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

Relacje
burmistrz - rada miejska

Konsekwencj¹ jednoosobowej odpowiedzialnoci burmistrza w
sferze publicznoprawnej jest rozci¹gniêcie tej zasady na sferê
stosunków cywilnoprawnych.
Zgodnie z art. 11a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, organami naszej gminy jest rada gminy oraz burmistrz. Przy czym rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym, a
burmistrz organem wykonawczym. Po niedawnych wyborach samorz¹dowych, szczególnie ciekawe jest ustalenie wzajemnych zale¿noci miêdzy tymi dwoma organami.
cd.na str. 4

CZY UNIA EUROPEJSKA "PUCI Z TORBAMI" POLSKIEGO ROLNIKA ?
Czy Unia Europejska "puci z torbami" polskiego rolnika? Takie pytanie pad³o na jednym z zebrañ so³tysów w Gminie
Ró¿an. Jak widaæ nasi rolnicy ¿ywo zainteresowani s¹ wejciem
do Unii, lecz te¿ nie kryj¹ swoich obaw zwi¹zanych z pozycj¹
rolnika na polskim rynku po 2004 r. Czy ich obawy s¹ s³uszne?
Trudno daæ jednoznaczn¹ odpowied na to pytanie. Wiadomo jednak, jakiej pomocy finansowej mo¿e siê spodziewaæ polski rolnik
po integracji z UE. W ostatnim czasie Ministerstwo Rolnictwa I
Rozwoju Wsi przyjê³o projekt Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski. Plan bêdzie realizowany na terenie ca³ego kraju
w latach 2004-2006. Obejmuje on nastêpuj¹ce programy:
- program rent strukturalnych - dotyczy rolników, którzy ukoñczyli 55 lat i posiadaj¹ gospodarstwo o powierzchni co najmniej 3
ha u¿ytków rolnych i przeznacz¹ je na powiêkszenie innych gospodarstw na potrzeby nauki i dowiadczalnictwa, na cele pozarolnicze, do zagospodarowania przez Agencjê W³asnoci Rolnej
lub do zalesienia przez Lasy Pañstwowe. Wysokoæ renty bêdzie
ustalana w oparciu o kwotê najni¿szej emerytury i wyniesie, co
najmniej 210% tej kwoty. Tak wiêc dzisiaj, przy najni¿szej emeryturze w wys. 532,91 z³ - rolnik powinien otrzymaæ ok. 1120 z³.
wiadczenie to wyp³acane bêdzie nie d³u¿ej ni¿ przez 10 lat.
Wniosek o rentê rolnik musi z³o¿yæ, zanim osi¹gnie wiek emerytalny (min. 55-65 lat, kobiety 55-60 lat).
- wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych (czyli takich, w
których dochód roczny z produkcji rolniczej wynosi od 4000 z³ do
40000 z³). Pomoc finansowa dotyczy nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
- zakupu lub dzier¿awy dodatkowych gruntów,
- modernizacji lub budowy pomieszczeñ gospodarczych,
- zakupu maszyn i urz¹dzeñ,
- zakupu stada podstawowego, podjêcia lub rozszerzenia dzia³alnoci z zakresu agroturystyki, rêkodzie³a, rzemios³a, us³ug, itp.
Pomoc finansowa wyniesie 1250 euro na gospodarstwo i bêdzie
wyp³acana przez 3 kolejne lata.
cd. na str. 7

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

CZERWONY KAPTUREK
" Snuj siê, snuj, bajeczko!...Takimi s³owami 23 stycznia rozpoczê³o siê przedstawienie przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w
Ró¿anie.
Mali artyci dali pokaz swoich umiejêtnoci przed publicznoci¹, która licznie przyby³a na choinkê noworoczn¹. Szczególne zainteresowanie wywo³a³o przedstawienie wród najm³odszej publicznoci ( trzyi czterolatków). Tytu³ow¹ rolê, czyli Czerwonego Kapturka, gra³a Ola
Budelewska. W inscenizacji bra³o udzia³ wiele dzieci, a oto ich role: babcia
- Justynka Rybacka, wiewiórka - Edyta Bury, kotek - Justynka Józwik,
muchomor Ania wier¿ewska, narrator Kinga Ma³kowska, narrator Marzenka
Opacka, mama Agnieszka Wysocka, wilk Przemek Szymañski, piesek Karolinka Jankowska, gajowy - Ernest
Kot; £ukasz
Osowiecki, gil - Eliza Ma³ecka, "las- choinki" - Kamilek Glinka, Krzy
G³a¿ewski, Adrian £uczyñski, Czarek Milewski, Patryk Mróz, Dawid
Owczarek, Karolinka Piegza, Mateusz Rupiñski, Sebastian Szymaniak,
Marcin wiercz, Pawe³ Za³êski, Inga Ziembiñska, Natalia B³oñska, Sandra
G³a¿ewska, Sebastian G³a¿ewski, Micha³ G³a¿ewski, Rafa³ Jankowski,
Kinga Kalwara, £ukasz Kossakowski, Sylwia Piotrkowska, Adam Ponikiewski, Izabela Smoliñska, Natalia widerska, Marysia Kruszewska.
Przedstawienie zosta³o przygotowane przez wychowawczynie :
Hannê Karczmarsk¹, Jadwigê ¯bikowsk¹,
Annê Mrozek i
Dorotê Wiêch.
Równie¿ rodzice pomagali
uwietnieniu
najwiêkszego
wydarzenia w
przedszkolu,
np. Barbara
Jankowska
uszy³a stroje dla
"zwierz¹t lenych".By³ wielki bal, który prowadzi³ rodzic - dyrektor
GOUK Janusz Chojnowski. Bawili siê wszyscy; dzieci, rodzice, wychowawcy, ksi¹dz i w. Miko³aj. Przedszkolacy mieli szczêcie, bo i w tym
roku Miko³aj przyniós³ mnóstwo prezentów. Za moc wra¿eñ bardzo dziêkujemy wszystkim artystom i ich wychowawcom.
Jolanta Kruszewska
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Dy¿ury radnych w Urzêdzie Gminy
pokój nr 36 II piêtro
w godzinach 10 - 12.

1. Trojanowski Jan
2. Reszko Pawe³
3. Skierkowski Janusz
4. Józwik Marek
5. Pep³owska Danuta
6. Pep³owski Jerzy
7. Kanclerz S³awomir
8. £ebkowska El¿bieta
9. Brym Tadeusz
10. Kaczmarczyk Juliusz

- 11 kwietnia
- 18 kwietnia
- 25 kwietnia
- 9 maja
- 16 maja
- 23 maja
- 30 maja
- 6 czerwca
- 13 czerwca
- 20 czerwca

W dniu 9 marca 2003 roku w Domu Kultury w Ró¿anie odby³ siê wieczór estradowy z
udzia³em Ewy Kukliñskiej i Filipa Borowskiego. G³ównym organizatorem imprezy by³
Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie. W trakcie wieczoru odby³a
siê aukcja obrazów, gad¿etów sportowych
itp. darowanych przez uczniów Publicznej
Szko³y Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i klubu sportowego "Victoria" której
celem by³o zebranie funduszy na leczenie
chorych uczniów: Kamila B³oñskiego i Daniela Rawy. Zebrane podczas aukcji pieni¹dze zosta³y przekazane rodzicom obu ch³opców.
OG£OSZENIE
Komisji Ochrony Radiologicznej
Rady Gminy w Ró¿anie
Komisja Ochrony Radiologicznej w Ró¿anie wraz z Zak³adem Unieszkodliwiania
Odpadów Promieniotwórczych w Otwockuwierku organizuje dni otwarte, maj¹ce na
celu poszerzenie wiedzy spo³ecznoci Gminy Ró¿an na temat dzia³alnoci Krajowego
Sk³adowiska Odpadów Promieniotwórczych. Osoby chêtne (jedyny warunek - ukoñczone 14 lat) do wziêcia udzia³u w tym przedsiêwziêciu, proszone s¹ o zg³aszanie siê w
Urzêdzie Gminy do Pani Danuty Ho³ozubiec - pok. nr 36; tel. (029) 7679048. Spotkanie na terenie KSOP Ró¿an planowane
jest na prze³omie maja i czerwca br.
Przewodnicz¹cy
Komisji Ochrony Radiologicznej
Cezary £odygowski

W Ró¿anie radni przeznaczyli 10 tys.z³ na
dodatkowe patrole piesze policji w miecie,
szczególnie w pi¹tki, soboty i niedziele. Jak
siê dowiedzielimy, w miecie nie ma ju¿ rewiru dzielnicowych, lecz utworzony zosta³
Posterunek Policji. W chwili obecnej pracuje tam 9 policjantów. (red.)

By³a sobie idea...

Raj utracony

Wraz z nastaniem nowej kadencji, wraz z przyjêciem bud¿etu gminy Ró¿an na 2003 r. oraz
przedwyborczymi zapowiedziami, rozgorza³a dyskusja nad sensem utrzymywania, dotowania i przekszta³cania jednostek, dla których organem za³o¿ycielskim jest Rada Miejska w
Ró¿anie. Istniej¹ce w gminie Ró¿an status quo polegaj¹ce na finansowaniu kompletnie
niewydolnych i absolutnie zbêdnych instytucji wytworzy³o wród mieszkañców swoiste przewiadczenie o koniecznoci ich funkcjonowania.
Bior¹c pod uwagê stan finansów publicznych, komercjalizacjê rynku us³ug komunalnych, kosmiczne zaniedbania inwestycyjne i ludzkie w zakresie owiaty oraz mo¿liwoci rozwojowe gminy ³atwo zauwa¿yæ, co wymaga najpilniejszych zmian.
Pierwszy krok do normalizacji i oszczêdnoci to faktyczna likwidacja Zespo³u Obs³ugi Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³ i Przedszkola. Przypomnijmy. Zanim na stanowisko Dyrektora ZOEASiP-u zosta³ powo³any Pan Jan Józwik, koszt utrzymania tej jednostki zamyka³ siê
w kwocie kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych i stanowi³ znikom¹ czêæ bud¿etu owiaty. Chocia¿
teoretycznie utrzymywana ze rodków przekazywanych w ramach subwencji owiatowej instytucja istnia³a formalnie przez ca³y czas, faktycznie na jej funkcjonowanie ³o¿y³a i ³o¿y gmina
z w³asnych rodków. W chwili obecnej bud¿et ZOEASiP-u po zmianach to ponad 140 tys. z³,
z czego 97% przeznacza siê na p³ace i pochodne 4 zatrudnionych w nim osób. Propozycja, aby
w ramach urzêdu gminy stworzyæ wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansów i owiaty,
spowodowa³a stanowczy sprzeciw Dyrektora ZOEASiP-u, czêci radnych i oddzia³u ZNP.
Bior¹c pod uwagê rodzinne i osobiste koligacje nic w tym dziwnego. Nasuwa siê jednak pewien
wniosek. Przez ca³y czas funkcjonowania ZOEASiP-u w obecnej formie, wiêkszoæ jego oponentów wyra¿a³a siê o nim, co najmniej niewybrednie, spuszczaj¹c na gminê odpowiedzialnoæ
za bezsensownoæ jego utrzymywania. Kiedy dosz³o do otwartej dyskusji nad likwidacj¹,
zabrak³o wyranych g³osów przemawiaj¹cych za t¹ ide¹.
Drugi krok do normalizacji to przekszta³cenie Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spó³kê, której udzia³owcem bêdzie co prawda samorz¹d, ale de facto stanie siê ona
w pe³ni komercyjn¹ jednostk¹ funkcjonuj¹c¹ w obrocie gospodarczym. Umowna prywatyzacja
Zak³adu jest tematem, od którego Rada Miejska nie ucieknie, jednak próbujê siê go maksymalnie
odci¹gn¹æ w czasie. Po co dotowaæ firmê, która nie wypracowuje ¿adnego zysku, a stanowi
swym istnieniem niew¹tpliwe obci¹¿enie dla gminnego bud¿etu. Obecny status prawny nie
pozwala Zak³adowi na uczestnictwo w przetargach, skazuj¹c go na gminny garnuszek. Dotacja
do deficytowej dzia³alnoci (ponad 400 tys.) to fundament, dziêki któremu mo¿e on normalnie
funkcjonowaæ. Zmiany kierowników nic nie zmieni¹, jedyn¹ recept¹ s¹ nowe ramy prawne, w
jakich móg³by funkcjonowaæ Zak³ad. Abstrahujê od faktu, ¿e pracownicy fizyczni utyskuj¹ na
swoich biurowych kolegów, twierdz¹c, ¿e musz¹ na nich pracowaæ. Kto siê boi prywatyzacji
Zak³adu? Oportunici, dla których dobrze jest, jak jest. Zapomina siê tylko o tym, ¿e gmina nie
bêdzie wiecznie pokrywaæ kosztów funkcjonowania swoich nierentownych jednostek. Jeli, co
nie daj Bo¿e, pieni¹dze z rekompensaty za zlokalizowane w Ró¿anie Krajowe Sk³adowisko
Odpadów Promieniotwórczych nagle siê skoñcz¹, obudzimy siê w "rzeczywistoci" bez mo¿liwoci inwestycji, a ograniczymy siê do patologicznego utrzymywania administracji. Czas siê
nad tym chyba zastanowiæ.
Trzeci krok do normalizacji to po³¹czenie dwóch szkó³ - podstawowej i gimnazjum - w
jeden zespó³ szkó³ ze wspólnym dyrektorem odpowiedzialnym za jego w³aciwe funkcjonowanie. Rozwi¹zaniem idealnym by³oby, aby stanowisko to zajmowa³ sprawny menad¿er, nie za
nauczyciel. Z ca³ym szacunkiem dla pedagogów, ale powinni siê oni zaj¹æ nauczaniem i wychowaniem, a nie ci¹g³¹ walk¹ o swoje partykularne finansowe interesy. W chwili obecnej
mamy do czynienia z sytuacj¹, w której Rada Miejska musi rocznie dok³adaæ do owiaty trzeci¹ czêæ bud¿etu, aby mog³a ona normalnie funkcjonowaæ. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e zamiast
zatrudniaæ nowych nauczycieli i ograniczaæ godziny nadliczbowe, rubuje siê je do mo¿liwie
najwiêkszego poziomu. Zysk korzystaj¹cych z tego nauczycieli jest oczywisty, strata dla gminy
równie oczywista. Przy zwiêkszeniu zatrudnienia i ograniczeniu nadliczbówek oraz godzin
doranych, z których korzysta w¹ska grupa nauczycieli, mo¿na by zaoszczêdzone w ten
sposób rodki przeznaczyæ na poprawê bazy dydaktycznej szko³y, co niew¹tpliwie wp³ynê³oby (przy odrobinie dobrej woli ze strony pedagogów) na podniesienie poziomu nauczania.
Jednoczenie zmniejszono by bezrobocie wród m³odej wykszta³conej nauczycielskiej braci.
Niestety w chwili obecnej mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e szko³a jest dla nauczycieli a nie dla
uczniów. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim szko³y podstawowej. Naturalnie jest to konkluzja generalna, i nie dotyczy wszystkich nauczycieli.

P..
P.S.
Liczê na zainteresowanie Czytelników (w reakcjê nauczycieli nie w¹tpiê) i ewentualne uwagi,
co do s³usznoci przedstawionych w artykule zamierzeñ. Ka¿dy mieszkaniec ma prawo do
wyra¿enia swojej opinii na powy¿szy temat, chocia¿by w formie listu do redakcji wierszcza.
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Sala gimnastyczna
Publicznej
Szko³y Podstawowej
TYGODNIOWY
ROZK£AD
ZAJÊÆ
SPORTOWYCH
SP - Szko³a Podstawowa
PG - Publiczne Gimnazjum
BEZROBOCIE

19 marca 2003r. obradowa³a Komisja Opieki Spo³ecznej, Zatrudnienia, Handlu i Us³ug Rady Miejskiej w Ró¿anie. Pod kierunkiem Przewodnicz¹cego Komisji - Janusza Skierkowskiego wypracowano nastêpuj¹ce propozycje do programu likwidacji bezrobocia na
terenie miasta i gminy Ró¿an.
1.Poczynione zosta³y kroki w celu zatrudnienia osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy, a mianowicie:
a)w roku 2002 na terenie Gminy zatrudnionych zosta³o 17 osób w
tym:
- 6 osób - pierwsza praca,
- 6 osób na pracach interwencyjnych,
b) w 2003 roku na terenie
Gminy zatrudnionych zosta³o 17 osób, w tym:
- 2 osoby do informacji o
Unii Europejskiej (do koñca czerwca),
- 5 osób na prace interwencyjne - opiekunki domowe (do koñca kwietnia),
- 6 osób na prace interwencyjne z programu
Agroalternatywa "Mazowsze 2002-2003" do 20
kwietnia,
- 4 sta¿ystów do koñca
fot.J.Chojnowski
kwietnia.
2.Burmistrz Gminy i Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonaj¹ przegl¹du kadr w celu ustalenia osób, które mog³yby przejæ na
emeryturê lub wczeniejsz¹ emeryturê.
3.Kierownik ZGKiM do koñca marca br. opracuje plan zatrudnienia
osób bezrobotnych z terenu Gminy przy pracach zwi¹zanych z budow¹ chodników w miecie.
4.Burmistrz Gminy w rozmowach z wykonawc¹ hali sportowej bêdzie nak³ania³ wykonawcê do zatrudniania bezrobotnych z terenu Gminy Ró¿an do prostych prac budowlanych.
5.Burmistrz Gminy opracuje propozycje dla inwestorów i zamieci je
na stronie internetowej.
Drugim punktem obrad by³o omówienie i przyjêcie harmonogramu
realizacji inwestycji w gminie Ró¿an na rok 2003.

OWIATA

Dnia 17 marca br. odby³o siê posiedzenie Komisji Owiaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu, której przewodniczy³ Marek Józwik. Tematem obrad by³o sprawozdanie z dzia³alnoci Zespo³u Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³ i Przedszkola oraz informacja
dyrektorów szkó³ i przedszkola na temat problemów dydaktyczno wychowawczych. Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego poinformowa³a komisjê o wypisywaniu podopiecznych z zajêæ, jakie s¹ prowadzone. Decyzje takie rodzice podejmuj¹ nie ze wzglêdu na z³¹ opiekê
czy z³e wy¿ywienie, ale ze wzglêdu na brak rodków finansowych ze
strony rodziców, aby uiciæ op³aty z tytu³u uczêszczania ich pociech
do przedszkola. Dyrektorzy
szkó³ zg³aszali swoje propozycje na temat inwestycji, jakie
nale¿y poczyniæ w szko³ach.
Informowali o warunkach lokalowych, braku sto³ówki w Publicznym Gimnazjum. W trosce o bezpieczeñstwo uczniów,
dyrektor gimnazjum zasugerowa³a zatrudnienie ochroniarza.
Dyrektor ZOEASiP przedstawi³ harmonogram dowozu i odwozu uczniów. Cz³onkowie komisji po wys³uchaniu informacji, zadawali pytania na temat
zatrudnienia nauczycieli, godzin
nadliczbowych i ich wymiaru,
osi¹gniêæ dzieci i m³odzie¿y
wkonkursach i zawodach sportowych. Kolejnym tematem
rozwa¿añ komisji by³ problem
likwidacji ZOEASiP. Przewodnicz¹cy komisji Marek Józwik w wyniku dyskusji zarz¹dzi³ g³osowanie nad wnioskiem Piotra widerskiego, aby na nastêpne posiedzenie
komisji burmistrz przygotowa³ i przedstawi³ koszty obecnie funkcjonuj¹cego ZOEASiP i symulacjê kosztów ewentualnego przysz³ego
referatu ds.owiaty ³¹cznie z iloci¹ osób zatrudnionych i obowi¹zkami, które przejmie na siebie. Informacje takie pozwol¹ na racjonalne
podjêcie decyzji w tej sprawie.

Dwie komisje

17 marca 2003r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w
Makowie Maz. spotka³y siê dwie Komisja Owiaty i Kultury Rady
Powiatu oraz Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Ró¿ana. Przedmiotem obrad obu komisji by³o, jak to ciekawie
ujêto, wyra¿enie opinii na temat "czêciowej likwidacji Zespo³u Szkó³
w Ró¿anie". Dla niezorientowanych wyjaniê, i¿ jak wszyscy twier-
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dz¹, nie chodzi o likwidacjê ZS, a tylko o nieszczêsny internat z
pominiêciem sto³ówki, która ma nadal funkcjonowaæ. Obrady rozpocz¹³ przewodnicz¹cy komisji Rady Powiatu Lech Go³êbiewski, który
po powitaniu wszystkich goci odda³ g³os Starocie Powiatu Makowskiego Panu Kazimierzowi Bia³obrzewskiemu. Starosta owiadczy³,
i¿ g³ównym powodem likwidacji internatu s¹ wzglêdy ekonomiczne.
Z roku na rok maleje liczba uczniów korzystaj¹cych z internatu. Dotowanie i utrzymywanie czego, co nie rodzi perspektyw na rozwój w
przysz³oci, nie ma sensu. Oszczêdnoci, jakie mo¿na poczyniæ przez
likwidacjê internatu, przeznaczyæ mo¿na by na inwestycje zwi¹zane
bezporednio z m³odzie¿¹ i poziomem nauki, np. podzia³ klas na grupy, nowe sale komputerowe itd. W nawietleniu sprawy na wy¿ej
wymieniony temat pomaga³ wicestarosta Janusz Gójski. Je¿eli chodzi o pozosta³ych cz³onków komisji to stwierdziæ nale¿y, ¿e nie mieli
nic do powiedzenia w tej sprawie. Byæ mo¿e uwierzyli, i¿ wszystkie
argumenty przedstawione wczeniej przez obu starostów, s¹ jasne i
zasadne.
Po wys³uchaniu argumentów strony powiatu do dyskusji w³¹czyli siê radni ró¿añscy. Pan Krzysztof Cielak próbowa³ dowiedzieæ
siê od skarbnika urzêdu powiatowego, jakie s¹ koszty utrzymania
internatu i jakie bêd¹ oszczêdnoci po jego likwidacji. Pan Marek
Józwik pyta³, dlaczego nie traktuje siê wszystkich jednakowo i nie
bierze siê pod uwagê internatu w Makowie Maz, gdzie na 100 miejsc
jest 17 uczniów w internacie, a tylko w Ró¿anie i Krasnosielcu. Pan
Andrzej Wasielewski stwierdzi³, ¿e dla oszczêdnoci 40 tys. z³ likwidacja internatu w Ró¿anie nie jest zasadna i przedwczesna. Pan Janusz Skierkowski zwróci³ uwagê, aby w miarê mo¿liwoci promowaæ Zespó³ Szkó³ w Ró¿anie, pomyleæ o nowych atrakcyjnych kierunkach, które przyczyni³yby siê do zwiêkszenia zainteresowania szko³¹, a tym samym do korzystania z internatu. Pan Piotr widerski zauwa¿y³, ¿e z informacji, jakie przedstawiono wynika, i¿ koszt utrzymania internatu w Ró¿anie na rok 2003 to kwota 93 754 tys.z³ z czego
53 279 tys. z³ to subwencja pañstwowa, a 40 475 tys.z³ dok³ada
powiat, a zatem - gdy internat zostanie zlikwidowany, zmniejszy siê
subwencja, a wiêc bud¿et starostwa w Makowie Maz. nie zyska, lecz
straci 12 804 tys. z³. Dla porównania koszty utrzymania internatu w
Krasnosielcu w 2003 to kwota 153451 tys.z³, z czego 41862 tys.z³ to
subwencja, a 111589 tys. z³ finansuje powiat. Utrzymanie jednego
wychowanka w internacie w Ró¿anie w roku 2003 to kwota 6697 z³,
a w internacie w Krasnosielcu 13950 z³. Kosztów utrzymania internatu w Makowie Maz przedstawiæ nie mo¿na, gdy¿ dane jakie zosta³y zaprezentowane, dotycz¹ tylko internatu w Ró¿anie i Krasnosielcu. Pani dyrektor ZS w Ró¿anie Ilona Chmielewska poinformowa³a, i¿
brak uczniów korzystaj¹cych z internatu to efekt reformy systemu
owiaty, który sprawi³ brak jednego roku w naborze oraz decyzje
rodziców, którzy wysy³aj¹ dzieci na prywatne stancje. Obecnie z
internatu w Ró¿anie korzysta 15 uczniów przy czteroosobowej obs³udze, a w Krasnosielcu 11 osób przy dziewiêcioosobowej obs³udze.
Jak twierdz¹ starostowie likwidacja internatu w Ró¿anie, nie spowoduje zwolnieñ pracowników.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy Komisji Owiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Ró¿anie Marek Józwik podziêkowa³ za zaproszenie i debatê, ale jednoczenie podkreli³, ¿e argumentacja, jaka zosta³a przedstawiona, nie zmienia stanowiska Rady
Miejskiej w Ró¿anie.
Z ostatniej chwili: Likwidacja internatu w Ró¿anie zosta³a odroczona.
J.Chojnowski
Stanowisko Rady Miejskiej w Ró¿anie wyra¿aj¹ce negatywn¹
opiniê wobec przyjêcia przez Radê Powiatu w Makowie
Mazowieckim w dniu 13 lutego 2003 r. uchwa³y w sprawie
wyra¿enia zamiaru czêciowej likwidacji Zespo³u Szkó³ w
Ró¿anie
Rada Miejska w Ró¿anie wyra¿a swój stanowczy sprzeciw w
zwi¹zku z zamiarem czêciowej likwidacji Zespo³u Szkó³ w Ró¿anie

polegaj¹cej na likwidacji internatu. Jestemy przekonani, ¿e podana w
uzasadnieniu argumentacja "umo¿liwienia prowadzenia racjonalnej
gospodarki finansowej powiatu", jako powód likwidacji internatu, jest
chybiona. Faktyczne ograniczenie kosztów funkcjonowania tej placówki bêdzie niewielkie i pozorne. Ponadto zdaniem Rady Miejskiej
w Ró¿anie przedmiotowa uchwa³a jest sprzeczna z podanym w jej
podstawie prawnej art.59 ust.2 ustawy o systemie owiaty (Dz.U.z
1996r. Nr67, poz.329 z pón.zm.)
Jednoczenie zwracamy uwagê, ¿e likwidacja internatu zamknie Zespo³owi Szkó³ w Ró¿anie drogê rozwoju i ograniczy mo¿liwoci edukacyjne uczniów spoza terenu gminy i powiatu. Polityka
owiatowa prowadzona przez powiat makowski w tym zakresie, uderza bezporednio w spo³ecznoæ lokaln¹.
Jestemy zaniepokojeni dzia³aniami Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim zmierzaj¹cymi do marginalizacji gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatu, w szczególnoci za miasta i gminy Ró¿an.
Tym samym wzywamy do wycofania siê z projektu czêciowej likwidacji Zespo³u Szkó³ w naszym miecie. Dalsze tego typu gesty mog¹
w konsekwencji doprowadziæ do rozpoczêcia przez gminê Ró¿an procedury, zmierzaj¹cej do zmiany przynale¿noci terytorialnej i od³¹czenia siê od powiatu makowskiego.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracamy siê tak¿e do Kuratorium Owiaty w Warszawie Delegatury w Ostro³êce Ostro³êce o wydanie negatywnej opinii w sprawie przedmiotowej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ró¿anie
Piotr widerski
cd.ze str.1

Relacje
burmistrz - rada miejska

Kompetencje rady gminy dotycz¹ce burmistrza
Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej. Przy czym do wy³¹cznej w³aciwoci nale¿y m.in.:
- ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego
dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
- powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym
ksiêgowym bud¿etu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
- uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
- podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
- okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata, je¿eli ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad, burmistrz mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za
zgod¹ rady gminy,
- emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
- ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez burmistrza w roku bud¿etowym,
- okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji
przez burmistrza,
- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i
innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w
maj¹tek,
- ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych
przez burmistrza w roku bud¿etowym,
- okrelanie wysokoci sumy, do której burmistrz mo¿e samodzielnie
zaci¹gaæ zobowi¹zania.
Jak widaæ, rada jest w stanie skutecznie kontrolowaæ burmi-

wierszcz Ró¿añski
strza poprzez m.in. decydowanie o jego wynagrodzeniu, obsadzie
personalnej stanowisk zwi¹zanych z realizacj¹ bud¿etu przez burmistrza, gospodarowanie nieruchomociami, dysponowanie maj¹tkiem
gminy oraz decydowanie o losach gminnych jednostek organizacyjnych. £atwo zatem wyobraziæ sobie sytuacjê, w której rada okreli
burmistrzowi np. inny limit porêczeñ czy te¿ odmienne zasady wydzier¿awiania i najmu nieruchomoci, ni¿ on proponowa³.
W celu kontroli dzia³alnoci burmistrza (a tak¿e gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych) rada gminy powo³uje
komisjê rewizyjn¹. W jej sk³ad wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i
wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
Kompetencje burmistrza.
Burmistrz mo¿e w drodze zarz¹dzenia powo³aæ i odwo³aæ
swoich zastêpców. Nie s¹ oni zatem uzale¿nieni od rady, a jedynie od
burmistrza. Funkcja burmistrza oraz jego zastêpcy podlega ograniczeniu w zakresie ³¹czenia jej z innymi funkcjami, zarówno pochodz¹cymi z wyboru, jak i mianowania lub powo³ania. Nie mo¿na zatem
³¹czyæ jej m.in. z cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du
terytorialnego (radzie gminy, powiatu, sejmiku województwa), w tym
w gminie, w której jest siê burmistrzem lub jego zastêpc¹.
Burmistrz pozostaje pracownikiem urzêdu gminy. Jego stosunek pracy powstaje na podstawie wyboru, a wynagrodzenie okrela rada gminy, z zachowaniem zasad ustalonych w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów. Maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie mo¿e
przekroczyæ w ci¹gu miesi¹ca, ³¹cznie z dodatkiem za wieloletni¹
pracê, siedmiokrotnoci kwoty bazowej okrelonej w ustawie bud¿etowej dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe na
podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu
wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. nr 19, poz. 239).
Burmistrz wykonuje tak¿e wszelkie czynnoci w zakresie prawa pracy (w tym tak¿e wyznacza rzecznika dyscyplinarnego) w stosunku do
zastêpcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy (z wyj¹tkiem ich
powo³ania), kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz
pracowników urzêdu gminy. Zastêpcy, sekretarz i skarbnik gminy
pozostaj¹ w stosunku pracy nawi¹zanym na podstawie powo³ania.
Burmistrz kieruje sprawami bie¿¹cymi gminy i reprezentuje
j¹ na zewn¹trz. Nadaje tak¿e - w formie zarz¹dzenia - regulamin organizacyjny urzêdowi gminy. W dalszym ci¹gu burmistrz mo¿e upowa¿niæ swoich zastêpców lub innych pracowników urzêdu gminy do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej w imieniu burmistrza. Bêd¹ to decyzje wydane przez burmistrza, mimo i¿ inne osoby dzia³a³y w jego
imieniu. Burmistrz uzyska³ tak¿e mo¿liwoæ wydawania przepisów
porz¹dkowych w formie zarz¹dzenia w sprawach niecierpi¹cych zw³oki. Zarz¹dzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady
gminy. W przypadku odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia
do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady - traci ono moc. Rada gminy okrela termin utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
Konsekwencj¹ jednoosobowej odpowiedzialnoci burmistrza
w sferze publicznoprawnej jest rozci¹gniêcie tej zasady na sferê stosunków cywilnoprawnych. Owiadczenie woli w imieniu gminy w
zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia - zastêpca samodzielnie albo
wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez burmistrza osob¹. Jednak - jak wskazano wy¿ej - w wielu sprawach przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego
zarz¹du burmistrz jest zobligowany do uzyskania zgody rady gminy.
Tak¿e burmistrz powo³uje kierowników jednostek organizacyjnych
gminy nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej (jakkolwiek rada mo¿e
np. zarz¹dziæ ich likwidacjê). Spoczywa na nim równie¿ obowi¹zek
przygotowania i przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia projektu bud¿etu, a po jego uchwaleniu og³oszenie uchwa³y bud¿etowej
oraz informowanie mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bu-
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d¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.
Konsekwencj¹ powo³anych zapisów jest przyjêcie przez burmistrza odpowiedzialnoci za prowadzenie gospodarki finansowej
gminy.
Burmistrz obowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie
uchwa³ rady gminy w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. W takim
samym czasie przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej uchwa³ê
bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne uchwa³y rady
gminy i zarz¹dzenia burmistrza objête jej zakresem nadzoru. Krótszy termin obowi¹zuje w stosunku do aktów ustanawiaj¹cych przepisy porz¹dkowe. Musz¹ byæ bowiem przekazane w ci¹gu 2 dni od ich
ustanowienia.
Oczywicie burmistrz w dalszym ci¹gu podlega tak¿e przepisom ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz.U. nr
106, poz. 679 z pón. zm.).
Wp³yw burmistrza na przedmiot uchwa³
Chocia¿ burmistrz nie mo¿e byæ radnym, to jednak ma wp³yw
na przedmiot obrad rady gminy. Na jego wniosek przewodnicz¹cy
rady gminy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Tak¿e na wniosek burmistrza przewodnicz¹cy rady
gminy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do rady gminy co najmniej 7
dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
Wp³yw burmistrza na sytuacjê prawn¹ radnych
Jak wykazano, burmistrz pe³ni rolê pracodawcy dla osób zatrudnionych w urzêdzie gminy. Musi zatem pamiêtaæ, i¿ nie wolno
mu zatrudniæ radnego ani powierzyæ mu do wykonania jakichkolwiek zadañ w drodze umów cywilnoprawnych. Radni nie mog¹ byæ
bowiem zale¿ni finansowo - nawet porednio - od burmistrza. Z tych
samych wzglêdów radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.
Odmienna sytuacja dotyczy osób, które by³y ju¿ zatrudnione
w urzêdzie gminy lub gminnych jednostkach organizacyjnych (jako
kierownik lub zastêpca) w chwili wyboru na radnego. Osoby takie
przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu obowi¹zane s¹ z³o¿yæ wniosek o urlop bezp³atny w terminie 7 dni od dnia og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy. Urlop jest udzielany na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiêcy po jego wyganiêciu. Brak wniosku urlopowego jest równoznaczny ze zrzeczeniem
siê mandatu.
Radni s¹ tak¿e obowi¹zani z³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady
gminy owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym, zawieraj¹ce przede
wszystkim informacje o zasobach pieniê¿nych, nieruchomociach,
udzia³ach i akcjach w spó³kach prawa handlowego oraz o nabyciu od
Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, gminy lub zwi¹zku miêdzygminnego mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej oraz
dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach prawa handlowego.
Owiadczenie powinno zawieraæ informacje dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹. Analogiczne owiadczenie przewodnicz¹cy rady gminy sk³ada na rêce burmistrza.
Modelowe rozwi¹zania
Jak widaæ, model demokracji gminnej powoli zmierza ku
modelowi podzia³u w³adzy uchwa³odawczej i wykonawczej poprzez
system ich rozdzielenia, a nie powi¹zania (chocia¿ z wyj¹tkami).
Mimo to - jak pisano wy¿ej - taki rozdzia³ nie oznacza braku wzajemnego wp³ywu obu organów gminy na w³asn¹ pracê. Chocia¿ ich
zadania s¹ cile rozgraniczone, to ustawodawca przewidzia³ wiele
sytuacji, gdy bêd¹ one skazane na wspó³pracê.
Na podstawie tekstu Cezarego Grzybowskiego
Gazeta Samorz¹du i Administracji
K.Kruszewski
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IV MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY RÓ¯AN
A. Wasielewski

W TENISIE STO£OWYM

15.03.2003

W mistrzostwach uczestniczy³o 162 zawodników.
Mecze rozgrywano w 6 kategoriach wiekowych dla dziewcz¹t i kobiet oraz w 8 kategoriach wiekowych dla ch³opców
i mê¿czyzn. Organizatorami turnieju by³ Urz¹d Gminy,
Gminny Orodek Upowszechniania Kultury, Uczniowsko
Parafialny Klub Sportowy "Victoria" oraz Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. W otwarciu mistrzostw oprócz zawodników, zwodniczek i nauczycieli
uczestniczyli v-ce prezes Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego Marek Wnuk, burmistrz Ró¿ana Jerzy Parciñski, dyrektor GOUK Janusz Chojnowski, dyrektor Publicznego
Gimnazjum Anna Kurlanda oraz vice dyrektor Publicznej
Szko³y Podstawowej Hanna £oziñska-Rybacka. Podczas ceremonii otwarcia minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ego
1 marca d³ugoletniego nauczyciela wychowania fizycznego,
prekursora tenisa sto³owego w Ró¿anie pana Piotra Rybackiego. W tym roku, by czynnie uczestniczyæ w mistrzostwach, nale¿a³o dokonaæ wpisowego w wysokoci 5 z³,
które zosta³o przekazane w ramach akcji charytatywnej dla
chorych ch³opców Kamila i Daniela. Ka¿dy z uczestników
otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê. Zwyciêzcy otrzymali z³ote, srebrne i br¹zowe medale oraz nagrody rzeczowe, które
wrêcza³ burmistrz Ró¿ana Jerzy Parciñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr widerski oraz dyrektor GOUK
Janusz Chojnowski.
Charakterystycznym elementem tegorocznych mistrzostw
by³ du¿y poziom gry zawodników. Mo¿na zaobserwowaæ,
i¿ z roku na rok jest on coraz wiêkszy. Trzeci raz z kolei
tytu³ mistrza wywalczy³ Mariusz Napiórkowski uczeñ klasy V. Specjalne nagrody "odkrycie roku" otrzymali: P³odzich
Damian uczeñ kl.III oraz Za³êski Robert z kl. IV, które ufundowa³ Gminny Orodek Upowszechniania Kultury. Najwiêcej w tenisa sto³owego graj¹ w Za³uziu i w Che³stach.
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Grupa I dziewcz¹t i kobiet
Klasy I-III
1 miejsce Dominika Kurlanda
2 miejsce Anna Malicka
3 miejsce Anna S³awiñska
Klasy IV
1 miejsce Sylwia Budelewska
2 miejsce Katarzyna Mroczkowska
3 miejsce Joanna Z³otkowska
Klasy V
1 miejsce Joanna S³owikowska
2 miejsce Anna S³owikowska
3 miejsce Patrycja Niedwiecka
Klasy VI
1 miejsce Katarzyna Niedwiecka
2 miejsce Katarzyna Sawicka
3 miejsce Julia Soin
Klasy gimnazjalne
1 miejsce Paulina Cychowska
2 miejsce Olga Witkowska
3 miejsce Anna Sasin
Grupa wiekowa kobiet
1 miejsce Ma³gorzata Che³chowska
2 miejsce Ma³gorzata Bialik
3 miejsce El¿bieta Grzekowicz

Grupa II ch³opców i mê¿czyzn
Klasy I-III
1 miejsce Damian P³odzich
2 miejsce Adrian Kot
3 miejsce Arkadiusz Stokowski
Klasy IV
1 miejsce £ukasz Che³chowski
2 miejsce Robert Za³êski
3 miejsce Jacek Witkowski
Klasy V
1 miejsce Mariusz Napiórkowski
2 miejsce Jacek Za³êski
3 miejsce Marek Chojnowski
Klasy VI
1 miejsce Kamil Tarasiewicz
2 miejsce Piotr S³awiñski
3 miejsce Sebastian Malicki
Klasy gimnazjalne
1 miejsce Rafa³ Pielach
2 miejsce Mariusz Brzuzy
3 miejsce Mariusz Mazuruk
Grupa wiekowa 17 - 20 lat
1 miejsce Jaros³aw Sasin
2 miejsce Przemys³aw Wasiñski
3 miejsce £ukasz Suski
Grupa wiekowa 21 - 35 lat
1 miejsce Tomasz Rudnicki
2 miejsce Robert Brzuzy
3 miejsce Artur Grzekowicz
Grupa wiekowa powy¿ej 35 lat
1 miejsce Witold Prusik
2 miejsce Bogus³aw S³awiñski
3 miejsce Dariusz Budelewski
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DZIECKO I KOMPUTER.
ZALETY I WADY.

mgr Jolanta Kêpka
Na przestrzeni ostatnich lat w wielu naszych domach zagoci³ komputer. Jest on nie tylko wykorzystywany przez doros³ych, najczêciej jako pomoc czy niezbêdny atrybut ich pracy
zawodowej lub jako narzêdzie poznania wiata. Tak¿e du¿a iloæ
dzieci ma kontakt z komputerem, podobnie jak z wieloma urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê wokó³ nich, od najwczeniejszych lat
¿ycia. Obcowanie z komputerem ma wiele zalet. Nie da siê ukryæ,
¿e zbyt wczesne i niekontrolowane korzystanie z komputera,
mo¿e nieæ ze sob¹ tak¿e wiele zagro¿eñ. Poni¿ej przedstawiam
zalety i wady pracy z komputerem.
Zalety
- Komputer jest doskona³ym narzêdziem pomagaj¹cym w edukacji i
rozwoju dziecka. Prawid³owy dobór programów edukacyjnych, mo¿e
u³atwiæ dziecku zdobywanie wiedzy i kszta³towanie wielu umiejêtnoci takich jak logiczne mylenie, kojarzenie faktów, wytrwa³oæ,
cierpliwoæ, szybkie i celne podejmowanie decyzji. Odpowiednio
dobrane programy pomagaj¹ rozwijaæ spostrzegawczoæ, zrêcznoæ,
sprawnoæ manualn¹, refleks oraz podzielnoæ uwagi.
- Kontakt z komputerem mog¹ mieæ ju¿ dzieci w wieku przedszkolnym. Mo¿na go wykorzystaæ jako doskona³e narzêdzie kszta³cenia i
rozwoju.
- Dostêp do internetu pozwala dziecku na zdobywanie szerokiej wiedzy z ró¿nych dziedzin nauki w przyjemny sposób (surfowanie po
stronach), mo¿e równie¿ poznaæ np. ¿ycie czy drogê do s³awy swoich
najwiêkszych idoli.
- Powoli umiejêtnoæ obs³ugi komputera i pos³ugiwania siê podstawowym oprogramowaniem stanie siê na rynku pracy oczywistoci¹.
Dziêki tej umiejêtnoci dziecko, w przysz³oci jako osoba doros³a,
bêdzie mog³o znaleæ ciekaw¹ pracê.
- Dziêki komputerowi (odpowiednim grom czy programom) dziecko
mo¿e siê zrelaksowaæ, uspokoiæ, odpocz¹æ, mi³o spêdziæ czas. Po takim relaksie jest póniej weso³e przez resztê dnia. Zalet¹ jest tak¿e
to, ¿e dziecko znajduje siê pod sta³¹ opiek¹ rodziców.
- Specjalne czaty pozwalaj¹ na poznanie nowych przyjació³, z obszaru ca³ej Polski. Dziecko poczuje siê pewniej, wiedz¹c, ¿e ma przyjació³.
- Trudno nie doceniæ roli rewolucji, jak¹ wprowadzi³y komputery w
wiat dzieci niepe³nosprawnych z powa¿nymi pora¿eniami koñczyn
oraz zaburzeniami mowy i s³uchu. Dobieraj¹c indywidualnie dla ka¿dego takiego dziecka urz¹dzenie peryferyjne, komputer mo¿e staæ siê
dla nich narzêdziem porozumiewania siê i kszta³cenia, a w przysz³oci
wykonywania po¿ytecznego spo³ecznie zawodu, co wi¹¿e siê z dowartociowaniem i mo¿liwoci¹ usamodzielnienia siê osoby niepe³nosprawnej.
Wady
- Zabawa przy komputerze nie powinna byæ podstawow¹ form¹ spêdzania czasu wolnego przez dziecko. Mo¿e to spowodowaæ zerwanie
wiêzi i kontaktu dziecka z rówienikami lub cz³onkami rodziny, jak
tak¿e zaniechania nauki i obowi¹zków.
- Komputer mo¿e wywo³ywaæ w dziecku agresjê i zachowania destrukcyjne spowodowane nieodpowiednimi dla niego grami, które spro-
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wadzaj¹ siê czêsto do zabijania, strzelania, brutalnego bicia i bezmylnego niszczenia.
- Zagro¿enia wynikaj¹ce z niekontrolowanego dostêpu do internetu,
który jest skarbnic¹ wszelkiej wiedzy i informacji, mo¿e staæ siê zagro¿eniem podatnej na manipulacje niedojrza³ej psychiki dziecka.
Mylê tu o stronach internetowych zawieraj¹cych treci erotyczne,
brutalne, nawo³uj¹ce do rasizmu itd.
- Anonimowoæ i brak hamulców przy komputerze i w sieci czêsto
powoduj¹ zachowania nieetyczne. Np. grzeczna i dobra uczennica
rozmawiaj¹ca z kim poprzez sieæ, wypluwa z siebie stek okropnych
przekleñstw, których nigdy nie odwa¿y³aby siê powiedzieæ na g³os
nawet sama przed sob¹.
- Komputer nie tylko oddzia³uje na psychikê dziecka, ale tak¿e na
jego zdrowie (w bardzo du¿ym stopniu). Spêdzanie d³ugiego czasu
przed komputerem powoduje: pog³êbianie wad postawy, skrzywieñ
krêgos³upa, zmêczenie oczu, a po d³u¿szym czasie nawet krótkowzrocznoæ.
- Po up³ywie jakiego czasu dziecko woli ¿yæ w wirtualnym wiecie.
Stopniowo coraz mniej czasu spêdza z kolegami. Rzadko inicjuje zabawy ruchowe, nie interesuj¹ go zajêcia plastyczne ani zabawa np.
klockami, za to potrafi przesiedzieæ przed monitorem d³ugie godziny.
Dziecko takie powoli traci umiejêtnoæ nawi¹zywania kontaktów z
rówienikami, zawi¹zywania nowych przyjani, budowania i kszta³towania wiêzi uczuciowej z najbli¿szymi. Nie odczuwa wrêcz potrzeby kontaktu z realnymi przyjació³mi, woli ich szukaæ w wiecie
wirtualnym. Powoli odrywa siê od rzeczywistoci i przenosi w wiat
fikcji. Zaczyna uzale¿niaæ siê od komputera.

Komputer, jak wszystko co nas otacza, mo¿e byæ wspania³ym
narzêdziem rozwoju i ród³em radoci - lub nieumiejêtnie u¿ywany,
przyczyn¹ problemów. Czym bêdzie dla naszych dzieci, zale¿y w du¿ej mierze od nas samych.

cd.ze str.1

CZY UNIA EUROPEJSKA "PUCI Z TORBAMI"
POLSKIEGO ROLNIKA ?

- dop³aty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania - wsparcie udzielane bêdzie w formie corocznych
dotacji. Ich wysokoæ zale¿y od "stopni trudnoci terenu" i waha siê
od 56 do 113 euro na hektar.
- program rolno - rodowiskowy - wsparcie obejmuje:
- ochronê ró¿norodnoci biologicznej obszarów rolnych,
- ochronê rodowiska przyrodniczego krajobrazu,
- rolnictwo ekologiczne,
- ochronê zasobów genetycznych w rolnictwie.
- zalesianie gruntów - wsparcie obejmuje takie p³atnoci jak:
- dotacjê na zalesienie - od 3400 do 6200 z³/ha,
- premiê pielêgnacyjn¹ - od 400 do 1800 z³/ha,
- premiê zalesieniow¹ - 600 z³/ha,
- ochrona przed zwierzêtami - od 570 do 1800 z³/ha
Wiêcej informacji na temat wejcia Polski do Unii Europejskiej udzieli
Pañstwu GMINNY PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
URZÊDU MIASTA I GMINY RÓ¯AN
Pokój numer 42 od poniedzia³ku do pi¹tku. Tel. 7669005 wew.35
Pytania prosimy równie¿ kierowaæ na adres redakcji wierszcza Ró¿añskiego. Postaramy siê w kolejnych numerach dostarczyæ jak najwiêcej informacji na interesuj¹ce Pañstwa zagadnienia zwi¹zane z Uni¹
Europejsk¹.

Red. naczelny - Janusz Chojnowski, Krzysztof Kruszewski (³amanie, sk³ad) Wspó³pracuj¹: Beata Zygmunt, Jan M. ¯ytowiecki, Wies³aw £askarzewski.

Adres redakcji: 06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1.Siedziba redakcji i biuro og³oszeñ: 06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1, tel. 7669042
Tekstów niezamawianych redakcja nie zwraca, a tak¿e zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian. Za treæ og³oszeñ red. nie odpowiada.
Wydawca druk i sk³ad: Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie im. Józefa Pi³sudskiego.

e-mail: dkrozan@poczta.onet.pl
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wierszcz Ró¿añski

Bocian bia³y
Na wiecie ¿yje oko³o 160 000 bocianów bia³ych, z czego w
Polsce gniazduje ponad 41000 tych ptaków. Co 4 bocian ma wiêc
swoje gniazdo w Polsce. Polskê mo¿na, wiêc nazwaæ królestwem
bocianów.
Bocian stanowi swego rodzaju wskanik jakoci rodowiska.
Wystêpuje tam gdzie przyroda nie zosta³a drastycznie przekszta³cona. Jeli wycofuje siê z jakiego terenu oznacza to spadek jego walorów przyrodniczych. W bie¿¹cym roku przypada jubileusz 75-lecia
Ligi Ochrony Przyrody, którego g³ównym celem jest utworzenie bocianiego rezerwatu we wsi K³opot nad Odr¹ jest to 2 miejsce w Polsce obok wsi ¯ywkowo gdzie wystêpuje najliczniejsze skupisko bocianów. Bocian bia³y jest gatunkiem chronionym.
Polskie Towarzystwo Przyjació³ przyrody "pro Natura" dziêki
wsparciu fundacji Eko-Fundusz od 1994 roku realizuje program ochrony bociana bia³ego. Od 1997 roku program zosta³ w³¹czony do miêdzynarodowych dzia³añ na rzecz ratowania bociana bia³ego.

Ochrona bociana bia³ego przez
m³odzie¿ z Ró¿ana

Celem programu jest:
- uaktywnienie m³odych ludzi poprzez obserwacjê przyrody i podejmowanie dzia³añ na rzecz jej ochrony
- zbieranie informacji o stanie populacji bociana bia³ego w Polsce.
- uwra¿liwianie na piêkno przyrody
Szkolne ko³o LOP dzia³aj¹ce przy Zespole Szkó³ w Ró¿anie pod opiek¹ mgr M. Czartoryskiej przy wspó³udziale uczniów oraz nauczycieli czynnie w³¹czy³o siê w realizacjê tego programu. Wykonano 2 g³ówne zadania.
Pierwsze polega³o na przeprowadzeniu inwentaryzacji gniazd bocianów w najbli¿szej okolicy. Uczniowie dokonali przegl¹du miejscowoci w gminie Ró¿an gdzie znajduj¹ siê gniazda.
Drugie zadanie dotyczy³o opisu ¿erowisk bocianów. Po wykonaniu zadañ i podsumowaniu wyników zosta³ sporz¹dzony raport i
odes³any do siedziby Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Przyrody "pro-Natura" we Wroc³awiu. W celu w³¹czenia otrzymanych wyników do
ogólnopolskiej bazy danych o tym gatunku u porównanie kondycji naszych bocianów z sytuacja ogólnopolsk¹.
Efektem naszych dzia³añ by³o równie¿ w³¹czenie siê w odbudowanie dwóch gniazd zlokalizowanych we wsi Che³sty oraz w, Ró¿anie,
które by³y zagro¿one zawaleniem siê gdy¿ znajdowa³y siê na starych, spróchnia³ych drzewach.
Program ochrony bociana bia³ego jest programem otwartym. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nasze wyniki mog¹ byæ niepe³ne. Dlatego
wszyscy, którzy chcieliby uzupe³niæ nasze dane dotycz¹ce gniazd bocianów, ich lokalizacji, po³o¿enia gniazda jak te¿ stanu gniazda, odleg³oci
od zabudowañ w gminie Ró¿an prosimy o kontakt.
Szkolne Ko³o Ligi Ochrony Przyrody Zespo³u Szkó³
06-230 Ró¿an ul. Warszawska 42
Opiekun ko³a Maria Czartoryska

