci duchowe, etyczno- moralne, intelektualne etc.
Starajmy siê ¿yæ na wzór Maryi, abymy tak jak ona przyjêli
s³owo Bo¿e, gdy¿ w wierze jest ¿ycie, a ¿ycie jest wiat³oci¹ ludzi,
a wiat³oæ w ciemnoci wieci, a ciemnoæ jej nie ogarnie (werset
jednej z piosenek piewanych przez Antoninê Krzysztoñ).
Tak¿e historia Trzech Króli pod¹¿aj¹cych za gwiazd¹ betlejemsk¹ jest drog¹ ka¿dego cz³owieka poszukuj¹cego Boga. Opowieæ
ta jest konkretnym przyk³adem uniwersalnoci Ewangeliki, tego jak
Pan Bóg potrafi zaskakiwaæ przemawiaj¹c przez konkretne wydarzenia i ludzi. Pierwszym zaskoczeniem by³a ju¿ sama droga. Mêdrcy
ujrzeli gwiazdê i zdecydowali siê pod¹¿aæ za ni¹. Jej wezwanie nie
pozwala³o zatrzymaæ siê w po³owie drogi. Jednak gwiazda nie towarzyszy³a im krok w krok, nie chroni³a przed niebezpieczeñstwami i
ryzykiem. Mêdrcy przebyli jednak sw¹ drogê do koñca. G³ówn¹ pokus¹ ¿ycia dla wielu jest posiadanie drogi pewnej, prostej, dobrze
owietlonej. Pragniemy ¿yæ lekko, ³atwo i przyjemnie. Bóg jednak nie
gwarantuje nam samych sukcesów, poklasków oraz splendorów, ale
prawdziwe szczêcie ju¿ w ¿yciu wiecznym, którego doczesne namiastki na ziemi daæ nam nie mog¹. Bêdziemy mieæ do dyspozycji

ca³owiecznoæ, ca³y Raj, aby patrzeæ w doskona³e wiat³o i prawdê Boga. Teraz za nie pozostaje nam nic innego jak tylko z Sakramentów
czerpaæ si³ê do pokonywania przeciwnoci i zaakceptowaæ sw¹ drogê
z tym co trudne i radosne.
To refleksyjno - religijne przedstawienie jase³kowe by³o dla mnie osobicie g³êbokim piêknym
prze¿yciem. Pragnê³am w
pe³ni i do koñca odczytaæ
ca³e jego bogactwo. Jase³ka
cechowa³o wiele walorów
m.in. g³êbia religijnego prze¿ycia Narodzenia pañskiego, wartoci literackie, artystyczne, a nade wszystko
profesjonalna gra aktorów,
którzy w³o¿yli w to swe
umiejêtnoci i serce korzystaj¹c z merytorycznej wiedzy i dydaktycznych predyspozycji siostry Kornelii. To równie¿ wk³ad ich
fot. Kruszewski
mozolnej pracy, zaanga¿owania i czasu w zrealizowanie przedstawienia, co da³o
taki wspania³y efekt.
Siostrê Korneliê, m³odzie¿ wystêpuj¹c¹ w jase³kach, a tak¿e
wszystkie osoby, które poprzez swoj¹ wspó³pracê wnios³y swój wk³ad
w realizacjê tego ambitnego przedsiêwziêcia proszê o przyjêcie serdecznych podziêkowañ i wyrazów uznania za prze¿ycie tak wspania³ej uczty duchowej.
Parafianka
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III MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY RÓ¯AN W TENISIE STO£OWYM
KOBIET I MÊ¯CZYZN
16.02.2002r - Sala Gimnastyczna Szko³y Podstawowej w Ró¿anie
Organizatorzy: Urz¹d Gminy w Ró¿anie, Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie,
Uczniowsko Parafialny Klub Sportowy ,,Victoria" Ró¿an.
Turniej rozegrano w 10 kategoriach wiekowych w
tym 4 kategorie dziewcz¹t i 6 kategorii ch³opców. Do rywalizacji stanê³o 215 tenisistek i tenisistów, 54 dziewczêta i 116
ch³opców.
Gry eliminacyjne do mistrzostw dla uczniów Szko³y
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum rozpoczêto ju¿ w
dniu 15.02.2002r o godz. 1300, a uroczyste otwarcie odby³o
siê w dniu 16.02.2002r.
Oprócz spo³eczeñstwa miasta Ró¿ana i m³odzie¿y
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imprezê zaszczycili swoj¹ obecnoci¹: v-ce prezes PZTS Marek Wnuk, przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego
pani El¿bieta Kwiatkowska, br¹zowy medalista olimpijski z
Moskwy pan Marcin Sypniewski, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Klubów Katolickich pan Józef Maci¹ga, vce starosta makowski pan Janusz Gójski, burmistrz Ró¿ana
pan Jerzy Parciñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ró¿ana pan Marek Józwik, prezes UPKS ,,Victoria" Ró¿an ks.
Franciszek Bieñkowski, dyrektorzy szkó³ i przedstawiciele
Urzêdu Gminy.
Podczas otwarcia mistrzostw nast¹pi³a uroczysta inauguracja dzia³alnoci Klubu Olimpijczyka w Ró¿ania. Klub
otrzyma³ certyfikat oraz flagê PK. Wrêczono równie¿ medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego za dzia³alnoæ w
ruchu olimpijskim paniom Hannie £oziñskiej-Rybackiej i
Teresie Opackiej oraz panom Piotrowi Rybackiemu, Witoldowi S³awiñskiemu, Robertowi Brzuzemu i Arturowi Grzekowiczowi. Józef Maci¹ga, prezes Stowarzyszenia Katolickich Klubów Sportowych, wrêczy³ medale przyznane
przez Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu. Medale
otrzymali: pan Piotr Rybacki, Robert Brzuzy i Artur Grzekowicz. V-ce prezes PZTS Marek Wnuk wrêczy³ równie¿
srebrn¹ odznakê PZTS panu Dariuszowi Budelewskiemu.
Rywalizacja trwa³a do pónych godzin wieczornych i by³a bardzo zaciêta. Za pierwsze trzy miejsca wrêczano z³ote, srebrne i br¹zowe medale, a za pierwsze szeæ
miejsc nagrody rzeczowe. Firma GRIL IMPEX pana piotra Oleksiaka ufundowa³a nagrodê dla najbardziej usportowionej rodziny i najm³odszego uczestnika turnieju. Nagrodê odkrycie sezonu, któr¹ ufundowa³ Dom Kultury otrzyma³a tenisistka Anna S³owikowska. Medale i nagrody na zakoñczenie turnieju wrêczali burmistrz Jerzy Parciñski, v-c

prezes PZTS Marek Wnuk i ks. Franciszek Bieñkowski. Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pami¹tkowe czapeczki.
III Mistrzostwa pokaza³y jak wielkie jest zainteresowanie tenisem sto³owym nie tylko w miecie, ale
i w so³ectwach. G³ównie staraniem radnego Andrzeja
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Wasielewskiego w wietlicach wiejskich i remizach s¹
sto³y do tenisa. M³odzi ch³opcy i dziewczêta z takich
wiosek jak Che³sty, Za³uzie, Szygi znaleli siê na czo³owych miejscach w
tegorocznych zawodach. Jest to namacalny przyk³ad na to, i¿ nie trzeba szczêdziæ si³ i rodków finansowych na imprezy sportowe dla naszych dzieci i
m³odzie¿y. Bêdziemy czuæ siê bezpieczniej, gdy nasze pociechy maj¹ w³aciwe zajêcie i wiemy, gdzie przebywaj¹. W poprzednich mistrzostwach udzia³
wziê³o 150 zawodników, a w obecnych ju¿ ponad 200. W imieniu organizatorów s³owa podziêkowania nale¿¹ siê nauczycielom i wychowawcom, dyrekcji
i obs³udze szkó³ oraz wszystkim osobom, które powieci³y swój czas, by III
Mistrzostwa siê odby³y. Wielkie dziêki.
Zapraszamy za rok, mo¿e ju¿ w nowej hali sportowej.
Kruszewski
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Grupa 6
I miejsce Witold S³awiñski
II miejsce Dariusz Budelewski
III miejsce Witold Prusik
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Grupa 4 /dziewcz¹t/
I miejsce Ma³gorzata Bialik
II miejsce Ma³gorzata Che³chowska
III miejsce Justyna Lewandowska
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Grupa 1
I miejsce £ukasz Che³chowski
II miejsce Robert Za³êski
III miejsce Jacek Witkowski

Grupa 1 /dziewcz¹t/
I miejsce Sylwia Budelewska
II miejsce Anna Malicka
III miejsce Anna S³awiñska

Grupa 2
I miejsce Mariusz Napiórkowski
II miejsce Jacek Za³êski
III miejsce Marcin Baszczyñski

Grupa 5
I miejsce Piotr Strzelecki
II miejsce Tomasz Rudnicki
III miejsce Robert Brzuzy

Grupa 3
I miejsce Sebastian Malicki
II miejsce Rafa³ Leszczyñski
III miejsce Piotr S³awiñski

Grupa 2 /dziewcz¹t/
I miejsce Anna S³owikowska
II miejsce Joanna S³owikowska
III miejsce Patrycja Niedwiecka

Grupa 4
I miejsce Rafa³ Pielach
II miejsce £ukasz Suski
III miejsce Mariusz Brzuzy

Grupa 3 /dziewcz¹t/
I miejsce Olga Witkowska
II miejsce Paulina Cychowska
III miejsce Dominika Osowiecka
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