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

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ
W RÓ¯ANIE
Szanowny Panie Pole, Panie Ministrze, Panie Marsza³ku, ksiê¿e Proboszczu, zaproszeni gocie! - tymi s³owami w dniu
6.11.2003 r. o godz. 1100 Burmistrz Miasta i Gminy Ró¿an rozpocz¹³ swoje przemówienie podczas
otwarcia nowej hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum w Ró¿anie.
Wszystko zaczê³o siê w 2000 roku,
kiedy to podczas uchwalania przez
Radê Miejsk¹ poprzedniej kadencji
bud¿etu na rok 2001, podjêto równie¿
decyzjê o tej inwestycji.
Po opracowaniu dokumentacji przez
Konsorcjum Budowy Obiektów Sportowych "Sportinwest" w Warszawie
w grudniu 2001 roku, Rada uzyska³a
pozwolenie na budowê. Teren pod
now¹ halê zosta³ w 2001 roku pozyskany od Gminnej Spó³dzielni "SCh"
w Ró¿anie. Wniosek z³o¿ony na rêce
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z dop³at od gier liczbowych zosta³ przyjêty i otrzymano pieni¹dze w wysokoci 700 tys. z³., tj. 25% war-

lubujê Ci mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ
ma³¿eñsk¹ oraz to, ¿e nie opuszczê Ciê
a¿ do mierci
50 lat i wiêcej temu te s³owa wypowiedzia³y pary ma³¿eñskie,
które przyby³y dn.05.12.2003 do Domu Dziennego Pobytu w Ró¿anie na uroczystoæ obchodów d³ugoletniego po¿ycia ma³¿eñskiego.
Organizatorem
spotkania by³
Urz¹d Stanu
Cywilnego w
Ró¿anie, którym kieruje
pani Agnieszka Kaczmarczyk. Na imprezê zaproszono 38 par
jubilatów, jedfot.J.Chojnowski
nak nie wszyscy mogli przybyæ. Z terenu gminy Ró¿an i gminy M³ynarze dotar³o 25 ma³¿eñstw. Zaproszonym gociom wójt gminy M³ynarze pani Jadwiga Ko³odziejska, przewodnicz¹ca Rady Gminy M³ynarze Agnieszka Jab³onowska oraz burmistrz gminy Ró¿an pan Jerzy Parciñski, sekretarz Urzêdu Gminy w Ró¿anie pani Barbara Gawianowska, skarbnik gminy pani Bo¿enna Deptu³a wrêczyli medale

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

toci kosztorysowej robót budowlanych, za w listopadzie 2002 r. podpisana zosta³a z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych - Bank Gdañski umowa o wspó³finansowanie tej inwestycji. Pozosta³e rodki finansowe w
wysokoci ok. 2200 tys. z³. zabezpieczy³a Gmina Ró¿an ze rodków w³asnych w bud¿ecie na 2002 i 2003 rok. We wrzeniu 2002 roku wy³oniono
wykonawcê - zosta³o nim Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe "RODEX" sp. z o.o. z Bia³egostoku, z którym 14 padziernika ub.
r. zawarto umowê na wykonanie inwestycji.
Powierzchnia hali sportowej ma 2025m2,
boisko 44x23m2, sk³adane trybuny przewidziano na 250 miejsc. Salê w razie potrzeby dzieli siê siatk¹ sterowan¹ automatycznie na trzy mniejsze sektory æwiczebne.
Automatycznie sterowane s¹ równie¿ kosze do gry w pi³kê koszykow¹. Zaplanowane s¹ sale do æwiczeñ korekcyjnych i si³ownia. Bardzo dobrze rozwi¹zano zaplecze socjalne i sanitarne.
Teren przed hal¹ wy³o¿ono kostk¹ brukow¹. Pomylano równie¿ o miejscach parkingowych. Ca³oæ budzi zachwyt i s³owa
fot.kruszewski
uznania dla w³adz miasta.
cd. na str. 4
nadane przez Prezydenta RP za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
By³y kwiaty, szampan, toasty, przemówienia jubilatów oraz ich dzieci. Nie zabrak³o ³ez wzruszenia. Na uroczystoæ przybyli tak¿e proboszcz
Parafii Ró¿an ks. Ryszard K³osiñski oraz proboszcz Parafii Sieluñ ks.
Stanis³aw Muzal. Specjalnie na tê okazjê dzieci ze szko³y podstawowej
w Ró¿anie pod kierunkiem pani Katarzyny Borajkiewicz i pani Hanny
Dudy przygotowa³y czêæ artystyczn¹.
Wszystkim jubilatom redakcja wierszcza Ró¿añskiego ¿yczy weso³ych wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz nastêpnych 50-ciu lat po¿ycia.

fot.J.Chojnowski

Pañstwo Genowefa i Zdzis³aw Wilczewscy z Ró¿ana prze¿yli razem 62
lata.
J.Chojnowski
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w kilku zdaniach jednym tchem

Radosnych, spokojnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêliwego Nowego Roku Czytelnikom
i Sympatykom ¿yczy
Redakcja

Gminny Orodek Upowszechniania Kultury - Biblioteka Miejska w Ró¿anie informuje, i¿ od stycznia 2003
posiada w swoich zbiorach Dziennik Urzêdowy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania w dn.
od poniedzia³ku do pi¹tku od w godz. 8.00 - 17.00 oraz
w soboty od godz. 8.00 - 14.00.
W dniu 11 listopada Uczniowski Parafialny Klub Sportowy "Victoria" Ró¿an uczestniczy³ w IV Sztafecie Niepodleg³oci im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego. M³odzi
sportowcy biegli na trasie Sulejówek - Warszawa. Meta
by³a przy pomniku Prymasa 1000-lecia.
Na zakoñczenie sztafety odprawiona zosta³a msza wiêta
w katedrze w. Jana Chrzciciela na Starym Miecie.
Uczestnicy biegów otrzymali Puchar Mazowieckiego Kuratora Owiaty, a jako
indywidualne wyró¿nienia - dyplomy i koszulki. W biegu uczestniczy³o 37 uczniów z Zespo³u Szkó³ i Publicznego
Gimnazjum z Ró¿ana.
Opiekunami byli ks.
Franciszek Bieñkowski
oraz nauczycielki - Henryka Pielach i El¿bieta
Bialik.
A.Wasielewski

Ostrzegam, ¿e mogê byæ patetyczny

Zaczê³o siê chyba w 1998 r., od debiutu w "wierszczu Ró¿añskim"
w³anie. Obrazoburczego dla twórców reformy administracyjnej i nieprzyjemnego dla orêdowników powiatu makowskiego z terytorialnym udzia³em
Ró¿ana. Pamiêtam, jak mój nie¿yj¹cy ojciec zgani³ mnie za m³odzieñcz¹
nadkrytycznoæ i przesadn¹ naiwnoæ. Jak zawsze, co zrozumia³em potem,
mia³ racjê.
Czy kto pamiêta jeszcze zawirowania jakie zrodzi³y siê w ³onie poprzedniej
rady miejskiej? Czy kto pamiêta protesty Andrzeja P. i krocie g³osowañ, ¿eby
wybraæ burmistrza? Nie s¹dzê. Liczy siê chwila, to co trwa, to co dzieje siê dzisiaj, w tej godzinie, minucie, sekundzie. Jutro nikt nie bêdzie pamiêta³ o zas³ugach, odebranych laurach, czy trafionych decyzjach.
Rada Miejska uchwala bud¿et i okrela iloæ oraz zakres inwestycji przekazuj¹c
na ten cel okrelone rodki finansowe. Co do logiki inwestycji mo¿na siê oczywicie spieraæ. To co dla jednych jest priorytetem, dla innych nie ma wiêkszego
znaczenia. S¹ tacy, którym nie zale¿y na niczym poza osiedlem Polna i budow¹
zalewu na rzece Ró¿anicy, s¹ i tacy, którzy uwa¿aj¹ czyszczenie stawu w Mroczkach i kilkaset metrów asfaltu do nik¹d za swoj¹ misjê. Nie brakuje równie¿
takich, którzy oddaliby ¿ycie za wietlicê w Dzbêdzu. Krótko mówi¹c, walka o
partykularne interesy jest w cenie i dotyczy praktycznie wszystkich. Sam chcia³bym, aby gmina urz¹dzi³a teren spó³dzielni mieszkaniowej buduj¹c nowe parkingi, chodniki, place zabaw i murowane gara¿e, które zast¹pi³yby wys³u¿one
blaszane "szczêki". Te ostatnie naprawdê strasz¹. Tak, co do logiki mo¿na siê
spieraæ, ale trudno tolerowaæ nieudolnoæ wykonawcy bud¿etu.
Radni przyjmuj¹ bud¿et gminy na tyle wczenie, aby burmistrz i urz¹d zd¹¿yli przygotowaæ niezbêdn¹ dokumentacjê techniczn¹ i przetargow¹ na realizacjê
inwestycji. Tymczasem, co widaæ go³ym okiem, zdecydowana wiêkszoæ prac
toczy siê jesieni¹, albo pón¹ jesieni¹. W przypadku niektórych jest to ca³kowitym absurdem. Sytuacja taka dotyczy choæby remontu przedszkola. Wymiana
okien, modernizacja ogrzewania i ocieplenie budynku w padzierniku i listopadzie wywo³uje zrozumia³e kontrowersje. Ca³e wakacje nic siê nie dzia³o, a teraz
prace ruszy³y z kopyta. Podobnie sprawy siê maj¹ z blokami komunalnymi przy
ul. Warszawskiej. Wygl¹da³y fatalnie, to fakt, ale oprócz pory remontu niezwykle trudno jeszcze wyt³umaczyæ ludziom, ¿e gdy oni ciê¿ko pracuj¹ na swoje
mieszkania i ich wygl¹d inni maj¹ to samo za darmo, bo gmina nie szczêdzi
grosza na dach i okna. Sam nie mogê tego sobie wyt³umaczyæ. Na dodatek nad
komunalnym mieszkaniem radnego wybito okienko (chocia¿ wstawiono drzwiczki), gdy po drugiej stronie pró¿no siê doszukiwaæ podobnej ekstrawagancji. Widocznie plany przewidywa³y takie rozwi¹zanie... Nastêpna kwestia to asfaltowe
dywaniki wylewane w deszczu i na mrozie. Nie chcê byæ z³ym prorokiem, ale z
gwarancji przy tej okazji to my raczej skorzystamy. Có¿, widaæ czasu jest zbyt
ma³o, albo pieniêdzy zbyt du¿o. Inne gminy borykaj¹ siê z problemami finansowymi, Ró¿an boryka siê z nadmiarem inwestycji.
Go³ym okiem widaæ, ¿e miasto siê zmienia. Orodek zdrowia, hala sportowa,
chodniki, ulice. Mamy jedyne w powiecie makowskim wysypisko odpadów komunalnych, które spe³nia wymagania sanitarne i ochrony rodowiska. Rada miejska nie podnosi podatków, za wodê i cieki p³acimy mniej ni¿ ktokolwiek inny.
Jeli dobrze pójdzie w przysz³ym roku Gminny Orodek Upowszechniania Kultury pozbêdzie siê odrapanych cian na rzecz futurystycznej przebudowy, a teren
wokó³ pomnika "czo³gu" zostanie wreszcie nale¿ycie zagospodarowany. Malkontentów jednak nie brakuje, a nowych wci¹¿ przybywa, poniewa¿ wykonanie bud¿etu, za które odpowiada burmistrz ma siê nijak do decyzji, które podejmuje
rada. Abstrahujê od decyzji kadrowych, bo te to ju¿ wy³¹czna kompetencja burmistrza i jeli wywo³uj¹ zdziwienie to adresatem pytañ powinien byæ tylko on.
Zdaje sobie sprawê, ¿e to idealistyczne za³o¿enie, ale przynajmniej osobicie siê
takim kierujê.
Naiwnie wierzê, ¿e przysz³y rok i lata nastêpne nie bêd¹ siê zapisywaæ kolejnymi zmianami w bud¿ecie gminy, poniewa¿ "kto" nie zd¹¿y³ zrealizowaæ zaplanowanych inwestycji. Naiwnie wierzê, ¿e procedury przetargowe skoñcz¹ siê
wraz z zim¹, aby prace mog³y ruszyæ z kopyta jeszcze przed wakacjami. Naiwnie
wierzê, ¿e ¿wirowanie dróg przestanie byæ monopolem.
P.S.
Weso³ych wi¹t ¿yczê mieszkañcom gminy Ró¿an i czytelnikom "wierszcza".
A nu¿ Nowy Rok bêdzie lepszy...
Tekst publikujemy w ca³oci bez skrótów i poprawek. Redakcja.

Piotr widerski
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£awnicy z terenu gminy Ró¿an
01.01.2004r. rozpocznie siê nowa kadencja ³awników i trwaæ bêdzie
do 31.12.2007 roku. £awnik to cz³onek s¹du reprezentuj¹cy czynnik
spo³eczny w wymiarze sprawiedliwoci; w Polsce bierze udzia³ wraz
z sêdzi¹ zawodowym w rozstrzyganiu spraw cywilnych i karnych rozpatrywanych w pierwszej instancji.
W dniu 21 i 29.10.2003 r., zespó³ opiniuj¹cy powo³any przez Radê
Miejsk¹ dokona³ analizy zg³oszonych kandydatur na ³awników. Nie
wszystkie zg³oszenia zosta³y pozytywnie zaopiniowane. Stwierdzono
równie¿ brak kandydatur na ³awników do orzekania w sprawach z
zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Na sesji Rady Miasta w dniu 29.10.2003r. zespó³ opiniuj¹cy kandydatów na ³awników zapozna³ Radê z kandydaturami pozytywnie zaopiniowanymi. Rada w g³osowaniu tajnym dokona³a wyboru ³awników, którymi zostali:
Do S¹du Okrêgowego w Ostro³êce
II Wydzia³ Karny - sporód 6 zg³oszonych kandydatów powo³ano:
1. Pani¹ Halinê Che³stowsk¹
I Wydzia³ Cywilny - sporód 5 zg³oszonych kandydatów powo³ano:
1. Pani¹ Danutê Ho³ozubiec
Do S¹du Rejonowego w Przasnyszu:
Wydzia³ Karny - sporód 2 zg³oszonych kandydatów:
1. Pani¹ Jadwigê Paw³owsk¹
2. Pana Jerzego Pep³owskiego
Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich - sporód 1 zg³oszonego kandydata:
1. Pani¹ Agnieszkê Kaczmarczyk
Na podstawie informacji z UG opracowa³a B.B.

Dnia 26 listopada 2003 r. (tj. roda) o godz. 13 -tej w siedzibie
Urzêdu Gminy w Ró¿anie odby³o siê posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego, Gospodarczego, Finansów, Prawa i Porz¹dku
Rady Miejskiej z nastêpuj¹cym proponowanym porz¹dkiem:

fot.kruszewski

Ca³y wrzesieñ, padziernik i pocz¹tek listopada trwa³y prace remontowe przy Publicznej Szkole Podstawowej i nowej hali sportowej.
Asfaltowane by³y ulice Szkolna i Czysta, a tak¿e uk³adano chodniki.
Prace nie ominê³y równie¿ Przedszkola Samorz¹dowego. Ju¿ we wrzeniu wymieniano tam okna i piece centralnego ogrzewania. W listopadzie trwa³y jeszcze prace przy ocieplaniu budynku.
W dniu 10 grudnia w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury
odby³ siê Turniej Ekologiczny przygotowany przez GOUK, w którym wziê³a udzia³ m³odzie¿ klas pierwszych Publicznego Gimnazjum
w Ró¿anie.
W dniu 12-13 odby³ siê Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego szkó³
podstawowych i gimnazjalnych.

1. Rozpatrzenie materia³ów na sesjê Rady Miejskiej:
a) projekt uchwa³y w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci i zwolnieñ w tym podatku,
b) projekt uchwa³ w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania psów,
c) projekt uchwa³y w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwarta³ów 2003 roku przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ró¿an
na 2003 rok,
d) projekt uchwa³y w sprawie obni¿enia redniej ceny sprzeda¿y drewna do wymiaru podatku lenego na 2003 rok,
e) projekt uchwa³y w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku,
f) projekt uchwa³y w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatku rolnego, podatku od nieruchomoci i
podatku lenego.
2. Sprawy ró¿ne.
Przewodniczy³ Krzysztof Cielak.
Komisja przyjê³a zaproponowane przez burmistrza pozostawienie stawek podatków na rok 2004 na poziomie roku bie¿¹cego.
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cd.ze str.1

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W RÓ¯ANIE

Na uroczyste otwarcie zaproszono wiele osób zwi¹zanych
ze sportem z powiatu makowskiego i województwa mazowieckiego.
Przybyli równie¿ radni miasta i gminy Ró¿an obecnej oraz ubieg³ej
kadencji.
Po przeciêciu wstêgi oraz
okolicznociowym przemówieniu, ca³oæ obiektu zosta³a uroczycie powiêcona
przez proboszcza Ryszarda
K³osiñskiego oraz wikariusza
Dariusza K³osiñskiego. Przyby³ych goci przywita³ burmistrz miasta i gminy Jerzy
Parciñski.
Jako pierwszy g³os zabra³
pose³ Zbigniew Deptu³a, który wyrazi³ uznanie dla tak
piêknego obiektu jako jedynego w powiecie, maj¹c nadziejê, i¿ bêdzie on s³u¿y³ nie tylko mieszkañcom miasta i
gminy Ró¿an, ale równie¿
sportowcom z powiatu i nie
tylko. Pose³ Deptu³a, wyrazi³
nadziejê, i¿ sala bêdzie w pe³ni wykorzystana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Na zakoñczenie wrêczy³ burmistrzowi miasta i gminy
Ró¿an pi³ki sportowe z przeznaczeniem dla przysz³ych u¿ytkowników hali.
Nastêpnie g³os zabrali i upominki przekazali przedstawiciele z Urzêdu Marsza³kowskiego, Kuratorium Owiaty, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, PZU, Starostwa Powiatowego.
Punktem kulminacyjnym uroczytoci by³o wrêczenie odznaczeñ. Srebrny
medal Polskiego Komitetu
Olimpijskiego za zas³ugi dla
PKOL otrzymali:
1. Parciñski Jerzy - burmistrz
miasta i gminy Ró¿an
2. Opacka Teresa - nauczyciel Publicznej Szko³y Podstawowej w Ró¿anie
3. S³awiñski Witold - nauczyciel Publicznej Szko³y
Podstawowej w Ró¿anie.
4. Bieñkowski Franciszek ks. - prezes klubu UPKS
Victoria.
Wyró¿nienia za rozwój
sportu wród dzieci i m³odzie¿y z miasta i gminy Ró¿an otrzymali: Publiczna Szko³a Podstawowa w Ró¿anie, Publiczne
Gimnazjum w Ró¿anie, UPKS "VICTORIA" Ró¿an, Czes³aw Wójcik
- trener UPKS "VICTORIA" Ró¿an.
Za 5-letni¹ wspó³pracê z UPKS "VICTORIA" Ró¿an dyplomy
otrzymali: Zofia £ojewska, Hanna £oziñska- Rybacka, Witold Biernacki, Józef Banaszek, Krzysztof Deptu³a, Jerzy Parciñski, Teresa
Opacka, Witold S³awiñski, Robert Brzuzy, Artur Grzekowicz, Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie.

Statuetki Tenisa Sto³owego w grupie dziewcz¹t otrzyma³y: S³owikowska Anna, S³owikowska Joanna, Niedwiedzka Patrycja, Budelewska Sylwia, Mroczkowska Katarzyna, Malicka Anna, Kurlanda Dominika, S³awiñska Anna,
widerska Anna, Witkowska
Olga, Cychowska Paulina,
Sawicka Katarzyna, Niedzwiecka Katarzyna, Kapraszewska Katarzyna, Chodkowska Sylwia

fot.kruszewski

Statuetki Tenisa Sto³owego w
grupie ch³opców otrzymali:Che³chowski £ukasz, Napiórkowski Mariusz, Za³êski
Jacek, Wysocki Micha³, Józwik Arkadiusz, Witkowski
Jacek, Za³êski Daniel, Za³êski Robert, Kot Damian, Malicki Sebastian, Leszczyñski
Rafa³, S³awiñski Piotr, Tarasiewicz Kamil, Suski £ukasz,
Pielach Rafa³, Brzuzy Mariusz, Mazuruk Mariusz.

Statuetki Pi³ki No¿nej z Publicznej Szko³y Podstawowej w Ró¿anie otrzymali: Stolarski Mi³osz,
Wróblewski Tobiasz, Opacki Adam, Kurlanda Dawid, Olkowski
Adam, Mosakowski Pawe³, Chojnowski Marek, Napiórkowski Mariusz, Za³êski Jacek, Wysocki Micha³,Baszczyñski Marcin.
Statuetki Pi³ki No¿nej
z Publicznego Gimnazjum i
Zespo³u Szkó³ w Ró¿anie
otrzymali: Mróz Piotr, Soin
Sebastian, Kujawa Damian,
Szymaniak Rados³aw, Chojnowski Kamil, Mróz Pawe³,
Ptaszyñski Adrian, Szymanik
Maciej, Kujawa Przemys³aw,
Cychowski Marcin, Godzieba Wojciech, Godlewski Micha³, Za³êski Kamil, Suski
£ukasz.
Nie oby³o siê bez oprawy artystycznej, w której wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿ ze
szko³y podstawowej, gimnazjum i Gminnego Orodka
Upowszechniania Kultury w
fot.Kruszewski
Ró¿anie.
Na zakoñczenie uroczystoci m³odzie¿ z ró¿añskich
szkó³ mia³a okazjê zagraæ w tenisa sto³owego z zawodnikami z I ligi
tenisa sto³owego, którzy przyjechali z v-ce Prezesem Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego - Markiem Wnukiem, za o komentarz zosta³
poproszony redaktor sportowy TVP 1 - Piotr Dêbowski.
Warto równie¿ przytoczyæ we fragmentach listy skierowane na
rêce burmistrza od pos³a RP Zbigniewa Chrzanowskiego, Prezesa
Polskiej Konfederacji Sportu Andrzeja Kranickiego oraz Ministra

wierszcz Ró¿añski
Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny £ybackiej, którzy z ró¿nych
przyczyn nie mogli wzi¹æ osobicie udzia³u w uroczystoci.
/BB/
Cyt.
Szanowny Panie!
Dziêkujê uprzejmie za zaproszenie na dzisiejsz¹ uroczystoæ. Niestety, od kiedy zosta³em przewodnicz¹cym polskiej grupy parlamentarnej w
Parlamencie Europejskim
wiêkszoæ czasu spêdzam w
Brukseli i Strasburgu. Podobnie jest i dzisiaj - moje obowi¹zki uniemo¿liwiaj¹ mi
uczestniczenie w tej wspania³ej uroczystoci.
Wracaj¹c do rzeczy- jestem
szczêliwy, ¿e w naszym powiecie pojawi³ siê wreszcie
obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. ( )
Miasto Ró¿an to szczególne
miejsce w naszym powiecie:
miasto o du¿ych tradycjach,
miasto du¿ych mo¿liwoci i
wreszcie - miasto, które w
ostatnim czasie rozwija siê
najdynamiczniej w ca³ym regionie. Malkontenci mog¹ zarzuciæ, ¿e
Ró¿an rozwija siê dziêki funduszom zwi¹zanym z wysypiskiem odpadów radioaktywnych, ale ma³o, kto wie, jak wielk¹ pracê musia³y
w³o¿yæ W³adze Gminy, aby te rodki z bud¿etu pozyskaæ. Dwa lata
temu wspólnie stoczylimy bataliê o te fundusze - jej efekty ju¿ widaæ w ca³ej okaza³oci a to dopiero pocz¹tek.
Mylê, ¿e ten nowoczesny obiekt, który dzisiaj jest oddany do u¿ytku, bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom Ró¿ana i ca³ej gminy jako miejsce
krzewienia sportu, ale tak¿e kultury. Mam równie¿ nadziejê, ¿e bêdziecie gocinnymi gospodarzami i Wasza hala bêdzie szeroko otwarta
dla goci z pozosta³ych gmin naszego powiatu, województwa, a nawet kraju czy Europy. Jeszcze raz z ca³ego serca gratulujê Wam tej
inwestycji i przepraszam za moj¹ absencjê.
Z powa¿aniem
(-) Zbigniew Chrzanowski
Pose³ RP
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( )
Du¿e wra¿enie zrobi³a na mnie wiadomoæ, ¿e budowa pe³nowymiarowej hali w Ró¿anie trwa³a niespe³na rok. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu, w zale¿noci od posiadania rodków, dotuje tak
wspania³e i potrzebne inicjatywy. Cieszê siê, ¿e powiat makowski
wreszcie bêdzie posiada³
taki obiekt.
Pozostaje tylko ¿yczyæ, aby
uczniowie miejscowej szko³y podstawowej i gimnazjum z po¿ytkiem dla siebie korzystali z tej hali.
Spodziewam siê równie¿,
¿e bêdzie ona równie¿ s³u¿yæ ca³ej lokalnej spo³ecznoci. ( )
Z wyrazami szacunku
Andrzej Kranicki
Szanowny Panie Burmistrzu
( )
Proszê o przyjêcie s³ów
uznania dla wszystkich
osób, których inicjatywa i
fot.kruszewski
wysi³ek doprowadzi³y do
powstania nowego obiektu.
Mam nadziejê, ¿e sala gimnastyczna spe³ni oczekiwania dzieci i nauczycieli.
Jestem przekonana, ¿e lepsze warunki umo¿liwi¹ realizacjê atrakcyjnych zajêæ wychowania fizycznego, przyczyniaj¹c siê do rozwoju sportu szkolnego.
Nowa sala powinna spe³niaæ tak¿e funkcjê kulturotwórcz¹ i edukacyjn¹ w zakresie popularyzacji aktywnoci ruchowej, nie tylko wród
dzieci i m³odzie¿y, ale ca³ej spo³ecznoci Ró¿ana.
Wierzê, ¿e podjêty przez Pañstwa trud i wysi³ek bêdzie procentowa³
szkolnymi sukcesami sportowymi, a tak¿e dostarczy wielu osobistych
i zawodowych satysfakcji.
Pragnê wyraziæ uznanie za wra¿liwoæ na sprawy sportu, za zaanga¿owanie i pracê na rzecz popularyzacji kultury fizycznej w Pañstwa
rodowisku.
( )
Z powa¿aniem
Krystyna £ybacka

fot.kruszewski
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MYLÊ, WIÊC JESTEM
W listopadzie m³odzie¿ z ZS w Ró¿anie podjê³a siê bardzo odwa¿nego wyzwania, którym jest wydawanie szkolnej gazetki pt. "Mylê, wiêc jestem". Redaktorem naczelnym jest uczennica K. Modzelan. W sk³¹d redakcji wchodz¹ tak¿e: M. Bialik, B. Laskowska, A.
Or³owska. Fachowych porad udziala nauczycielka jêzyka polskiego
tej szko³y - J. wierczewska.
W pierwszym numerze gazetki znaleæ mo¿na skrót najwa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia szko³y, kalendarium imprez, test "Ty i stres",
dobre rady na temat uczenia siê i zapamiêtywania materia³u, humor,
rozrywkê, a tak¿e rubrykê, w której znalaz³y siê og³oszenia.
Godnym polecenia, szczególnie dla uczniów, jest artyku³ "Co nas
boli", gdzie opisane zosta³y problemy m³odzie¿y. Na ³amach gazetki
m³odzi poeci prezentuj¹ tak¿e swoj¹ twórczoæ, powiêcon¹ naszemu miastu. Zamieszczony zosta³ wywiad z córk¹ Wac³awa Lipowskiego, naszego pisarza i grajka ludowego jak zwyk³ siê sam nazywaæ, Józef¹ Ko³odziejczyk, d³ugoletni¹ kierowniczk¹ Biblioteki Miejskiej w Ró¿anie. Dobrze, ¿e m³odzie¿ podjê³a ten temat, poniewa¿ w
listopadzie minê³a 10 rocznica mierci Pana Wac³awa. Dobrze równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e jest to jedyny cz³owiek z którego mo¿emy
byæ dumni w naszym rodowisku. Mo¿e za jaki czas oka¿e siê, ¿e
nie bêdzie on naszym jedynym lokalnym wieszczem.
¯yczmy wiêc m³odym zapaleñcom, opiekunce oraz m³odzie¿y chc¹cej wyra¿aæ swoje spostrze¿enia i pomys³y na ³amach prasy, aby ich
pogl¹dy nigdy nie przyæmi³y s³owa krytyki; aby godnie i rzetelnie
przekazywali to, co dla nich bêdzie najwa¿niejsze; aby gazeta ukazywa³a siê sukcesywnie i nie tylko do koñca tego roku szkolnego, ale
aby ju¿ rozpoczêta praca, by³a kultywowana nadal przez m³odych ludzi z ZS w Ró¿anie jeszcze przez d³ugie lata.
Poni¿ej drukujemy teksty napisane przez uczniów, które zosta³y
zamieszczone w gazecie szkolnej ZS w artykule "ciany maj¹ uszy".
BB

Jest w Ró¿anie miejsce piêkne jak przepiórka
Mo¿e pójæ tam ka¿dy, jest to Marii Panny Górka.
Jest tam obok koció³ i Narew siê wije,
S¹ tam piêkne ró¿e, d³ugie a¿ po szyjê.
Widok stamt¹d piêkny, ¿e a¿ dech zapiera
Wiewiórka gdzie skacze, bo kasztany zbiera.
Dooko³a alejka drzewami okryta,
Na figurce Marii tabliczka wyryta.
Dbaj¹ o to miejsce siostry wci¹¿ wytrwale,
Mo¿esz siê przy³¹czyæ, gdy masz ogrodnika talent.
Nasza piêkna Górka jest dla wszystkich ludzi,
Wiêc chodcie tam wszyscy, mali i duzi.
Gdy tam kiedy przyjdzie osoba nieznana
Od razu widzi, ¿e to ozdoba Ró¿ana.
ELDORADO
Urodzi³em siê tu i tu wychowa³em.
Chwali³em to miejsce, choæ i nieraz obgada³em.
Cieszê siê, ¿e tu mieszkam, lecz nie zawsze szczerze.
W piêkn¹ przysz³oæ Ró¿ana nigdy nie uwierzê
Czy Bóg da mi st¹d wyjechaæ? Czasem w mylach nucê,
Lecz gdy wyjadê to i kiedy wrócê.
Do tych szarych ulic, do tej piêknej rzeki

Do ró¿añskiego pagórka, st¹d widok daleki.
Wiele tu prze¿y³em i nie wszystko by³o piêkne
Kiedy st¹d wyjadê, to z têsknoty jêknê.
Lecz przypomnê sobie wtedy najlepsze chwile.
Ilu zna³em ch³opaków, piêknych dziewczyn ile.
Tych prawdziwych ludzi tu ze wiec¹ szukaæ
Konfidenci wszêdzie, gdzie by nie zapukaæ
Zapamiêtam mi³e twarze i spojrzenia wrogie.
Jeli tu umrzesz, to krzy¿yk na drogê.

Listy
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W dniu 2 XII 2003 r. w Domu Dziennego Pobytu w Ró¿anie odby³o siê niecodzienne spotkanie - spotkanie z liryczn¹ poezj¹ ksiêdza
Jana Twardowskiego. To religijne widowisko zosta³o zorganizowane
przez ksiêdza prefekta Dariusza K³osiñskiego, oraz panie Aniê Olkowsk¹ i p. Gra¿ynkê Rawê. (Jeli kogo niechc¹cy pominê³am, to
przepraszam). W monta¿u wyst¹pi³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych oraz goæ - ksi¹dz, który podczas personifikacyjnego wywiadu na pytania jednej z uczennic udzieli³ wywiadu dotycz¹cego
¿ycia i twórczoci Ksiêdza Jana Twardowskiego.
M³odzie¿ z wyczuciem merytorycznej formy i patosu recytowa³a
wiersze, a tak¿e piewa³a poezjê ksiêdza Jana Twardowskiego przy
piêknym akompaniamencie gitarowym naszego ks. prefekta. Wiersze by³y przeplatane adekwatn¹ do zawartych treci liryczn¹ poezj¹
piewan¹ przez p. Marka Grechutê. Ilekroæ czytam poezjê, a w szczególnoci poezjê ks. J.Twardowskiego uwiadamiam sobie, ¿e jest ona,
"jêzykiem" serca, i "smakuj¹" j¹ tylko umys³y najczulsze. S³ynny poeta
Josif Brodski w jednym ze swych wywiadów mówi³ kiedy o poezji,
¿e jest ona najdoskonalsz¹ form¹ ludzkiej mowy, przedstawia, bowiem dowiadczenia ludzkie w najbardziej zwiêz³y sposób. Ludzie
niestety czytaj¹ coraz mniej, a poezji prawie wcale, (nie mo¿na tego
stwierdzenia generalizowaæ), - zatem popularyzowanie poezji, szczególnie mistrza ks. J. Twardowskiego, to znakomity sposób na poruszenie wra¿liwoci duchowej, a przede wszystkim sfery religijnej czytelnika. U progu trzeciego tysi¹clecia, na cz³owieka czyhaj¹ tysi¹ce
niebezpieczeñstw i szaleñstw cywilizacji. Wobec nich têsknimy skrycie
lub ca³kiem otwarcie w sposób naturalny do mi³oci do Boga, do
drugiego cz³owieka, lgniemy do ludzi porz¹dnych, nowych i szlachetnych, odsuwamy od siebie z³o, uciekamy od niego. Têsknimy do przyjani, jak równie¿ domowego ogniska. Poezja ks. J. Twardowskiego
jest uniwersalna dla odbiorcy w dowolnym wieku. Ks. J. Twardowski dzieli siê swoimi wierszami - modlitwami z nami wszystkimi.
Rozumie jednak doskonale potrzebê ma³ej, wspólnoty, dlatego te¿
prowadzi dialog - konwersacjê z drugim cz³owiekiem. Traktuje go
jak kogo bliskiego, z kim mo¿na porozumieæ siê bez ¿adnych zbêdnych konwenansów, u¿ywaj¹c najzwyklejszych s³ów, nie stroni¹c równie¿ od ¿artu. Ale i to jeszcze nie wyjania w pe³ni owej tajemnicy
powszechnej akceptacji jego twórczoci. Ks. J. Twardowski daje odbiorcy co znacznie wiêcej ni¿ tylko mo¿liwoæ rozmowy. On daje
samego siebie. Pierwszy inicjuje rozmowê, podkrelaj¹c jej wa¿noæ
i wagê, nie tylko dla rozmówcy, co dla siebie. Mówi o tym, jak bardzo potrzebny mu jest drugi cz³owiek, zwierza siê z w³asnych pragnieñ i s³aboci, nie zataja nawet miesznoci od których nie jest jak mówi te¿ wolny. Wreszcie mówi o sprawach najwa¿niejszych o
mi³oci i Bogu. Dla odbiorcy staje siê bardzo bliski, nie tylko jako
kap³an, ale i bezporedni, skromny cz³owiek, pozbawiony megalo-
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manii, dziel¹cy wspólne dowiadczenia i przemylenia z ró¿nych aspektów ¿ycia i ludzkich emocji.
Opraw¹ tego bogatego widowiska by³a kulturalna i serdeczna atmosfera przy estetycznie nakrytych
bia³ymi obrusami sto³ach i gocinnym poczêstunku,
co stworzy³o rodzinny klimat. Has³o wisz¹ce na cianie pochodzi³o z jednego z wierszy ks. J. Twardowskiego zatytu³owanego "Spieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹". To spotkanie pozostanie zarówno dla mnie, jak równie¿ dla wszystkich uczestników prawdziw¹ uczt¹ duchow¹. Jako jedna z uczestniczek pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie, za gocinne, serdeczne przyjêcie, za w³o¿ony wk³ad pracy - s³owem za ca³okszta³t wszystkim
osobom, które wnios³y swój wk³ad w przygotowanie
nam tak wzruszaj¹cego, pe³nego kultury i duchowego piêkna religijnego widowiska.
Danuta Lemañska
Tekst publikujemy w ca³oci bez skrótów i poprawek.
red.

Gminny Orodek Upowszechniania
Kultury im. marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Ró¿anie prowadzi:
- indywidualn¹ naukê gry na instrumentach
muzycznych - gitara, perkusja, akordeon,
instrumenty klawiszowe,
- indywidualn¹ naukê piewu,
- kó³ko tañca towarzyskiego (poniedzia³ki w
godz. 17-19),
- kó³ko plastyczne (wtorki w godz. 17-19),
- kó³ko teatralne (roda godz. 17-19),
- zespo³y muzyczne.
Zapraszamy na zajêcia!

Planowane wykorzystanie hali
sportowej w Ró¿anie
Od 1 stycznia 2004 od godz. 17 do 21
poniedzia³ek - pi³ka koszykowa, pi³ka siatkowa, tenis sto³owy,
wtorek - pi³ka siatkowa, tenis sto³owy,
roda - pi³ka no¿na,
czwartek - pi³ka siatkowa,
pi¹tek - tenis ziemny,
sobota i niedziela - zawody i rozgrywki sportowe.
Si³ownia czynna we wszystkie dni robocze w
godz. 1600 - 2000.
Od godziny 800 do 1600 odbywaj¹ siê zajêcia
programowe i SKS uczniów Publicznej Szko³y
Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i
Zespo³u Szkó³ w Ró¿anie.
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Pomys³y na 365 dni - Ka¿de dziecko to potrafi
Majsterkowanie z dzieæmi
Trzylatek siedzi przy stole i z wielkiego arkusza zielonego papieru wyrywa drobne skrawki, które nakleja
grubo na kartce z bloku rysunkowego. Jest ca³kowicie
poch³oniêty prac¹. Po jakim czasie na pytanie, co robi,
odpowiada rozpromieniony: "£¹kê!" To nie wielki kwadratowy arkusz by³ ³¹k¹, lecz dopiero stworzony samodzielnie przez wydzieranie i naklejanie ¿ywy obraz odpowiada³ wyobra¿eniom malca o ³¹ce. Czasami potrzebujemy takich inspiracji, które uwiadamiaj¹ nam, ile
fantazji maj¹ dzieci i jak inaczej widz¹ wiat. Nigdy
nie zapomnê taj sytuacji, ani zadowolenia na buzi dziecka ca³kowicie zaanga¿owanego w pracê. Niewielka pomoc czy poprawka ze strony osoby doros³ej jest czasem
konieczna, ale nie ogranicza ona radoci samodzielnego tworzenia, która przenosi siê te¿ na nas. ¯yczymy
sobie, aby ta ksi¹¿ka dawa³a tyle samo radoci zarówno
dzieciom, jak i doros³ym.
ZDROWIE - wielki poradnik rodzinny
Dziêki badaniom i dowiadczeniom klinicznym zdobycze medycyny podlegaj¹ ci¹g³ym zmianom. Autorzy i
konsultanci ksi¹¿ki w³o¿yli du¿o wysi³ku w to, aby
przedstawione dane odpowiada³y najnowszym osi¹gniêciom nauki. G³ówny nacisk po³o¿ono jednak na przedstawienie najczêstszych chorób i dolegliwoci dnia codziennego, opisanie rutynowych czynnoci lekarskich i
podanie rad dotycz¹cych domowych sposobów leczenia, w przypadku, jeli taki sposób jest mo¿liwy.

Erich Segal - Nagrody
Bohaterowie ksi¹¿ki to troje ambitnych lekarzy i naukowców walcz¹cych o najwy¿sze z trofeów - Nagrodê
Nobla. Adam Coopersmith - b³yskotliwy, oddany pacjentom lekarz-immunolog, którego odkrycia mog¹ przyczyniæ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa ci¹¿y. Spotkanie z Ani¹ Awi³ow¹, ¿on¹ rosyjskiego uczonego, stanowi prze³om w jego ¿yciu. Nieoczekiwana mi³oæ i
straszliwa choroba, która go dotknie, postawi¹ pod znakiem zapytania ich wspóln¹ przysz³oæ Sandy Ravel
- genialny naukowiec, geriatra, wynalazca sposobu na
powstrzymanie procesu starzenia siê komórek ludzkich;
dziêki swoim odkryciom stanie siê milionerem Isabel da Costa - cudowne dziecko, wymienity fizyk, rozdarta pomiêdzy ojca, któremu wszystko zawdziêcza, a
m³odego mê¿czyznê, którego kocha. Niezapomniane postacie, mi³oci, tragedie, zdrada, ambicje, trudne wybory - to wszystko czyni z ksi¹¿ki powieæ, od której nie
sposób siê oderwaæ.
Historia malarstwa od renesansu do czasów wspó³czesnych. 128 stron, mnóstwo zdjêæ. Kompedium
wiedzy.

Red. naczelny - Janusz Chojnowski,
e-mail:
K.Kruszewski (red.tech)B.Biedrzycka. Wspó³pracuj¹: Beata Zygmunt, Jan M. ¯ytowiecki, Wies³aw £askarzewski.

dkrozan@poczta.onet.pl

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, sk³ad i druk: Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie im. Józefa Pi³sudskiego.
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Rada na zewn¹trz i wewn¹trz
Min¹³ rok od wy³onienia w wyborach powszechnych sk³adu nowej Rady Miejskiej w Ró¿anie i wyboru w³odarza naszej gminy Burmistrza. W kilku zdaniach chcia³bym podzieliæ siê z Pañstwem
faktami, jakie zaobserwowa³em w pracy organu stanowi¹cego, jakim jest Rada Miejska i organu wykonawczego, którym na terenie
naszej gminy i miasta, po zmianach w Ustawie o samorz¹dzie gminnym, jest jednoosobowo Burmistrz, wykonuj¹cy swoje zadania przy
pomocy urzêdu gminy.
Nie jest tajemnic¹, ¿e po wyborach i wy³onieniu nowego sk³adu
Rady, powsta³a w niej (jak to zazwyczaj bywa) koalicja i opozycja.
W sk³ad koalicji weszli wszyscy radni wybrani w okrêgach wiejskich i trzech radnych z miasta Ró¿ana (obecnie nale¿y równie¿ dodaæ do tej grupy jednego radnego - "satelitê" z Ró¿ana. Grupa opozycyjna to pozostali radni wybrani w okrêgach ró¿añskich. Powsta³a
koalicja jest grup¹ dzia³aj¹c¹ w oparciu o wewnêtrzne porozumienie
bez oficjalnego utworzenia klubu radnych.
Przedstawiona wy¿ej struktura Rady Miejskiej w Ró¿anie, jest
jak wczeniej wspomnia³em struktur¹ oficjaln¹, znan¹ chyba ka¿demu mieszkañcowi naszej jednostki terytorialnej, o ile interesuje siê
choæ trochê lokaln¹ polityk¹. A jak jest w rzeczywistoci, wie naprawdê w¹ska grupa radnych, Pan Burmistrz, pracownicy Urzêdu
Gminy w Ró¿anie oraz czêæ pracowników jednostek organizacyjnych gminy. I w³anie tymi spostrze¿eniami i wnioskami z moich
obserwacji chcê siê z Pañstwem podzieliæ i przedstawiæ dwie najbardziej liczne i silnie w Radzie umocowane grupy.
Koalicji, a w³aciwie grup interesów Radzie Miejskiej w Ró¿anie, jest prawie tyle, ilu cz³onków liczy Rada. Najliczniejsz¹ jest
grupa radnych wybranych w okrêgach wiejskich. Posiada ona dwóch
liderów i trudno okreliæ, który z nich odgrywa wiod¹c¹ rolê. Mo¿na
jednak zaobserwowaæ nieustann¹ walkê pomiêdzy nimi o przywództwo w tej grupie. Jeden z nich to "stary wyjadacz", który jest ju¿ od
kilku kadencji w Radzie i doskonale zna wszystkie "tryby dzia³ania
tej machiny", drugi to uczeñ pierwszego, który nie chce mu siê podporz¹dkowaæ i kreuje w³asn¹ politykê poza plecami pierwszego. Trzeba przyznaæ, ¿e jak dotychczas osi¹ga zamierzone cele. Cz³onkowie
tej grupy s¹ jednak nierówno traktowani przy podziale "³upów" w
okrêgach, z których zostali wybrani. Jednym na ich okrêgu wyborczym realizuje siê inwestycje, o których tylko zamarz¹, np. wietlice
wiejskie, wodoci¹gi, do których brak jest chêtnych na przy³¹cza, "¿wirowania" polnych dróg lub co gorsza, ich asfaltowanie, a w nastêpnym roku ich remonty. Mniej wp³ywowym i krzycz¹cym rzuca siê
UCHWA£A Nr XI/69/2003
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) i na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.
84 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 480 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie - 700 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton - 900 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, rodzaju
zawieszenia i dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

"och³ap" w postaci drobnych inwestycji, jak np. oczyszczenie i pog³êbienie stawu wodnego, w którym po wykonaniu tych¿e prac znik³a woda.
Nastêpn¹ wp³ywow¹ grupê tworz¹ radni, którzy czynnie brali
udzia³, s³u¿yli rad¹ i pomoc¹ podczas wyborów powszechnych Burmistrza Gminy Ró¿an. Ta grupa nie tworzy jednego kolektywu. S¹ w
niej zarówno grupy dwu - i trzyosobowe, jak i pojedyncze osoby. Do
tej grupy zaliczyæ mo¿na równie¿ osoby spoza sk³adu rady, które s¹
jednak powi¹zane w jakim stopniu z parti¹ popieraj¹c¹ w wyborach
obecnego Burmistrza tj. z PSL. Do niej nale¿¹ nie tylko radni ze
rodowiska wiejskiego, ale równie¿ czêæ radnych z Ró¿ana. Uaktywni³a siê ona w momencie, gdy w radzie wyklarowa³a siê oficjalna
koalicja, a jej aktywnoæ jest coraz wiêksza, gdy¿ jak twierdz¹ jej
cz³onkowie, Burmistrz dobrze wie, kto przyczyni³ siê do jego wyborczego sukcesu i musi teraz siê odwdziêczyæ. Tak naprawdê, to ta
grupa ludzi nadaje ton ¿yciu politycznemu i gospodarczemu Gminie
Ró¿an, co znajduje odzwierciedlenie w uchwa³ach Rady, a szczególnie uchwa³ach zmieniaj¹cych bud¿et i ustalaniu harmonogramów
zadañ inwestycyjnych. Nie chc¹c byæ go³os³ownym, zainteresowanych odsy³am do dokumentów zwi¹zanych z prac¹ Rady, do których
zgodnie z Ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym, ka¿dy obywatel ma wgl¹d,
gdy¿ dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
Opisany stan rzeczy jest bardzo wygodny dla drugiej, prezentowanej przeze mnie grupy, która w przypadku niepowodzeñ i negatywnej
opinii spo³eczeñstwa, spycha odpowiedzialnoæ na oficjalnie "panuj¹c¹" koalicjê, odnosz¹c przy tym najwiêksze "korzyci".
Podzia³, jaki zarysowa³ siê w Radzie, z pewnoci¹ nie s³u¿y dobrze mieszkañcom naszej gminy. Cz³onkowie Rady powinni reprezentowaæ interesy ca³ego spo³eczeñstwa, co rzadko znajduje odzwierciedlenie w decyzjach Rady. Wa¿niejsze okazuj¹ siê interesy wybranych grup spo³ecznych, ni¿ ca³oci spo³eczeñstwa zamieszkuj¹cego
teren naszej gminy. Mam nadziejê, ¿e bud¿et uchwalony na 2004r.,
bêdzie uwzglêdnia³ najwa¿niejsze i najbardziej potrzebne w naszej
gminie zadania inwestycyjne i wydatki, a realizacja jego bêdzie sprawna i w 100%, bez dopisywania do niego "marzeñ" cz³onków Rady.
Radny
P.S.
Wszystkim mieszkañcom miasta Ró¿ana i gminy Ró¿an ¿yczê weso³ych wi¹t i szczêliwego Nowego Roku 2004.

Nazwisko do wiadomoci redakcji. Tekst publikujemy w ca³oci bez skrótów i
poprawek.

3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton - 1100 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton - 1200 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1300 z³,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów i
rodzaju zawieszenia stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;
5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 700 z³;
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y;
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7) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1400 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r. i nie posiadaj¹cych katalizatorów stawki podatku
zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu: - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 500 z³,
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 720 z³,
- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 920 z³,
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
- od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony - 1120 z³,
- od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton - 1220 z³,
- od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1320 z³,
3) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 720 z³,
4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1020 z³,
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1420 z³,
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 posiadaj¹cych
katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 430 z³,
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 650 z³,
- powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton 850 z³;
2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
- od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton - 1050 z³,
- od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton - 1150 z³,
- od 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1250 z³;
3) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 650 z³;
4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsce do siedzenia:
- mniejszej ni¿ 30 miejsc - 950 z³,
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1350 z³.
§3
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Gminy i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
2. Zwolnienie, o jakim mowa w ust. 1 nie dotyczy:
1) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
2) ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
3) przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Ró¿an.
§ 5.
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr widerski
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UCHWA£A Nr XI/65/2003
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ w tym podatku na terenie Gminy Ró¿an na rok
podatkowy 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1 od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,43 z³
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha powierzchni - 3,28 z³
3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,08 z³
2 od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych -od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,39 z³;
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 12,62 z³;
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym-od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej - 7,84 z³,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych -od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
- 3,46 z³;
5) pozosta³ych:
a) gara¿e, szopy, budynki gospodarcze, budynki zajête na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,52 z³
b) inne ni¿ wymienione w pkt 5 lit."a" od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej - 5,34 z³
3 od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.4 ust.1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci :
1) budynki mieszkalne lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ rolników
indywidualnych;
2) szopy i budynki gospodarcze bêd¹ce w posiadaniu osób fizycznych, które przekaza³y gospodarstwo rolne w zamian za wiadczenia emerytalno - rentowe;
3) budynki lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych, stanowi¹ce w³asnoæ gminy, je¿eli posiadanie wynika z umowy zawartej z
w³acicielem .
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Ró¿an.
§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
PRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr widerski

Stary Ró¿an
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Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów W.£askarzewskiego

W dniu 6 listopada odby³o siê uroczyste oddanie do u¿ytku hali sportowej w Ró¿anie, a 10 listopada z okazji 85 rocznicy odzyskania niepodleg³oci zorganizowano halowy turniej
pi³ki no¿nej ch³opców dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju wziê³o udzia³ 10 dru¿yn w 10 osobowych sk³adach z gmin: Troszyn, Goworowo, M³ynarze, Czerwonka i Ró¿an.
Honorowym gociem turnieju by³ by³y reprezentant Polski
w pi³ce no¿nej Roman Kosecki, który w kadrze narodowej
rozegra³ 69 spotkañ, zdobywaj¹c 19 bramek. Goæ rozdawa³
autografy, pozowa³ do pami¹tkowych zdjêæ. Ka¿da dru¿yna
uczestnicz¹ca w turnieju otrzyma³a pami¹tkow¹ pi³kê z autografem Romana Koseckiego.

Wyniki:
szko³y podstawowe: I
miejsce - Troszyn, II
miejsce - Czerwonka, III
miejsce - Ró¿an.
Najlepszym strzelcem
zosta³ Maciek Siwak z
Czerwonki, a bramkarzem - Mateusz Mierzejewski z Troszyna.
szko³y gimnazjalne: I
miejsce - Goworowo, II
miejsce - M³ynarze, III
miejsce - Troszyn.
Królem strzelców zosta³

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

fot.kruszewski

fot.kruszewski

Cezary Biedrzycki, a najlepszym bramkarzem
Micha³ Dylewski - obaj z M³ynarzy.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary ufundowane przez prezesa PZPN Micha³a Listkiewicza i burmistrza gminy Ró¿an Jerzego Parciñskiego. Nagrody rzeczowe w postaci pi³ek,
albumów, plakatów i innych pami¹tek ufundowa³ Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Najlepsi
strzelcy i bramkarze otrzymali statuetki. Turniej cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
wród uczestników i kibiców. Trybuny by³y
zape³nione po brzegi. Turniej zorganizowali:
Urz¹d Gminy, UPKS "Victoria" Ró¿an, Gminny Orodek Upowszechniania Kultury i Komisja do spraw Rozwi¹zywania Problemów
Akoholowych z Ró¿ana.
A.Wasielewski

