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,,Lichy to patriotyzm narodu, który by tylko pochwa³y znosi³...
- Kazimierz Wyka Dlatego te¿ ,,róbmy swoje (...) mo¿e to co da? Kto wie? 

Kadencja obecnej Rady Miejskiej up³ywa
w dniu 10.10.2002 roku.
Co przez ten czas zrobiono, czego
dokonano? Co siê uda³o, co zmarnowano,
o czym zapomniano?
Czas leczy rany. Gor¹czki wyborów
1999 roku dzi ju¿ nikt nie pamiêta. Kto tam
w opinii innych zyska³, kto straci³. Ale czy o
to chodzi? Najwa¿niejsze, ¿e samorz¹d siê osta³
i zacz¹³ dzia³aæ. Oczywicie, ¿e opinia na temat czy dzia³a³ w³aciwie mo¿e byæ ró¿na, ale
to ju¿ jest inn¹ spraw¹.
Start by³ trudny. Przepychanki w wyborze burmistrza. Strajk, a potem ta nieszczêsna katastrofa z ujêciem wody na Narwi. Trwa³o to doæ d³ugo, ale koniec koñców powo³ano
na stanowisko burmistrza Jerzego Parciñskiego, cz³owieka z Bydgoszczy, ró¿aniaka.
fot.B.Biedrzycka
cd. na str.3
By³y to chyba najbardziej uniwersalne Dni Ró¿ana, jakie odby³y siê do tej pory.
Nie znaczy wcale, ¿e zadowoli³y wszystkich. Wydaje siê, i¿ s¹ wród nas tacy, których
nie jest w stanie nic zadowoliæ. Ale tegoroczne Dni tych niezadowolonych przynios³y
du¿o mniej. Zaczê³o siê wszystko w sobotnie przedpo³udnie. Ekipa wynajêta przez
GOUK zaczê³a montowaæ zadaszenie nad rozstawion¹ przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej scen¹. Potem zaczê³y pojawiaæ siê parasole, stoiska z zabawkami, dmuchane zamki, elektryczne samochodziki, strzelnica sportowa i inne atrakcje. Sobotnie popo³udnie rozpocz¹³ blok programowy ,,Bezpieczne wakacje z Tygodnikiem Ostro³êckim". Wystêpowa³ zespó³ Styl M., odbywa³y siê konkursy z nagrodami,
pokazy samoobrony, pokazy jednostki JRG z Ró¿ana.
dok. na str. 6
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W kilku zdaniach jednym tchem

W dniu 30 lipca 2002r. o godz. 1000 w
sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Ró¿anie odby³a siê uroczysta XXXV Sesja Rady
Miejskiej, podczas której w³adze gminy po¿egna³y przechodz¹cego na emeryturê ksiêdza dziekana Jana Paw³owskiego, proboszcza tutejszej parafii.
W dniu 27 wrzenia 2002 r. o
godz.2400 mija termin zg³aszania kandydatów
na radnych, a w dniu 2 padziernika 2002 r.
kandydatów na burmistrza miasta i gminy w
Ró¿anie. Do dnia 12 padziernika 2002 r.
powinno zakoñczyæ siê rozplakatowanie obwieszczeñ z listami wyborczymi. Wybory 27
padziernika 2002 r. w godz. 600 - 2000.
W dniach 13-15.09.2002 roku odby³
siê w Ró¿anie XX zlot motocyklowy ,,Motoparty". W sobotê na rynku w Ró¿anie motocyklistów przywita³ burmistrz miasta Jerzy Parciñski zapraszaj¹c do odwiedzania naszego miasta. Z³a pogoda nie pozwoli³a jednak na pokazy motocykli i ró¿ne konkurencje
zrêcznociowe zwi¹zane z motocyklami, które
by³y zaplanowane w tym dniu na rynku, a
które odby³y siê w godzinach póniejszych
w orodku wypoczynkowym ,,Florian" w
Kaszewcu. Impreza organizowana jest g³ównie przez Ewê i Wies³awa Przastków z Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku by³ to ich XX
jubileuszowy zlot. By³o sporo goci, du¿o
ró¿nych motocykli, pieczony wieprz, du¿o
muzyki i wspania³a atmosfera.
Nie jestecie doæ sprytni - nawi¹zuj¹c tym zdaniem do nie tak dawnych spotkañ
z pewnym adwokatem pochodzenia ¿ydowskiego, który reprezentuj¹c Ziomkostwo ¯ydów Ró¿añskich w Izraelu, stara³ siê przypominaj¹c nam o ich istnieniu przed wojn¹, pobudowaæ w Ró¿anie jaki pomnik im powiêcony, do wypowiedzi pewnego warszawiaka
- Zamiast oskar¿aæ z³ych Niemców i pomstowaæ na bezczelnych ¯ydów, lepiej ju¿ dawno
na bazie Jedwabnego pobudowalibycie Dom
Spotkañ, taki jak w Auschwitz i zorganizowalibycie kilka klezmerskich koncertów na wolnym powietrzu, najlepiej na by³ym cmentarzu
¿ydowskim. To podszlifowa³oby ich pamiêæ, a
wam podkrêci³o koniunkturê.

Czy masz ksi¹¿ki, których ju¿ nie
czytasz ?
Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie zwraca siê z
prob¹ do mieszkañców Ró¿ana o udzia³ w
akcji ,,Podaruj choæ jedn¹ ksi¹¿kê". Dziêki niej
mamy nadziejê, ¿e wzbogacimy ksiêgozbiór
naszej biblioteki. W dn. 27.09. (pi¹tek) w godz.
1600-1900 uczniowie odwiedz¹ wasze domy i
odbior¹ podarowan¹ ksi¹¿kê. Liczymy na
udzia³ w akcji. Z góry dziêkujemy. Bli¿szych
inf. o akcji udziela p. Beata Zygmunt nr tel.
76-69-136.

W kilku zdaniach jednym tchem

W kilku zdaniach jednym tchem

Okrêgi wyborcze w miecie i gminie Ró¿an
Zgodnie z now¹ ordynacj¹ wyborcz¹ w tym roku bêdziemy
wybieraæ do samorz¹du 15 radnych i w wyborach bezporednich
burmistrza miasta i gminy.
Okrêg Nr 1
ulica: Gdañska 4, 5, 6A, 6E, 7, 9, 11, 11a, 13.
Okrêg Nr 2
ulica: Gdañska 6B, 6, 10, 12, 14, 15,16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 29, 33, 35, 39, 45, 49.
Okrêg Nr 3
ulica: Gdañska 6C i Gdañska 6D,
Okrêg Nr 4
ulice: Gen.Józefa Hallera, Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego,
Przemys³owa, kap. Z.M.Uklei, Warszawska, Wileñska.
Okrêg Nr 5
ulice: Zygmunta Augusta, Królowej Bony, Anny Jagiellonki, Jagiellonów,
Fortowa, Jana Kiliñskiego, Kamienne Schodki, Mostowa, Ostrowska,
Barbary Radziwi³ówny, Henryka Sienkiewicza, Zygmunta Starego, Zjazd.
Okrêg Nr 6
ulice: Cmentarna, Lwowska, Nadnarwiañska, Nowa, Panny Marii, Pl.
Obroñców Ró¿ana, Przechodnia, Rolna, 3 Maja.
Okrêg Nr 7
ulice: Tadeusza Kociuszki, Lazurowa, Marzanny, S³oneczna, Têczowa,
Okrêg Nr 8
ulice: Parkowa, Polna, Spokojna, Targowa, Wincentego Witosa,
Okrêg Nr 9
ulice: Czysta, Miko³aja Kopernika, Ksiêcia J. Poniatowskiego, Marii
Sk³odowskiej, Szkolna,
Okrêg Nr 10
so³ectwa: Che³sty, D¹brówka, Kaszewiec,
Okrêg Nr 11
so³ectwa: Dzb¹dz, Mroczki Rêbiszewo, Paulinowo,
Okrêg Nr 12
so³ectwo: Za³uzie
Okrêg Nr 13
so³ectwa: Podborze, Prycanowo, Szygi, Zawady Ponikiew,
Okrêg Nr 14
so³ectwa: Za³ê¿e-Eliasze, Za³ê¿e-Gartki, Za³ê¿e-Sêdziêta, Za³ê¿e Wielkie,
Okrêg Nr 15
so³ectwa: Chrzczonki, Dyszobaba, Mi³ony.
Na probê ludzi chorych, Fundacja Clivea Harrisa organizuje po raz kolejny w
Ró¿anie spotkanie z uzdrowicielem. Leczenie jest bezp³atne.

22.10.2002 r.

Osoby pragn¹ce skorzystaæ z pos³ugi uzdrowiciela, a nie posiadaj¹ce jeszcze bezp³atnych biletów, proszone s¹ o ich odebranie we wtorek 15 padziernika 2002r. od godz.
800 w Domu Kultury, ul. Mickiewicza 1. Iloæ biletów jest ograniczona. W zwi¹zku z
tym, ka¿da osoba bêdzie mog³a uzyskaæ tylko jeden bilet. Harmonogram spotkañ
Uzdrowiciela z Chorymi nie pozwala mu na przyjmowanie osób bez biletów ani osób
spóniaj¹cych siê na leczenie.

wierszcz Ró¿añski
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INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RÓ¯ANIE
Miejska Komisja Wyborcza w Ró¿anie informuje, ¿e
przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów na radnych odbywa siê do
dnia 27 wrzenia 2002 r. ka¿dego dnia, oprócz dni wolnych od
pracy (soboty, niedziele) w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ró¿anie, Plac Obroñców Ró¿ana 4, (budynek Urzêdu
Gminy) pokój nr 36, II piêtro w godz. Od 830 do 1600.
Dnia 27 wrzenia 2002r. od godz. 830 do 2400.

Przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów na burmistrza odbywa siê do dnia 2 padziernika 2002r. ka¿dego dnia, oprócz dni
wolnych od pracy (soboty, niedziele) w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ró¿anie , Plac Obroñców Ró¿ana 4, pokój nr 36,
II piêtro (budynek Urzêdu Gminy) w godz. Od 830 do 1600.
Dnia 2 padziernika 2002r. od godz.830 do 2400.
Telefon 7669005 wewnêtrzny 13
PRZEWODNICZ¥CA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Ró¿anie
/-/ Danuta Ho³ozubiec

cd. ze str.1

Kadencja obecnej Rady Miejskiej up³ywa w dniu 10.10.2002 roku.
Co przez ten czas zrobiono, czego dokonano?
Co siê uda³o, co zmarnowano, o czym zapomniano?
Dzi mo¿na powiedzieæ, ¿e burmistrz przyj¹³ taktykê, któr¹
gwarantowa³ mu statut gminy, a wiêc w skrócie mo¿na to okreliæ
s³owami ,,rada i zarz¹d ustala - ja wykonujê". I jak siê póniej okaza³o
kosztowa³o to burmistrza mimo wszystko du¿o nerwów.
Ju¿ na samym pocz¹tku kadencji awaria od lat nie konserwowanego ujêcia na Narwi spowodowa³a, ¿e Ró¿an zosta³ pozbawiony
wody. Wybudowano wtedy w trybie pilnym 2 studnie g³êbinowe i
magistralê wodoci¹gow¹ w kierunku Stacji Uzdatniania Wody. Dzi
Ró¿an mo¿e siê pochwaliæ trzema studniami g³êbinowymi, spor¹ infrastruktur¹ wodoci¹gow¹ i znakomit¹ jakoci¹ wody. Powiatowy Inspektor Sanitarny wyda³ orzeczenie o przydatnoci wody i wodoci¹gu publicznego na czas nieokrelony. Rozbudowano sieæ wodoci¹gow¹ o ulice: Warszawska, Mostowa. Dokoñczono wodoci¹g w Podborzu, pojawi³a siê woda w Paulinowie, a ju¿ nied³ugo zwodoci¹gowany

Ró¿ana. Wie Za³uzie mo¿e równie¿ czerpaæ wodê ze swego ujêcia jak
równie¿ z wodoci¹gu miejskiego. Ogó³em wyremontowano i wybudowano ok. 8,3 km linii przesy³owych wody.
Buduj¹c i rozbudowuj¹c infrastrukturê wodoci¹gow¹ nie zapomniano o kanalizacji. Uzbrojono w ni¹ ulicê Poln¹ i S³oneczn¹, poprawiono na ulicy Fortowej, gdzie zainstalowano przepompowniê.
£¹cznie wykonano 1,1 km kanalizacji. W planie na br. jest skanalizowanie ulic Poniatowskiego, Panny Marii i Czystej.

Andrzej Rosiewicz w GOUK 28.10.2001r. fot.Kruszewski

Moment przekazania autobusu do przewozu dzieci dla gminy
Ró¿an przez spó³kê Europolgaz s.a. podczas otwarcia gazoci¹gu
Jama³ - Europa Zach. fot.Kruszewski
zostanie Dzb¹dz i pod³¹czone gospodarstwa w kierunku Mroczk.
W planach jest budowa wodoci¹gu w kierunku Szyg i Mi³on. W tym
roku nast¹pi równie¿ modernizacja starej instalacji wodoci¹gowej w
ulicach Mickiewicza, Warszawska, Kociuszki i Czysta. We wsi Za³uzie wyremontowano miejscowe ujêcie wody, które w chwili obecnej
mo¿e z powodzeniem podawaæ wodê do samej wsi, jak i w kierunku

W kadencji obecnej rady miejskiej dokoñczono i oddano do
u¿ytku jedyne w powiecie makowskim odpowiadaj¹ce normom unijnym wysypisko mieci, a jednoczenie zrekultywowano i zagospodarowano stare. Opracowany zosta³ i wdro¿ony system zbiórki mieci.
W tym celu zakupiono ok. 500 szt. koszy, które nieodp³atnie przekazano mieszkañcom. Zakupiono samochód mieciarkê do zbiórki odpadów z poszczególnych posesji. W dalszych planach jest stworzenie
systemu segregacji i odzyskiwanie w ten sposób surowców wtórnych. Poddany zosta³ reorganizacji Zak³ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. Jak trudny i niewdziêczny jest to odcinek dzia³alnoci wiedz¹ chyba tylko ci, którzy byli tam kolejno kierownikami.
Mo¿na tylko nadmieniæ, i¿ g³ównym powodem ci¹g³ych trudnoci i
cd. na str. 4
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pretensji kierowanych do ZGKiM jest bardzo szeroki zakres dzia³ania oraz brak zrozumienia spo³ecznego zwi¹zanego z szeroko pojêt¹
problematyk¹ ekologii. Mimo tych trudnoci sukcesywnie i powoli
zak³ad wprowadza zmiany. Zosta³ uruchomiony system zbierania op³at
za wodê, mieci i cieki przez inkasenta na wzór poboru op³at za
energiê elektryczn¹. Pozostaje jeszcze kwestia gruntownego remontu
Stacji Uzdatniania Wody, która poch³ania znaczne zasoby energii oraz
nie spe³niaj¹cej ju¿ nowych norm czystoci oczyszczalni cieków. W
mieszkaniach komunalnych przy ul. Warszawskiej 3 i 5 wymieniono
okna, a za sumê 25 tys.z³ zostanie w tym roku wybudowany plac
zabaw dla dzieci na terenie Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Z roku na rok remontowano i finalizowano budowê dróg gminnych, których ³¹cznie wykonano 8,1 km. Wyasfaltowano drogê we
wsi Dyszobaba. Oddano rozpoczêt¹ przez poprzedni¹ radê budowê
ronda na drodze krajowej w Ró¿anie. W kosztach inwestycji, która
zamknê³a siê sum¹ ok. 800 tys. z³ partycypowa³a gmina w ponad 310
tys.z³, a pozosta³a kwota finansowana by³a przez Dyrekcjê Rejonowych Dróg Publicznych w Warszawie. Sporo wysi³ku w³o¿ono równie¿ w celu pozyskania rodków na sfinalizowanie budowy powiatowej drogi do Che³st w kwocie 140 tys.z³ z przedsiêbiorstwa Europolgaz. We wrzeniu br. zostanie równie¿ asfaltowana powiatowa droga
Szygi-Ponikiew, w której gmina ma swój udzia³ w kwocie 30 tys.z³. W
kadencji obecnej rady zmodernizowano tak¿e drogi gminne do miejscowoci Kaszewiec i Mroczki z dofinansowaniem ze rodków Urzêdu Marsza³kowskiego oraz we wsi Dyszobaba. Zmodernizowano ul.
Poln¹, która byæ mo¿e wreszcie przestanie byæ zarzewiem ró¿norakich konfliktów spo³ecznych. Po³o¿ono asfalt w ulicy Poniatowskiego. Pojawi³y siê nowoczesne chodniki z kostki brukowej na ulicach
Gdañskiej, Sienkiewicza, Kiliñskiego, 3 Maja, Cmentarnej, Warszawskiej, Poniatowskiego i Zjazd. Obecnie trwaj¹ prace przy modernizacji nawierzchni i skorygowaniu spadków na Pl. Obroñców Ró¿ana i ul.
Sienkiewicza. Planowane jest równie¿ w br. zmodernizowanie nawierzchni ulic Gdañskiej i Czystej oraz drogi gminnej w Za³ê¿achEliaszach.

czeñ. Czeka jeszcze remont sali widowiskowej, który byæ mo¿e rozpocznie siê ju¿ w tym roku. Gocili w Ró¿anie znani artyci i piosen-

Nowoczesna, ekologiczna, olejowa kot³ownia w budynku
Biblioteki Publicznej. fot. Kruszewski
karze - Andrzej Rosiewicz, Piotr Szczepanik, Hanka Bielicka, Majka
Je¿owska, Lidia Stanis³awska, Andrzej Rybiñski, Halinka Benedyk,
Magda Durecka, Roberto Zucaro, Trzeci Oddech Kaczuchy, Genowefa Pigwa, zespo³y Colorado Bend, Liverpool, Kapela Siemiona, Kalaga
Country, Waterloo, Maxel, kabaret Pirania. Taki wysyp znanych postaci wiata estrady nie by³by mo¿liwy bez odpowiedniego nag³onienia i sceny, które s¹ w posiadaniu GOUK. Orkiestra OSP w Ró¿anie,
która dzia³a przy Domu Kultury, prezentuje coraz wy¿szy poziom
artystyczny reprezentuj¹c miasto i gminê na ró¿norakich imprezach i
wiêtach równie¿ poza gmin¹. Jest sukcesywnie wyposa¿ana w coraz
lepszy sprzêt muzyczny.

Remont stadionu. fot.Kruszewski
Wysypisko mieci w budowie. fot.Kruszewski
Po latach zastoju samorz¹d zacz¹³ inwestowaæ w owiatê i
kulturê. W wyniku reformy owiaty zlikwidowano szko³ê w Dzbêdzu. Nauczyciele tam pracuj¹cy otrzymali zatrudnienie w szkole w
Ró¿anie, natomiast dzieci s¹ dowo¿one. Pozyskano z firmy Europolgaz pierwszy w powiecie typowy samochód przystosowany do przewozu uczniów tzw. gimbus. W szko³ach wymieniono czêæ okien,
unowoczeniono kuchniê. Wyremontowano i zmodernizowano stadion sportowy. Przygotowano dokumentacjê do budowy hali sportowej, inwestycji za ok. 2,5 mln z³. z zapewnieniem dofinansowania tej
budowy z UKFiS w kwocie 700 tys. z³. Pojawi³o siê nowoczesne
ogrzewanie olejowe w budynku Biblioteki Publicznej i budynku Gminnego Orodka Upowszechniana Kultury. W GOUK wymieniono okna
i drzwi wejciowe. Wyremontowano tam równie¿ czêæ sal i pomiesz-

Radni nie zapomnieli równie¿ o lecznictwie. Wiadomo, ¿e kiedy ka¿dy z nas prêdzej czy póniej trafi do lekarza. Do tej pory
lekarze rodzinni przyjmowali pacjentów w starym, pamiêtaj¹cym czasy przedwojenne, budynku na peryferiach miasta. Jak wielkim udogodnieniem jest dla chorych przychodnia zdrowia w centrum miasta,
nie trzeba nikogo przekonywaæ. W chwili obecnej oddany zosta³ do
u¿ytku gruntownie wyremontowany budynek po by³ym przedszkolu. Koszt inwestycji to oko³o 1mln.z³. Maj¹ w nim siê znaleæ pomieszczenia dla trzech lekarzy i jednego stomatologa oraz dodatkowo
przeniesiona zostanie Biblioteka Publiczna. Znajdzie tam równie¿
miejsce wietlica socjoterapeutyczna, byæ mo¿e bêd¹ wydawane zupy
dla najbiedniejszych itp.
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W ci¹gu kadencji obecnej rady miejskiej za³o¿ono i zmodernizowano owietlenie uliczne w miejscowociach: Dzb¹dz, Che³sty, Prycanowo, Dyszobaba, Podborze i Za³ê¿e oraz wybudowano trzy przystanki autobusowe w Dzbêdzu i Za³uziu. Zmodernizowano na system olejowy ogrzewanie budynku Urzêdu Gminy zainstalowano sieæ
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Obecna rada miejska zakoñczy³a definitywnie trwaj¹cy od kilku lat konflikt spo³eczny i utworzy³a so³ectwo Paulinowo. Odnowiono pomnik pomordowanych mieszkañców Ró¿ana w 1920 roku na
cmentarzu parafialnym. Wyremontowano stary cmentarz wojskowy
w Kaszewcu. Wreszcie w tym roku za¿egnano trudn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z p³atnociami na rzecz gminy za sk³adowanie odpadów promieniotwórczych, o czym donosi³ nr 5-6/2002 wierszcza Ró¿añskiego.
Nie zapomniano równie¿ i poczyniono starania o pozyskanie rodków spoza bud¿etu gminy na budowê zbiornika retencyjnego na Ró¿anicy, któr¹ zapocz¹tkowa³a poprzednia rada /kosztorys i dokumentacja/, jednak jak na razie nie przynios³y one wymiernych efektów.
Inwestycja ta, której koszt ³¹cznie z wykupem gruntów przekracza
ca³y roczny bud¿et gminy, mo¿e byæ wykonana jedynie przy wsparciu finansowym np. ze rodków unijnych, o które w dalszym ci¹gu
gmina zabiega.

Zrekultywowane stare wysypisko mieci. fot. Kruszewski
komputerow¹. W br. zostan¹ wymienione równie¿ okna.
W 2001 roku wyposa¿ono jednostkê OSP Szygi w samochód
ganiczy Lublin, na zakup którego pozyskano ok. 70% rodków
spoza bud¿etu gminy. W 2002 roku w podobny sposób zostanie pozyskany samochód dla OSP Za³uzie, która to jednostka zosta³a w³¹czona do krajowego systemu ratownictwa. Staraniem samorz¹du jest
równie¿ utworzona jednostka pogotowia ratunkowego stacjonuj¹ca w
budynkach JRG Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ró¿anie, która prócz
wyjazdów ratowniczych jest do dyspozycji miejscowej spo³ecznoci. Wyasygnowano 3 tys.z³ z kasy miejskiej na remont pomieszczeñ
socjalnych dla pracowników pogotowia.
Po latach beznadziei w sporcie w kadencji obecnej rady zosta³
utworzony Uczniowsko Parafialny Klub Sportowy ,,Victoria" Ró¿an, przy aktywnym zaanga¿owaniu i inspiracji niektórych radnych.
Mimo ¿e klub bazuje w³aciwie na m³odzie¿y szkolnej jednak w rzeczywistoci jest klubem dla wszystkich. Klub, oprócz aktywnej dzia³alnoci w szerzeniu wychowania fizycznego, zaprasza³ goci - ludzi
sportu i zwi¹zanych ze sportem jak: Les³aw Æmikiewicz, W³adys³aw
¯muda, Jerzy Engel, Tomasz Krzeszewski, Dariusz Szpakowski i
W³odzimierz Szaranowicz. To w³anie dziêki zaanga¿owaniu w³adz
klubowych co roku organizowane by³y ,,Sportowe Wakacje", z których skorzysta³o wiele dzieci i m³odzie¿y. Klub organizowa³ mistrzostwa gminy w tenisie sto³owym, reprezentowa³ miasto i gminê Ró¿an
na imprezach sportowych, zlotach i rajdach w kraju. Pozyska³ nieodp³atnie 8 sto³ów tenisowych dla szko³y i wietlic wiejskich i inny
sprzêt sportowy.

Cmentarz wojskowy w Kaszewcu.
fot. Kruszewski

Jak widaæ zrobiono wiele mimo ró¿norakich konfliktów i
sprzecznoci interesów. Nie przedstawiono równie¿ w tym artykule
wszystkiego, czego wybrany przed czterema laty samorz¹d gminny
dokona³. Jedno jest pewne - takich pieniêdzy, jakie mia³ samorz¹d do
dyspozycji w ci¹gu kadencji nie mia³y poprzednie rady. Warto tylko
przypomnieæ, i¿ to w³anie obecna rada miejska zaczê³a otrzymywaæ
od 01.01.2002 r. 400% rodków liczonych od podatku od nieruchomoci z Ministerstwa Przemys³u, a jest to suma niebagatelna bo ponad 5 mln z³. Warto równie¿ dodaæ gwoli sprawiedliwoci, i¿ wiele z
ukoñczonych inwestycji i zamierzeñ, które z powodzeniem ukoñczy³a obecna rada zosta³o rozpoczêtych przez poprzedników. Szkoda, ¿e
nie wykorzystano szansy, jaki¹ dawa³a polemika spo³eczna na ³amach
wierszcza Ró¿añskiego, któr¹ zapocz¹tkowali radni na pocz¹tku kadencji. Dawa³o to mo¿liwoæ demokratycznego wypowiadania siê spo³eczeñstwa na tematy dra¿liwe, nurtuj¹ce wszystkich, a radzie miejskiej mo¿liwoæ sondowania opinii spo³ecznej, wyjaniania posuniêæ
i decyzji przez ni¹ podejmowanych.
W czasach, gdzie najczêciej siê krytykuje i dezaprobuje cokolwiek by siê nie robi³o, chyba najwy¿szy czas pochwaliæ za to, co
zrobiono. Wiadomo, ¿e wszystkiego od razu siê nie osi¹gnie i nie
zrealizuje, a pogodzenie interesów wszystkich mieszkañców miasta i
gminy jest niestety niemo¿liwe.
Wybory 27 padziernika 2002 roku. Jakich ludzi wybierzemy? Czy postawimy na tych samych, czy jak to bywa³o w przesz³oci, wybierzemy innych? Czy postawimy na sprawdzonych w dzia³aniu, którzy pokazali, czego dokonali, czy postawimy na krzykaczy? Czy postawimy na tych, którzy za³atwiaj¹ tylko dla siebie, czy
na tych którzy pracuj¹ na rzecz wszystkich mieszkañców miasta i
gminy? Na te pytania odpowiemy sobie sami ju¿ w dniu wyborów.

Prace przy rekultuwacji starego wysypiska mieci.
fot. Kruszewski

(red)
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Nastêpnie wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿ dzia³aj¹ce przy Gminnym Orodku
Upowszechniania Kultury: zespó³ taneczny, Anna Filipiak - solistka oraz zespó³
muzyczny ,,wieczka". Po tym estradowym wstêpie odby³ siê jak co roku konkurs si³owy o Puchar Burmistrza Ró¿ana. Zabawa w si³owanie w Ró¿anie z
roku na rok przyci¹ga coraz liczniejsz¹ grupê zawodników i widzów. Oko³o
godziny 19 wyst¹pi³a z programem dla dzieci znana artystka Majka Je¿owska,
a potem da³ koncert zespó³ disco dance Maxel. Na tym zakoñczy³y siê wystêpy
estradowe, ale daszki piwne i inne atrakcje jeszcze d³ugo goci³y zgromadzonych na rynku miasta.
Niedzielê 18 sierpnia rozpocz¹³ o godz. 1430 koncert Orkiestry Dêtej
OSP z Ró¿ana. Nastêpnie z repertuarem dla dzieci wyst¹pi³a Halina Benedykt.
Po niej na scenie z ma³ym opónieniem zainstalowa³ siê zespó³ country COLORADO BAND. Atrakcj¹ niedzielnego wieczoru by³ kabaret Genowefa Pigwa i
przypominaj¹cy zupe³nie dawnych The Beatles zespó³ Liverpool, który kilkakrotnie bisowa³. Na zakoñczenie bawi³y publicznoæ wspólnie zespo³y Remont
i Nixon.
(red)
fot.Kruszewski

fot.Kruszewski
fot.Kruszewski

Zwyciêzcy konkursu si³owego o puchar Burmistrza Ró¿ana. Od lewej: Jan Wróbel, Dariusz
Popio³ek i Mariusz Olbry.

Jak siê okaza³o muzykê The Beatles znaj¹ wszyscy i m³odzi i starzy.
Zespó³ The Liverpool z Lubina pokaza³, ¿e dobre nigdy siê nie starzeje.
Rozgrzali publicznoæ do bia³oci.

Dyrektor Gminnego Orodka Upowszechniania
Kultury Janusz Chojnowski pragnie serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którym le¿y na sercu dobro naszego miasta, którzy szczerze w³¹czyli siê do pomocy
przy organizowaniu tegorocznych DNI RÓ¯ANA, a w
szczególnoci dla pañstwa Henryka i Danuty Wnuk,
Zdzis³awa i Jadwigi Smoliñskich, Romana i Bo¿eny
Janyszko, Andrzeja Komsty, Roberta Brzuzego, Anny
Kurlandy, Krzysztofa Kêpki, komendanta policji w
Ró¿anie Jerzego D³ugo³êckiego oraz
Agencji Ochrony ,,VICTORIA".

Przypominamy, i¿ jak co roku sponsorowa³
,,Dni Ró¿ana" Bank Spó³dzielczy w Ró¿anie

Bank dla ciebie !

wierszcz Ró¿añski

RÓ¯AN rok 2001
Ten w³anie rok by³ dla mnie bardzo przykry, a to z powodu
mierci a¿ trzech bliskich mi duchownych - d³ugoletniego proboszcza
i dziekana ró¿añskiego ks. Kanonika Paw³a Or³owskiego /1913-2001/
, o którym zamieci³em wspomnienie w Nr 3-5 wierszcza Ró¿añskiego. Ojca Bogus³awa Rosochackiego /1926-2001/, który zmar³ nagle w kwietniu 2001, kap³ana Zakonu braci Mniejszych Kapucynów.
By³ naszym koleg¹. Harcerz ró¿añskiej dru¿yny, mieszka³ w Ró¿anie
do 1939 roku, a w czasie okupacji pracowa³ w warsztacie szewskim p.
Jana Che³chowskiego, u którego bywa³ i utrzymywa³ z nim kontakty.
Ojciec jego by³ pracownikiem wojska i do jego obowi¹zków nale¿a³a
opieka nad ró¿añskimi fortami. W³anie to on podsun¹³ mi myl o
rozmowie z Eks. Ks biskupem Samselem w sprawie uroczystoci 60
- lecia mierci mojego dziadka Wiktora Zawadzkiego i pozosta³ych
mieszkañców Ró¿ana zamordowanych w Mieczach ko³o Grajewa,
w³anie w diecezji e³ckiej. Ten fakt odnotowa³em tak¿e w tym samym
numerze wierszcza w art. ,,Ró¿an rok 1920 Miecze ko³o Grajewa rok
2000".
Wreszcie przed rokiem zmar³ w Bo¿ewie ks. dr Bogus³aw
Skowroñski nasz z moim bratem straszy kolega, urodzony w Ró¿anie,
tu mieszkaj¹cy wraz z Rodzin¹. Tutaj ukoñczy³ szko³ê powszechn¹.
W czasie okupacji ¿o³nierz Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
Wspomnienie o nim jego brata Jerzego zamieszczamy w tym numerze. Z ks. Doktorem by³em przez wiele lat w kontaktach listownych,
a niekiedy spotkalimy siê osobicie. Mile wspominam jedno ze spotkañ zupe³nie przypadkowych w P³ocku, gdzie w tamtejszym muzeum diecezjalnym stalimy d³ugo przed pochodz¹cym z ró¿añskiego
kocio³a obrazem w. Anny Samotrzeciej, którego kopia wykonana
przez pp. Szubargê i Nowowiejsk¹ za czasu ks. Or³owskiego wisi w
kociele. Ks. Bogus³aw by³ zwi¹zany z Ró¿anem organizacj¹ ¯o³nierzy Armii Krajowej, pamiêci¹ o czasie okupacji, jego prze³o¿onych w
ZWZ i Armii Krajowej.
Za³¹czam jeden z jego listów. Zawsze pamiêta³ o rocznicy
aresztowania mojego Ojca i pozosta³ych cz³onków Komendy
Obwodu Makowskiego Armii
Krajowej.
Przez przesz³o 40 lat
by³ proboszczem w Bo¿ewie,
gdzie mieszka³ tak¿e po przejciu na emeryturê, opiekuj¹c siê
swoj¹ 100-letni¹ mam¹. Ks. Bogus³aw w ostatnim licie, który
otrzyma³em w koñcu czerwca
2001 r. zapowiada³, ¿e 7 sierpnia bêdzie modli³ siê za Armiê
Krajow¹, a zw³aszcza Komendê Obwodu Makowskiego. Pisa³ tak¿e o przewidzianym
spotkaniu u niego w grudniu
2001 na jubileuszowym 50 - leciu jego wiêceñ kap³añskich.
Niestety nie danym mu by³o
do¿yæ kilku jeszcze miesiêcy. W
dniu pogrzebu ks. Bogus³awa
by³em w Bo¿ewie. W czasie ¿a³obnego nabo¿eñstwa w kociele ¿egna³o go wiele osób, koledzy ksiê¿a, promotor jego doktoratu, w³adze miejscowe,
przedstawiciele parafii, m³odzie¿. Na cmentarzu po odprawionych modlitwach po¿egna³em ks.
Dr Bogus³awa Skowroñskiego, ¿o³nierza Zwi¹zku Walki Zbrojnej i
Armii Krajowej, ró¿aniaka i naszego starszego kolegê.
Jan M. ¯ytowiecki

fot. ze zbiorów autora
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W pierwsz¹ rocznicê mierci
ks.kan.dr Bogus³awa Skowroñskiego
29 lipca 2001 roku, dwa lata po przejciu na emeryturê, zmar³
ks. kan. dr Bogus³awa Skowroñski, emerytowany proboszcz parafii
Bo¿ewo diecezji p³ockiej.
Bogus³aw Skowroñski urodzi³ siê 15 wrzenia 1923r. w Ró¿anie powiatu makowskiego z rodziców Stanis³awa i Wac³awy z Kempskich, ma³¿onków Skowroñskich. Ojciec z zawodu by³ masarzem,
matka pomaga³a w prowadzeniu zak³adu rzemielniczego, prowadzi³a
gospodarstwo domowe, wychowywa³a dzieci. Naukê w zakresie podstawowym rozpocz¹³ w roku 1930 w Szkole Powszechnej w Ró¿anie.
Po ukoñczeniu szeciu klas zosta³ przyjêty do pierwszej klasy pañstwowego Gimnazjum im. Waleriana £ukasiñskiego w Wymylinie
ko³o Skêpego (powiat lipnowski). Po ukoñczeniu trzech klas tej¿e
szko³y wybuch drugiej wojny wiatowej uniemo¿liwi³ kontynuowanie rozpoczêtej nauki. W roku 1941 zosta³ aresztowany i osadzony w
obozie karnym. Po piêciu tygodniach zosta³ zwolniony, a nastêpnie
pracowa³ w mleczarni w Ró¿anie. Lata okupacji dla ówczesnego pokolenia, wychowanego w duchu poszanowania wolnoci i patriotyzmu sta³y siê rzeczywistoci¹ nie do zaakceptowania. W tej sytuacji,
wiadomy odpowiedzialnoci za losy Polski i nastêpnych pokoleñ,
jak wielu innych m³odych ludzi wstêpuje do organizacji podziemnej i
rozpoczyna dzia³alnoæ konspiracyjn¹ przeciwko okupantowi ziem
polskich.
Bogus³aw Skowroñski (pseudonim ,,ODWET") by³ ¿o³nierzem wywiadu Kedyw Armii Krajowej obwodu makowskiego z siedzib¹ w Ró¿anie, placówki Ró¿an. Swoje zadania sabota¿owe wykonywa³ na rozkaz komendanta obwodu makowskiego z siedzib¹ w
Ró¿anie Mieczys³awa ¯ytowieckiego pseudonim ,,LOT", ,,¯ubr". Za
dzia³alnoæ sabota¿ow¹ zosta³ odznaczony Krzy¿em Armii Krajowej
i odznak¹ ,,Burza", cz³onek wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej.
Po zakoñczeniu wojny kontynuuje naukê w Liceum im. Piotra Skargi w Pu³tusku, gdzie w czerwcu 1946 r. uzyskuje wiadectwo
dojrza³oci. W tym¿e te¿ roku zostaje przyjêty do Wy¿szego Seminarium Duchownego w P³ocku. Po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich 22
grudnia 1951 r. zostaje skierowany jako wikariusz do parafii w Pu³tusku, a nastêpnie przeniesiony do parafii w Gostyninie. Dnia 13 wrzenia 1953 roku zostaje mianowany administratorem parafii Solec w
powiecie gostyniñskim. Wype³niaj¹c obowi¹zki duszpasterskie za
zgod¹ biskupa p³ockiego podejmuje studia z teologii dogmatycznej na
Uniwersytecie Warszawskim, a nastêpnie po reorganizacji na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku
1958 przed³o¿y³ pracê dyplomow¹ na temat ,,Stan religijno - moralny
Parafii Solec w latach 1939 - 1955" i nadano mu tytu³ magistra teologii
w zakresie teologii moralnej.
Po niespe³na siedmiu latach pracy duszpasterskiej w Solcu, 2
stycznia 1960 roku zostaje mianowany proboszczem parafii Bo¿ewo
w powiecie sierpeckim. 17 lutego 1964 r. biskup P³ocki mianuje go
sêdzi¹ prosynodalnym w S¹dzie Biskupim w P³ocku, a w czercu tego¿
roku wizytatorem nauki religii w dekanacie dobrzyñskim n. Wis³¹.
Wykonuj¹c obowi¹zki duszpasterskie w parafii Bo¿ewo oraz pe³ni¹c
inne funkcje diecezjalne rozpoczyna studia doktoranckie w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe teologi¹
moraln¹ zosta³y pog³êbione przed³o¿eniem w dniu 20 czerwca 1979
roku rozprawy doktorskiej pod tytu³em ,,Idea³ etyczny wed³ug W³adys³awa Biegañskiego". Po z³o¿eniu stosowanych egzaminów oraz na
podstawie uchwa³y Rady Wydzia³u Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie uzyska³ stopieñ naukowy doktora teologii.
W padzierniku 1981 r. otrzymuje zgodê na podjêcie zajêæ
dydaktycznych z teologii moralnej w Wy¿szym Seminarium Duchownym we W³oc³awku, a rok póniej tak¿e w Seminarium Zgromadzenia

Misjonarzy Ducha wiêtego w Bydgoszczy. Od 1984 r. z niewielkimi
przerwami, pe³ni³ funkcjê wicedziekana dekanatu dobrzyñskiego n.
Wis³¹, a tak¿e dekanatu ligowskiego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
fakt odznaczenia w dniu 3 lutego 1995 roku godnoci¹ kanonika honorowego Kapitu³y Kolegiackiej Pu³tuskiej.
Po prawie czterdziestu latach sprawowania urzêdu proboszcza parafii Bo¿ewo, 17 sierpnia 1999 r. ks. kan. dr Bogus³aw Skowroñski przeszed³ na emeryturê. Bêd¹c ju¿ na emeryturze nie zaprzesta³
pracy naukowej z zakresu teologii moralnej. W pozostawionych notatkach i zapisanych w³asnorêcznie stronicach w dalszym ci¹gu mo¿na odczytaæ dociekania têtni¹ce ¿ycie i prawd¹ przemylenia teologa
moralisty.
Uroczystoci pogrzebowe odby³y siê 31 lipca 2001r. w Bo¿ewie. Mszy w. pogrzebowej przewodniczy³ kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Kan. dr Kazimierz Zió³kowski, a koncelebrowa³o j¹ oko³o 50
kap³anów. Homiliê wyg³osi³ wicedziekan dekanatu ligowskiego ks. Jan
Lewandowski. Ponadto w uroczystociach pogrzebowych udzia³ wziêli
liczni parafianie, rodzina i przyjaciele. Na cmentarzu nad trumn¹ zmar³ego s³owa po¿egnania w imieniu w³asnym oraz spo³ecznoci m. Ró¿ana wyg³osi³ p. Jan ¯ytowiecki, zwracaj¹c uwagê na okres dzia³alnoci konspiracyjnej zmar³ego w ZWZ i AK.
Cia³o ks.kan.dr Bogus³awa Skowroñskiego zosta³o pochowane na miejscowym cmentarzu.
Jerzy Skowroñski

Ró¿an
Rok 1932 - 1939
SAMARYTANKI
Na pocz¹tku czerwca br. otrzyma³em niespodziewan¹ przesy³kê. By³ to list /3 bite strony/. Autorem listu i nadawc¹ za³¹czonych
zdjêæ by³ mój kolega z lat ch³opiêcych Waldemar Krysztofik, mieszkaj¹cy od 1945 roku w Elbl¹gu. Na do³¹czonych do listu zdjêciach jest
dru¿yna Samarytanek dzia³aj¹cej przy Ró¿añskiej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. W okresie miêdzywojennym stwierdzono, ¿e stra¿acy w
czasie akcji ganiczych odrywaj¹ siê od niej, aby nieæ pomoc ofiarom
po¿aru. Powo³ano zatem dru¿yny samarytañskie sk³adaj¹ce siê z dziewcz¹t. Organizacja ta okaza³a siê niezwykle po¿yteczna. Przyci¹gnê³a
w swoje szeregi wiele wartociowych dziewcz¹t, które tak jak pozostali cz³onkowie stra¿y po¿arnej - pieszy³y z pomoc¹ ofiarom po¿ogi. Dru¿yny samarytañskie by³y doskona³¹ szko³¹ wychowania obywatelskiego i spo³ecznego. Do obowi¹zków samarytanek nale¿a³o:
- udzielanie poszkodowanym pogo¿elcom, stra¿akom i pozosta³ym
uczestnikom akcji ganiczej pierwszej pomocy lekarskiej,
- pilnowanie dzieci i m³odzie¿y,
- opieka nad mieniem pogorzelców,
- pilnowanie inwentarza.
Samarytanki odbywa³y systematyczne szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy, jak równie¿ innych form ich dzia³ania. Jak
dowiedzia³em siê od p. Zofii Werner zam. Rosiñskiej, w Ró¿anie szkolenie prowadzili: p. mgr Kazimierz Strupczewski w³aciciel apteki, p.
Czes³aw Miller - felczer, instruktorzy z oddzia³ów wojewódzkiego i
powiatowego, a wyk³ady prowadzili byli oficerowie z miejscowych
koszar.
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Ró¿añsk¹ dru¿yn¹ samarytanek opiekowa³y siê: p. Mieczys³awa Obiedziñska z domu Bandurska /
z ramienia Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet/, i p.Halina Skar¿yñska ze sk³adu aptecznego. Dru¿ynow¹ by³a p. Janina Wysocka /mieszka³a w Sieluniu/.
Na zdjêciach widzimy: w
bramie OSP w Ró¿anie na przedzie
stoj¹: p. Mieczys³awa Obiedziñska
/w jasnym p³aszczu/, p. Halina Skar¿yñska i dru¿ynowa p. Janina Wysocka / z gwiazdkami na patkach ko³nierza/. Wy¿ej stoj¹ pp. Helena Skoczeñ zam. £oziñska, W³adys³awa Modzelan zam. Dobrowolska, Stanis³awa Okunisówna, Feliksa
Ziemkiewicz, Zofia Ma³kiewicz, Helena Trojanowska i inne, których nazwisk niestety nie uda³o siê
ustaliæ. Na drugim zdjêciu siedz¹ od lewej pp. Zofia Werner zam. Rosiñska mieszkaj¹ca nadal w
Ró¿anie, Mieczys³awa Obiedziñska, Janina Wysocka - dru¿ynowa - stoj¹: pp. Helena Skoczeñ, Feliksa
Ziemkiewicz, W³adys³awa Modzelan i inne.
Mo¿e kto z czytelników ,,wierszcza" rozpozna pozosta³e na zdjêciu ró¿añskie Samarytanki. By³oby ze wszech miar celowe, aby mo¿na by³o upamiêtniæ jak najwiêcej nazwisk, tak bardzo po¿ytecznej spo³ecznie organizacji. Niestety
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku organizacja ta nie zosta³a z przyczyn politycznych reaktywowana.
Jan M. ¯ytowiecki

Zdjêcie pochodzi z roku 1938. Przedstawia uczniów klasy VII z tzw. ,,szko³y ¿ydowskiej" mieszcz¹cej siê przy ul. Poniatowskiego.
Szko³a sta³a w miejscu, gdzie mieci³ siê tartak, a obecnie piekarnia. Na zdjêciu s¹ uczniowie z Ró¿ana, Za³uzia i Chrzczonek wraz z nauczycielami. Podajê nazwiska wszystkich nauczycieli i niektórych uczniów, których pamiêtam:
- nauczyciele od lewej siedz¹ - Zygmunt Kaczmarczyk, Wac³awa Czêcik, kierownik szko³y W³adys³aw Ostrowski, Jadwiga Matys, Józefa
Minurska, W³adys³aw D¹browski i ostatnia nauczycielka pochodzenia ¿ydowskiego, której nazwiska nie pamiêtam.
- uczniowie od lewej siedz¹: Manowski, Za³êski, Stanis³aw Piotrowski /mieszka w Ró¿anie/, Jan widerski, Tadeusz Pieñkowski /z Ró¿ana/,
Irena Sapo¿nikow /mieszka w Ró¿anie pod nazwiskiem Daszewska/, Szczepan Kyriew, Irena ¯ebrowska, Zofia Arciszewska. Pozosta³ych
nazwisk uczniów stoj¹cych w górnym rzêdzie nie pamiêtam. Jestem sta³¹ czytelniczk¹ ,,wierszcza Ró¿añskiego". Urodzi³am siê i wychowa³am
w Ró¿anie. Po zakoñczeniu II wojny wiatowej przeprowadzi³am siê do Elbl¹ga,
gdzie mieszkam do
dzi. Zdjêcie przes³a³am dla pamiêci potomnych i m³odego
pokolenia. W Elbl¹gu
mieszkaj¹ osoby pochodz¹ce z Ró¿ana i
namiêtnie czytaj¹ ka¿dy numer gazety.
Mam nadziejê, ¿e
osoby czytaj¹ce gazetê i jeszcze ¿yj¹ce poznaj¹ siê na zdjêciu i
siêgn¹ wspomnieniami do tamtych lat.
Janina Cho³ozubiec
/z domu Os³owska/

Red. naczelny - Janusz Chojnowski, redaguje -Krzysztof Kruszewski (red.tech) Wspó³pracuj¹: Beata Zygmunt, Jan M. ¯ytowiecki,
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