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

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczy rodzicom naszych uczniów oraz wszystkim, którzy zwi¹zani s¹ ze szko³¹, wszystkiego najlepszego, wyjanienia sporów, rozwik³ania trudnych spraw, serdecznych ³ez i ucisków, wiat³a
w mroku zw¹tpieñ, ciep³a w rodku zimy oraz
czasu dla rodziny, przyjació³ i siebie.
Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w
Ró¿anie sk³ada serdeczne podziêkowania Panu
Piotrowi Oleksiakowi za bezp³atne przekazanie
zniczy, choinek i bo¿onarodzeniowych artyku³ów
dekoracyjnych na rzecz szko³y. Z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t ¿yczymy wszystkiego najlepszego i
prê¿nego rozwoju firmy..
Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Andrzejowi Wasielewskiemu i ks Franciszkowi Bieñkowskiemu za wspó³pracê, która zaowocowa³a organizacj¹ udanych imprez na rzecz
szko³y. Z okazji wi¹t i Nowego Roku ¿yczymy
wszystkiego najlepszego,
Rada Pedagogiczna

Zarz¹d UPKS ,,Victoria" Ró¿an w imieniu
dzieci i m³odzie¿y zrzeszonej w klubie dziêkuje
sponsorom, dzia³aczom sportowym, dyrekcji i nauczycielom Gimnazjum, Szko³y Podstawowej i Zespo³u Szkó³ Zawodowych z Ró¿ana, w³adzom samorz¹dowym, dyrekcji i pracownikom Domu Kultury za pomoc, ¿yczliwoæ i wsparcie dzia³añ klubu. Z okazji wi¹t i Nowego Roku ¿yczymy wszystkiego najlepszego.
Prezes UPKS ,,Victoria" Ró¿an
ks. F. Bieñkowski

Spokojnych wi¹t
Szczêliwego Nowego Roku
¯yczy czytelnikom
Redakcja
Anonimowy tekst z 1692 roku, znaleziony w starym kociele w. Paw³a
w Baltimore, bêd¹cy tym, czego warto siê trzymaæ w ¿yciu:
- Przechod spokojnie przez ha³as i popiech i pamiêtaj, jaki spokój mo¿na znaleæ w ciszy.
- O ile to mo¿liwe, bez wyrzekania siê siebie, b¹d na dobrej stopie ze wszystkimi.
- Wypowiadaj sw¹ prawdê jasno i spokojnie, i wys³uchaj innych, nawet
têpych i niewiadomych, oni te¿ maj¹ swoj¹ opowieæ.
- Unikaj g³onych i napastliwych, s¹ udrêk¹ ducha.
- Porównuj¹c siê z innymi, mo¿esz staæ siê pró¿ny lub zgorzknia³y, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
- Niech Twoje osi¹gniêcia, zarówno jak i plany, bêd¹ dla Ciebie ród³em radoci.
- Wykonuj swoj¹ pracê z sercem, jakkolwiek by³aby skromna, j¹ jedynie
posiadasz w zmiennych kolejach losu.
- B¹d ostro¿ny w interesach, na wiecie pe³no jest oszustwa, niech to Ci
jednak nie przes³oni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi d¹¿y do wznios³ych idea³ów i wszêdzie ¿ycie jest pe³ne heroizmu.
- B¹d sob¹, zw³aszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchod cynicznie
do mi³oci, albowiem wobec osch³oci i rozczarowañ jest ona wieczna
jak trawa.
- Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzaj¹, z wdziêkiem wyrzekaj¹c siê praw
m³odoci.
- Rozwijaj si³ê ducha, aby Ciê mog³a os³oniæ w
nag³ym nieszczêciu. Nie drêcz siê tworami
-tanio
TAXI
wyobrani. Wiele obaw rodzi siê ze znu¿enia i
-szybko
samotnoci.
-bezpiecznie
- Obok zdrowej dyscypliny, b¹d dla siebie ³agodny. Jeste dzieckiem wszechwiata nie mniej ni¿
drzewa i gwiazdy. Masz prawo byæ tutaj. I czy to
jest dla Ciebie jasne, czy nie, wszechwiat jest
bez w¹tpienia na dobrej drodze. Tak wiêc ¿yj w
Rados³aw
zgodzie z Bogiem, czymkolwiek siê trudnisz i jaNapiórkowski
kiekolwiek s¹ Twoje pragnienia.
- W zgie³ku i pomieszaniu ¿ycia zachowaj spotel.kom.
kój ze sw¹ dusz¹. Przy ca³ej z³udnoci i znoju,
0 603 818 258
i rozwianych marzeniach jest to piêkny wiat.
tel.dom.
- B¹d uwa¿ny, d¹¿ do szczêcia.
(029)766-98-20
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W kilku zdaniach jednym tchem

Z pracy Zarz¹du Gminy Ró¿an.
W okresie od 30.08 do 08.11.2000 roku
Zarz¹d Gminy odby³ 9 posiedzeñ.
Wie Za³uzie zosta³a pod³¹czona do wodoci¹gu miejskiego. Koszt przy³¹cza które, wykona³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniós³ 28 tys.z³.
Pierwsza czêæ wodoci¹gu do wsi Dzb¹dz
zosta³a ukoñczona. Jednoczenie zarz¹d
przyj¹³ zobowi¹zanie przedstawiciela
Spo³ecznego Komitetu Budowy Wodoci¹gu o dofinansowaniu do jego budowy.
Remontowano drogi w Mroczkach, Kaszewcu i na ul. Polnej w Ró¿anie.

W kilku zdaniach jednym tchem

W kilku zdaniach jednym tchem

Uczniowski Parafialny Klub Sportowy ,,Victoria" Ró¿an
uczci³ 82 rocznicê Odzyskania Niepodleg³oci udzia³em m³odych sportowców zrzeszonych w klubie jak i nie zrzeszonych
wywodz¹cych siê z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Ró¿anie
w Sztafecie Niepodleg³oci im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego w dniu 11.10.2000 r. Na trasie z
Broku do Warszawy bieg³o 24 m³odych sportowców z Ró¿ana wraz z opiekunem ks. Franciszkiem Bieñkowskim. Udzia³
w sztafecie by³ czasem zadumy i g³êbokiej refleksji nad histori¹ Polski i naszych przodków, którzy oddali za ni¹ swe
¿ycie oraz okazj¹ dla sportowo-patriotycznego spotkania
m³odych i mi³ego spêdzenia czasu.
M³odzie¿ z Ró¿ana zajê³a zespo³owo III miejsce zdobyPuchar Dyrektora DWP za zajêcie
III miejsca zespo³owego w sztafe- waj¹c puchar.
cie Niepodleg³oci im. Kardyna³a
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy sztafety spotkali siê
Stefana Wyszyñskiego. W-wa,
11.XI.2000 r.
przy wojskowej grochówce zapewniaj¹c, ¿e w przysz³ym roku
spotkaj¹ siê równie¿, by w ten sposób uczciæ 100 rocznicê
urodzin Prymasa Tysi¹clecia oraz rok 2001, który Sejm RP og³osi³ Wielkim Jubileuszem Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.

W trakcie opracowania jest dokumentacja na skanalizowanie ul. Kociuszki.
W Ró¿anie bêdzie remontowany most. W
zwi¹zku z tym bêdzie budowana przeprawa zastêpcza przez Narew. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych za dzier¿awê
terenu pod budowê mostu bêdzie p³aciæ
gminie 1138 z³ miesiêcznie.
Budynek po by³ej Szkole Podstawowej w
Dzbêdzu nie zosta³ sprzedany z powodu
braku ofert. Zarz¹d postanowi³, ¿e bêdzie
nabywcy poszukiwa³ indywidualnie.
Zarz¹d zmieni³ sk³ad Komisji Przetargowej. Zmiana polega³a na wprowadzenie
do jej sk³adu cz³onka zarz¹du radnego
Tadeusza Bryma.
Zarz¹d zapozna³ siê z informacj¹ kierownika ZGKiM w sprawie funkcjonowania
wysypiska komunalnego, gdzie dochody
z dostarczanych mieci nie pokrywaj¹
kosztów zwi¹zanych z jego utrzymaniem.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na nieodp³atne korzystanie przez MKS ,,Victoria" do koñca
sezonu ligi pi³ki no¿nej z autobusu szkolnego, dowo¿¹cego zawodników i kibiców
na mecze.
Zarz¹d ustali³ dodatek motywacyjny dla
dyrektorów szkó³ w wysokoci 5%, a dla
dyrektora przedszkola - 10%. Jednoczenie postanowi³ utrzymaæ na takim samym
poziomie dodatek funkcyjny tj. dyrektor
PSP 530 z³, dyrektor gimnazjum 354 z³ i
dyrektor przedszkola 270 z³.
Na podstawie inf. Zarz¹du Gminy

IDEA POLISH OPEN
W dniach 16-19.XI.2000 r. na Warszawskim Torwarze rozgrywane by³y 28
Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w tenisie sto³owym. Uczestniczy³o w nich 241
zawodniczek i zawodników z 33 pañstw. UPKS ,,Victoria" Ró¿an mia³ zaszczyt
18.XI.2000 roku dopingowaæ w walce o tytu³y najlepszych . Na zaproszenie w³adz
Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego do Warszawy uda³o siê 55 m³odych tenisistek i
tenisistów z Publicznej Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum oraz Zespo³u
Szkó³ Zawodowych z Ró¿ana. Ró¿añscy tenisici mogli podziwiaæ wiele s³aw tenisa
sto³owego podczas gry, jak i w przerwach rozgrywek. Gwiazdami turnieju byli: Jan
Ove Waldner, W³adimir
Samsonow, Zoran Primorac, Lucjan B³aszczyk, Tomasz Krzeszewski,
Ma Lin. M³odzie¿ zbiera³a autografy, robi³a pami¹tkowe fotografie
otrzyma³a wiele pami¹tek. Grupa kibiców
z Ró¿ana zosta³a
uznana za najbardziej zorganizowan¹. Wielu uczniów
fot.W.Soin
mo¿e siê poszczyciæ pami¹tkowymi
zdjêciami z
To m a s z e m
Krzeszewskim, W³adimirem Samsonowem oraz tenisistkami z
Chin i Japonii.
Kierownikiem
wycieczki by³ ks.
Franciszek
Bieñkowski a
opiekunami nauczyciele kultury fizycznej
ze szkó³.
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12 listopada 2000 roku
Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie zaprosi³
mieszkañców miasta na ,,Wieczór
poezji i pieni patriotycznej" z
okazji wiêta odzyskania niepodleg³oci. Program artystyczny
zosta³ przygotowany przez m³odzie¿ z Publicznego Gimnazjum i
Publicznej Szko³y Podstawowej
w Ró¿anie pod kierunkiem Pani
Ma³gorzaty Sawickiej i PanówKrzysztofa Z³otkowskiego i Dariusza Bereszczyñskiego.
fot.Kruszewski

Czy stanie pomnik w Ró¿anie ?
W maju br. mieszkaj¹cy w Izraelu ró¿aniak pochodzenia ¿ydowskiego Efraim Ben-Dor (Bender) mieszkaj¹cy przed II wojn¹ wiatow¹
w Ró¿anie przy ul. Kiliñskiego 3 przys³a³ do Rady Miasta list. W licie
zwróci³ siê do w³adz naszego miasta o wyra¿enie zgody i udzielenie
zezwolenia na umieszczenie na terenie miasta tablicy lub pomnika upamiêtniaj¹cego obecnoæ ¯ydów w Ró¿anie.
Radni zapoznali siê z listem na sesji Rady Miejskiej w dniu 30
czerwca, lecz nie zajêli ¿adnego stanowiska. Zarz¹d Gminy postanowi³
poprosiæ spo³ecznoæ ró¿añsk¹ o wyra¿enie opinii w w/w sprawie publikuj¹c notatkê w ,,wierszczu Ró¿añskim" . Niestety do dnia 28 listopada nie odezwa³ siê nikt. Nie by³o te¿ w tej sprawie listów i telefonów. W
zwi¹zku z brakiem odpowiedzi ze strony w³adz miasta na swój list Efraim Ben-Dor postanowi³ zwróciæ siê o pomoc do adwokata M.
Traisona. W dniu
28.11.2000 roku odby³o siê spotkanie z
mecenasem Michaelem H. Traisonem,
który reprezentowa³
Komitet Ziomkostwa Ró¿ana w Izraelu.
Ziomkostwo ¯ydów
Drugi od lewej E.Ben-Dor
Ró¿ana z Izraela. W
czêci oficjalnej spotkania uczestniczyli burmistrz Ró¿ana J.Parciñski, sekretarz Urzêdu Gminy H.Chrostowska, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
M.Józwik, radny Z.Z³otkowski, redaktor M.Bondarczuk i K.Kruszewski.
Spotkanie mia³o na celu przybli¿enie propozycji Ziomkostwa ¯ydów Ró¿ana w sprawie budowy pomnika upamiêtniaj¹cego ¯ydów ró¿añskich.
Na spotkaniu w dniu 28 listopada br. mecenas Traison stwierdzi³, ¿e ¯ydzi byli naturalnymi wspó³partnerami w ¿yciu i rozwoju miasta Ró¿ana na przestrzeni pokoleñ. Argumentowa³, ¿e dla nastêpnych
pokoleñ potrzebne jest upamiêtnienie obecnoci ¯ydów w spo³ecznoci
ró¿añskiej. Zaproponowa³, aby pomnik, który mo¿e byæ wybudowany,
upamiêtnia³ Polaków i ¯ydów - ró¿aniaków , którzy ¿yli wspólnie przez
wiele lat. ,,Jestemy ostatnimi, którzy mog¹ to jeszcze uczyniæ dla pamiêci nastêpnych pokoleñ" - mówi³ Traison. Obieca³ pomoc w zbieraniu
funduszy na wznoszenie pomnika oraz zaanga¿owanie w dzia³ania, które wyró¿ni¹ Ró¿an jako rozwijaj¹ce siê miasto, w finansowaniu przedsiêwziêcia, lansowanie miasta i idei faktu budowy pomnika w wiecie, a
tym samym promocjê Ró¿ana, równie¿ na skalê miêdzynarodow¹. Burmistrz Jerzy Parciñski stwierdzi³, ¿e przedstawi dotychczasowe propozycje zarz¹dowi i Radzie Miasta i jeli uzyska poparcie radnych, budowa pomnika stanie siê faktem.
Kruszewski

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
W dniu 8 listopada 2000 roku odby³a siê XXI sesja Rady
Miejskiej a w dniu 13 grudnia XXII sesja. Poni¿ej projekt
bud¿etu Gminy Ró¿an na rok 2001 oraz Uchwa³y podjête w
czasie trwania sesji.

PROJEKT BUD¯ETU GMINY NA ROK 2001
Bud¿et gminy na rok 2001 planuje siê w kwotach:
Dochody - 6.237.755 z³ w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej - 926.615 z³
Wydatki - 5.987.755 z³ w tym wydatki na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej - 926.615 z³.
Z dochodów zabezpiecza siê kwotê 250.000 z³ na sp³atê po¿yczek
przypadaj¹cych na rok 2001.
Dochody planuje siê nastêpuj¹co:
Wp³ywy ze sprzeda¿y wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t - 700 z³.
Wp³ywy z dzier¿aw za obwody ³owieckie - 1.000 z³.
Dochody z dzier¿aw - 68.000 z³.
Dochody z tytu³u wiecz. u¿ytkowania gruntów - 23.000 z³.
Dochody ze sprzeda¿y dzia³ek budowlanych i budynku szko³y we
Dzbêdzu - 130.000 z³.
Dochody z czynszów za wynajmowane lokale - 3.500 z³.
Dochody z us³ug opiekuñczych - 8.000 z³.
Dochody za korzystanie za sk³adowiska odpadów promieniotwórczych
- 1.089.000 z³.
Dochody z tytu³u odsetek od rodków na rachunkach bankowych 40.000 z³.
Dochody od osób prawnych:
podatek rolny - 250 z³.
podatek leny - 22.850 z³.
podatek od nieruchomoci - 216.100 z³.
Dochody od osób fizycznych:
podatek rolny - 120.000 z³.
podatek leny - 3.800 z³.
Wp³ywy z karty podatkowej - 74.000 z³.
Podatek od nieruchomoci - 336.000 z³.
Podatek od spadków i darowizn - 6.000 z³.
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Op³aty lokalne i op³ata targowa - 30.000 z³.
Podatek od posiadania psów - 1.000 z³.
Podatek od rodków transportowych - 31.800 z³.
Op³ata skarbowa - 155.000 z³.
Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych - 542.452 z³
Udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych - 20.000 z³.
Dochody z tytu³u op³at za sprzeda¿ alkoholi - 50.000 z³.
DOTACJE Z BUD¯ETU PAÑSTWA:
Na owietlenie dróg publicznych nie bêd¹cych pod zarz¹dem gminy 85.000 z³.
Zasi³ki i pomoc w naturze - 402.000 z³.
Utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej - 330.000 z³.
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze - 62.000 z³.
Na administracjê publiczn¹ - 46.815 z³.
Czêæ owiatowa subwencji - 1.710.199 z³.
Czêæ podstawowa subwencji - 501.151 z³.
Czêæ rekompensuj¹ca - 123.338 z³.
Wydatki planuje siê nastêpuj¹co:
Prowizje za wiadectwa miejsc pochodzenia zwierz¹t - 2000 z³.
Zakup bloczków wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t oraz materia³ów do utrzymania czystoci w sk³adnicy zw³ok zwierzêcych - 2.000 z³.
Wynagrodzenie pracownika obs³uguj¹cego sk³adnicê zw³ok zwierzêcych - 3.890 z³.
Budowa wodoci¹gu Ró¿an - Dzb¹dz - 20.000 z³.
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - 2.000 z³.
Na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych oraz remonty i modernizacje
ulic i chodników w miecie - 320.000 z³.
Wykup nak³adów poniesionych przez Gminn¹ Spó³dzielniê SCH w
Ró¿anie przy ul. Mostowej (pomieszczenie po by³ej noclegowni) 3.000 z³.
Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy - 60.000 z³.
Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 z³.
Na Radê Miejsk¹ - 70.000 z³.
Na Urz¹d Gminy - 748.806 z³.
Prowizje i diety so³tysów, sk³adki na zwi¹zki, których gmina jest cz³onkiem - 45.260 z³.
Zadania z zakresu administracji rz¹dowej - 46.815 z³.
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.po¿. - 66.800 z³.
Obs³uga d³ugu publicznego - 30.000 z³.
Szko³y podstawowe - 1.171.917 z³.
Oddzia³y klas ,,0" - 210.079 z³.
Gimnazjum - 460.859 z³.
Dowóz uczniów - 95.083 z³.
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ i Przedszkola - 129.856 z³.
Opracowanie budowy sali gimnastycznej - 20.000 z³.
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi - 50.000 z³
Budowê Orodka Zdrowia - 100.000 z³.
Us³ugi opiekuñcze - 65.000 z³.
Zasi³ki i pomoc w naturze - 50.000 z³.
Utrzymanie Orodka Opieki Spo³ecznej - 40.000 z³.
Dodatki mieszkaniowe - 65.000 z³.
wietlice szkolne - 88.823 z³.
Przedszkole - 243.978 z³.
Kolonie i obozy - 7.000 z³.
Sto³ówki szkolne - 45.405 z³.
Oczyszczanie miasta - 60.000 z³.
Utrzymanie zieleni - 15.000 z³.
Owietlenie ulic - 138.000 z³.
Dotacja dla ZGKiM do deficytowej dzia³alnoci - 209.000 z³.
Prowizja od op³aty targowej - 9.000 z³.
Utrzymanie miejsc pamiêci narodowej - 4.500 z³.
Utrzymanie szaletu miejskiego - 4.500 z³.
Sprawy zwi¹zane z bezpañskimi psami - 1.500 z³.
Budowa kanalizacji i wodoci¹gów w miecie - 75.184 z³.

Wydatki zwi¹zane z budow¹ zalewu na rzece Ró¿anicy w miejscowoci Szygi - 75.000 z³.
Dotacja dla Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury - 203.500 z³.
rodki na budowê wietlicy we wsi Dzb¹dz - 88.000 z³.
Na organizacjê imprez sportowych - 10.000 z³.
Inf. Urz¹d Gminy
Uchwa³y podjête podczas trwania XXII Sesji
Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2000 roku.

Uchwa³a Nr XXII/127/2000
Rady Miejskiej w Ró¿anie
Z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek od nieruchomoci na terenie
Gminy Ró¿an na rok podatkowy 2001.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym ( teks jednolity z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pón.
zm.) oraz na podstawie art.5 ust. 1 i art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.31 z
pón. zm) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1)od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich
czêci: - 0,38 z³
2) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób
zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 12,25 z³
3) od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 7,38 z³
4)od 1m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci - 3,42 z³
5)od 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych - 5,18 z³
6)od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych, ruroci¹gów i
przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli
s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków - 1% ich wartoci ustalonej na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowi¹cej podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych - ich wartoæ z dnia 1 stycznia
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
7)Od budowli pozosta³ych lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena - 2%
ich wartoci ustalonej na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego,
stanowi¹cej podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych - ich wartoæ z dnia 1 stycznia
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
8)Od 1m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi - 0,42 z³
9)Od gruntów:
a)bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym ( Dz.Nr94 z 1993 r. poz 431, z 1994 r nr 1 poz.3 oraz
z 1996 roku Nr 91 poz.409) wykorzystywanych na cele rolnicze - od
1m2 powierzchni.
b)letniskowych - od 1m2 powierzchni - 0,03 z³
c)pozosta³ych - od 1m2 powierzchni - 0,08 z³
d)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,09 z³.
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§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1)budynki mieszkalne lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ rolników indywidualnych,
2)budynki lub ich czêci, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych powo³anej w podstawie prawnej
uchwa³y bêd¹ce w posiadaniu osób fizycznych, które przekaza³y gospodarstwo rolne w zamian za wiadczenia emerytalno - rentowe.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku po uprzednim og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i w lokalnej prasie
,,wierszcz Ró¿añski".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Józwik
Uchwa³a Nr XXII/129/2000
Rady Miejskiej w Ró¿anie
Z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym ( teks jednolity z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pón.
zm.) i na podstawie art. 14 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych ( dz.U.Nr 9 poz.31 z pón.zm.)
uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów w kwocie 15,00 z³
od jednego psa.
§2
Osoby fizyczne, na których ci¹¿y obowi¹zek podatkowy wp³acaj¹ podatek o którym mowa w § 1 do kasy Urzêdu Gminy w terminie do
koñca roku 2001.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku po uprzednim og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i w lokalnej prasie
,,wierszcz Ró¿añski".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Józwik
Uchwa³a Nr XXII/128/2000
Rady Miejskiej w Ró¿anie
Z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2000 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ró¿an na 2001 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym ( teks jednolity z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pón.
zm.) oraz na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z
pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2000 roku
okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
dnia 20 padziernika 2000 roku w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwarta³ów 2000 r. (Monitor Polski Nr 34 poz.
708) obni¿a siê z kwoty 35,82 z³ za 1 q do kwoty 28,00 z³ za 1 q.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 roku po uprzednim og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i w lokalnej prasie
,,wierszcz Ró¿añski".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Józwik
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Uchwa³y podjête podczas trwania XXI Sesji
Rady Miejskiej w dniu 8 listopada 2000 roku.
Uchwa³a Nr XXI/125/2000
Rady Miejskiej w Ró¿anie
z dnia 8 listopada 2000 r.
w sprawie ustalenia wysokoci wynagrodzenia Przewodnicz¹cego zarz¹du Gminy Ró¿an.
Na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U.Nr 21 poz.124 z pón. Zm.) i §78 Statutu
Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/69/96 Rady Miejskiej w Ró¿anie z dnia 15 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Ró¿an (Dz.Urz.Nr20,poz.44 z pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia dla przewodnicz¹cego Zarz¹du
Gminy Ró¿an Pana Jerzego Parciñskiego w nastêpuj¹cy sposób:
- wynagrodzenie zasadnicze wg XX kat zaszeregowania w kwocie
3.540 z³ (s³ownie z³otych: trzy tysi¹ce piêæset czterdzieci)
-dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wysokoci 150% najni¿szego wynagrodzenia w tabeli w kwocie 990 z³
(s³ownie z³otych: dziewiêæset dziewiêædziesi¹t)
-dodatek sta¿owy w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego tj.
708 z³ (s³ownie z³otych: siedemset osiem)
§ 2.
Traci moc uchwa³a nr XVII/102/2000 Rady Miejskiej w Ró¿anie z
dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokoci wynagrodzenia przewodnicz¹cemu Zarz¹du Gminy w Ró¿anie.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Józwik
Na sesji wprowadzono równie¿ zmiany w bud¿ecie w zwi¹zku z otrzymaniem dotacji na drogê w Kaszewcu w kwocie 30.000 z³,
na wdro¿enie Karty Nauczyciela w kwocie 146.777 z³, subwencji rekompensuj¹cej w kwocie 52.254 z³, dotacji na zasi³ki i pomoc w naturze kwotê 3.000 z³, dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.332 z³ a tak¿e
w zwi¹zku ze zmniejszeniem dotacji na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze o kwotê 7.000 z³. Ponadto dokonano przesuniêæ
rodków pomiêdzy inwestycjami, tzn. zmniejszono rodki na poni¿szych inwestycjach o kwoty:
Droga Mroczki - 16.600 z³
Wysypisko
- 47.500 z³
Owietlenie Szyg,Prycanowo - 14.400 z³
Zakup okien do bloku przy ul.Warszawskiej - 1.800 z³
Wodoci¹g w ul.Warszawskiej - 6.000 z³
Kanalizacja ul.Fortowej - 35.000 z³
Kanalizacja ul.Kociuszki - 18.000 z³
Stadion - 1.500 z³
Dokumentacja Orodka Zdrowia - 33.171 z³
Odwierty studzienne - 2.200 z³
Razem - 176.171 z³
Zwiêkszono wydatki na nastêpuj¹cych zadaniach:
Wodoci¹g Dzb¹dz - 23.008 z³
Ulica Polna - 12.863 z³
Droga Dyszobaba - 8.000 z³
Ulica Poniatowskiego - 13.000 z³
Wodoci¹g w ul.Mostowej - 16.000 z³
Droga Kaszewiec - 26.300 z³
Pod³¹czenie wodoci¹gu do Za³uzia - 32.500 z³
Razem - 131.671 z³
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Ró¿nicê kwot pozosta³¹ pomiêdzy inwestycjami w wysokoci 44.500
z³ oraz subwencjê rekompensuj¹c¹ w kwocie 52.254 z³ czyli kwotê
96.754 z³ rozdysponowano w sposób nastêpuj¹cy:
-kwotê 6.754 z³ przeznaczono siê na zwiêkszenie dotacji GOUK
-kwotê 30.000 z³ przeznaczono na uzupe³nianie wydatków rzeczowych
w Szkole Podstawowej i Przedszkolu
-kwotê 60.000 z³ przeznaczono na wydatki zwi¹zane z wejciem w
¿ycie Karty Nauczyciela.
Na sesji w dniu 13 grudnia br. radni ustalili wysokoæ diet za posiedzenia w sesjach i komisjach Rady Miejskiej oraz wysokoæ diet dla
so³tysów.
Dla radnego Przewodnicz¹cego Komisji - 88 z³
Dla radnego Wiceprzewodnicz¹cego Komisji - 84 z³
Dla radnego Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du - 90 z³
Dla radnych cz³onków Zarz¹du - 85 z³
Dla radnego - 80 z³
So³tysom przys³uguje dieta w wysokoci 40 z³ za udzia³ w sesjach
Rady, spotkaniach i naradach organizowanych przez Burmistrza. Diety w/w ulegaj¹ zmniejszeniu za nieusprawiedliwione opuszczenie posiedzeñ, sesji czy narad. Radni ustalili równie¿ wynagrodzenie dla
Przewodnicz¹cego Rady w wysokoci 700 z³ miesiêcznie i zastêpcy
Przewodnicz¹cego w wysokoci 400 z³ miesiêcznie.
Dla cz³onków komisji spoza rady przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 40 z³ za ka¿de posiedzenie.
inf.Urz¹d Gminy

W kilku zdaniach jednym tchem
STRONA WWW.ROZAN.PL POWSTAJE W INTERNECIE
Dziêki ¿yczliwoci mieszkaj¹cego w Szwecji Polaka w Internecie powstaje strona o Ró¿anie. Strona jest jeszcze w budowie. Mo¿na
bêdzie tam znaleæ informacje z historii miasta, obejrzeæ fotografie i
wiele ciekawych publikacji. Strona powstaje przy wspó³pracy Domu
Kultury, lecz docelowo ma byæ zupe³nie niezale¿n¹ kopalni¹ wiedzy o
¿yciu, problemach i dniu dzisiejszym miasta i gminy. Pomys³odawcy
strony, która ma promowaæ Ró¿an w wiecie i Polsce stawiaj¹ sobie
równie¿ za cel wymianê informacji oficjalnych i tych z drugiej pó³ki.
Znajdziesz tam teksty i fotografie o Ró¿anie publikowane w ró¿nych
dziennikach i gazetach oraz te nigdy nie opublikowane. Zapraszamy
do wspó³pracy.

*

W styczniu 2001 roku w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury bêd¹ wystawiane ,,Jase³ka" jak co roku przygotowywane
przez siostry zakonne z Ró¿ana.

PSI PROBLEM
W dniu 24.11.2000 roku z inicjatywy Pani
Ewy Ksi¹¿ak w Urzêdzie Gminy odby³o siê
spotkanie, którego tematem by³o uzdrowienie problemu bezpañskich psów wa³êsaj¹cych siê po miecie.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e córka pañstwa Ksi¹¿ak zosta³a dotkliwie
pogryziona przez psa. Mimo, ¿e rana po pogryzieniu zosta³a
prawie zaleczona, to jednak dziecku pozosta³ uraz psychiczny,

który objawia siê tym, ¿e boi siê psów. W spotkaniu wziêli udzia³:
burmistrz gminy Jerzy Parciñski, sekretarz urzêdu Hanna Chrostowska, pani Ewa Ksi¹¿ak, pracownik Urzêdu Gminy pani
Marianna Janyszko, przedstawiciel Komisariatu Policji pan
Krzysztof Stolarski, prawnik pani Maria Sulbiñska. Uchwa³a Rady
Gminy z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie przyjêcia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku w Gminie
Ró¿an okrela: ,, 1. W budynkach wielomieszkaniowych w³aciciele zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ utrzymywaæ te zwierzêta w lokalach mieszkalnych.
2. W³aciciel budynku jednorodzinnego mo¿e utrzymywaæ na
terenie ogrodzonej posesji psa luzem, pod warunkiem umieszczenia na bramie wejciowej tabliczki z napisem ,,Uwaga pies".
3. Psy wyprowadza siê poza lokale mieszkalne w budynkach
wielomieszkaniowych lub poza nieruchomoæ na smyczy, te
które mog¹ zagra¿aæ ludziom - tak¿e w kagañcu.
4. W³aciciele wyprowadzanych zwierz¹t maj¹ obowi¹zek bezzw³ocznego usuwania odchodów zwierzêcych z terenów i miejsc
ogólnodostêpnych.
5. Wyprowadzaj¹cy psa zobowi¹zany jest pilnowaæ zwierzê w
taki sposób, aby nie mia³o ono dostêpu do piaskownic dla dzieci.
6. Psy bezdomne bêd¹ od³awiane i umieszczane w schronisku
dla bezdomnych zwierz¹t. Za psa bezdomnego uwa¿a siê psa
wolnobiegaj¹cego nie posiadaj¹cego obro¿y z numerem ewidencyjnym.
7. Na terenie osiedli domów wielomieszkaniowych w miecie
wprowadza siê zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich."
Problem bezpañskich psów wa³êsaj¹cych siê po ulicach
naszego miasteczka nie jest problemem nowym. Sprawa ta co
jaki czas wybucha na nowo z chwil¹ pogryzienia przez psa.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest tak i w tym wypadku. Nale¿a³oby siê zastanowiæ czy nie nale¿y tego problemu rozwi¹zaæ na
sta³e. Utrzymanie psa w schronisku dla zwierz¹t kosztuje ok.
50 z³ dziennie. Aby dodatkowo odstawiæ tam psa nale¿y go zaszczepiæ. Ponieæ równie¿ nale¿y koszty wy³apywania psów.
Potrzeby spo³eczne gminy s¹ ró¿ne i ci¹gle brakuje pieniêdzy
na ró¿ne cele, jednak mo¿na postawiæ pytanie -czy wa¿niejszy
jest jeszcze jeden chodnik jeszcze jedna ulica, nowy wodoci¹g,
czy nasze zdrowie i bezpieczeñstwo?. Mo¿e nale¿a³oby od³o¿yæ w czasie jedn¹ z w/w inwestycji i przeznaczyæ rodki na
sukcesywne wy³apywanie i odstawianie do schronisk wa³êsaj¹cych siê psów. Nale¿a³oby równie¿ porozumieæ siê z obroñcami tych zwierz¹t, jak oni widz¹ ten problem. Trzeba przeznaczyæ rodki na szeroko pojête dzia³ania profilaktyczne zmierzaj¹ce do uwiadomienia spo³eczeñstwu znaczenia posiadania
psa i problemu, jaki siê z tym wi¹¿e. Tu pole do popisu maj¹
towarzystwa przyjació³ zwierz¹t. Przekonywanie jednak tych z
nas, którzy maj¹ psy, ¿e nie ¿yj¹ w odosobnieniu i sami sobie
tylko tworz¹ wspólnie z innymi spo³ecznoæ i musz¹ spe³niaæ
pewne wymogi stawiane przez t¹ spo³ecznoæ, jest chyba tym,
co ci¹gle trzeba czyniæ i ludziom wpajaæ. Mój dom, moje podwórko, chodnik czy ulica nie jest bezludn¹ wysp¹, na której
mogê le¿eæ nago, robiæ co chcê, puszczaæ wolno swojego psa,
nie bior¹c za to odpowiedzialnoci.
Mówi¹, ¿e Ró¿an jest specyficznym miasteczkiem i ma
swoje specyficzne problemy. I niech tak bêdzie. A wiêc có¿ ?
Czy podjête dzia³ania i ustalenia, które poczyniono na spotkaniu, zamieni¹ siê w czyn ?

Kruszewski
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R. - Gratulujemy ponownego wyboru na nastêpn¹ kadencjê wiceprezesa w PZTS. Pochodzi Pan z Ró¿ana. Jak to siê sta³o, ¿e znalaz³
siê Pan w Warszawie i jakie s¹ pana zwi¹zki ze sportem ?
M.W. - W³aciwie w Ró¿anie skoñczy³em tylko szko³ê podstawow¹.
Potem by³ ,,ogólniak" w Pu³tusku, nastêpnie 3 lata Wy¿sza Szko³a
Nauczycielska w Bydgoszczy. Od 1973 roku przebywa³em w Elbl¹gu
i jednoczenie podj¹³em studia na AWF. Pracowa³em tam w szkole
podstawowej, pocz¹wszy od nauczyciela wychowania fizycznego, nastêpnie wicedyrektora i dyrektora szko³y. Spo³ecznie pe³ni³em tam równie¿ funkcjê sekretarza, a nastêpnie przez piêæ kadencji - prezesa Okrêgowego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. Równoczenie od 1976
roku by³em cz³onkiem
zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. By³a to dzia³alnoæ spo³eczna. Od
1989 roku pracowa³em w wydziale kultury fizycznej i sportu
urzêdu wojewódzkiego na stanowisku wicedyrektora.
Po likwidacji
województwa zakres dzia³añ w sporcie uleg³ znacznemu zawê¿eniu.
Praca w strukturach powiatowych zupe³nie mnie nie satysfakcjonowa³a, gdzie zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu mog¹ realizowaæ osoby o zdecydowanie mniejszej wiedzy w tym zakresie. Przyj¹³em wtedy propozycjê ze strony prezesa PZTS, by obj¹æ stanowisko
wiceprezesa urzêduj¹cego w Warszawie. By³a to decyzja dla mnie doæ
wa¿na, gdy¿ wi¹za³a siê ze sprawami rodzinnymi. Mia³em wtedy w
Elbl¹gu rodzinê, mieszkanie i pracê. Zadecydowalimy wspólnie z ¿on¹
o moim podjêciu pracy w Warszawie od 11 padziernika 1999 roku.
By³ to ostatni rok kadencji zarz¹du z roku 1996 - 2000. Zadaniem
moim by³o sprawdzenie siê w rodowisku jako dzia³acza zawodowego, gdy¿ do tej pory pracowa³em w zwi¹zku spo³ecznie. By³ to doæ
ciekawy okres, gdy¿ mia³y siê odbyæ kolejne wybory i zbli¿a³a siê
ocena mojej pracy. Z satysfakcj¹ mogê powiedzieæ, ¿e przeszed³em t¹
weryfikacjê i dzia³am dalej, podejmujê kolejne wyzwania, kolejne zadania. Jest to wyrazem pewnego zaufanie do mojej osoby.
Ostatnie dzia³ania PZTS zmierzaj¹ g³ównie w kierunku poczynienia inwestycji w tenisie sto³owym w Polsce. Powstan¹ specjalistyczne orodki tenisa sto³owego w Gdañsku i Krakowie z pe³nym
zabezpieczeniem hotelowym, gastronomicznym i z ca³¹ infrastruktur¹
odnowy biologicznej. Zmierzamy do tego, by najlepszych zawodników zgrupowaæ w jednym miejscu, gdzie bêd¹ najlepsi trenerzy, najlepsze warunki treningowe, indywidualny tok nauczania, opieka lekarska. Takie warunki pracy stwarzaj¹ mo¿liwoæ osi¹gniêcia mistrzostwa sportowego w tenisie sto³owym. Zawodnicy trenuj¹, ucz¹ siê w
szkole sportowej wyje¿d¿aj¹ na zawody. Nad ich prawid³owym rozwojem czuwaj¹ najlepsi trenerzy i nauczyciele.
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niowy i tam nie wszystkie zawodniczki, które zdaniem trenera s¹ talentami, trenuj¹. Powodem jest najczêciej brak zgody rodziców.
Trzeba powiedzieæ, ¿e treningi dziewczynki zaczynaj¹ ju¿ na
poziomie V , VI klasy szko³y podstawowej. W tym wieku zawodniczka jest jeszcze bardzo m³oda i nie zawsze rodzic czy opiekun wyra¿a
zgodê, by przebywa³a ci¹gle poza domem. Treningi s¹ bardzo intensywne. Poza tym od lat nie ma osobowoci, lidera, na którym by siê
zawodniczki wzorowa³y. Jest pewien regres, jeli chodzi o tenis kobiecy - to nie ulega w¹tpliwoci. W tej chwili zaanga¿owalimy najlepszych trenerów polskich i zagranicznych. Stworzylimy bardzo
dobre warunki do nauki. Potrzebny jest czas na efekty.
W
chwili
obecnej trener zrezygnowa³ z zawodniczek, które nie rokuj¹ nadziei na
przysz³oæ. Poza
tym brak sukcesów
powodowa³ równie¿ ró¿ne konflikty miêdzy trenerami, czego równie¿
nie uniknêlimy.

Wywiad z panem
Markiem Wnukiem
v-ce prezesem
Polskiego Zwi¹zku Tenisa
Sto³owego.

R - Mêski tenis sto³owy znamy. Kucharski i Grubba - nazwiska mówi¹ same za siebie. Co siê dzieje z tenisem w wykonaniu kobiet ?
Jako nie mo¿emy siê doczekaæ sukcesów ?
M.W. - Nie ukrywam, ¿e mamy z tym trudnoci. Generalnie ³atwiej siê
pracuje z mê¿czyznami. Tu nie ma ¿adnych problemów. Po sukcesach
Leszka Kucharskiego i Andrzeja Grubby, kiedy tenis sto³owy ze wietlic i klubów zosta³ w Polsce wyprowadzony w kierunku sportu wyczynowego, sta³ siê na tyle popularny, ¿e wyros³o sporo niez³ych tenisistów.
Do orodka szkoleniowego w Gdañsku przyje¿d¿a m³odzie¿ z
ca³ej Polski. Leszek Kucharski przebiera i wybiera tych najzdolniejszych, którzy rokuj¹ nadziejê w przysz³oci na dobrych zawodników.
Z kobietami jest trochê odwrotnie. W Krakowie jest orodek szkole-

R. - Co Pan s¹dzi
o zmianach w przepisach dotycz¹cych gry w tenisa sto³owego ? Mam równie¿ tu na myli zmiany techniczne, jak choæby wiêksza pi³eczka.
M.W. - Tenis sto³owy wywodzi siê z dawnych salonów i by³ gr¹ towarzysk¹, a dopiero póniej sportow¹. W momencie gdy wesz³y do u¿ytku
rakietki z podk³adem g¹bczastym, pi³eczka zaczê³a coraz szybciej ,,chodziæ" przez siateczkê. Zawodnicy doszli do takiej perfekcji, ¿e telewizja
nie za bardzo chcia³a przeprowadzaæ transmisje z zawodów w tenisa
sto³owego. Gra dla mass mediów sta³a siê ma³o widowiskowa. Nie by³o
widaæ akcji i nie mo¿na by³o nad¹¿yæ wzrokiem za pi³eczk¹. Po zakoñczeniu ostatniej olimpiady, gdzie grano pi³eczk¹ o rednicy 38 mm postanowiono rozgrywki przeprowadzaæ pi³eczk¹ o rednicy 40 mm. Chodzi o spowolnienie gry, ¿eby pi³eczkê widaæ by³o w telewizji i by widzia³ j¹ kibic na zawodach. Techniki gry to nie zmieni³o. Stosowane s¹
te same elementy i w³aciwie uk³ad si³ wród zawodników siê nie zmieni³. Korzystne jest to dla kibica i obserwatora, którzy ogl¹daj¹ grê.
Dzi sport musi siê sprzedaæ. I dlatego wprowadzono te¿ du¿o
kolorów. Niebieskie sto³y, ¿ó³te pi³eczki, niebieska siateczka i ca³¹
oprawê kolorystyczn¹ g³ównie na potrzeby telewizji. Jeli chodzi o
przepisy, to raczej nie wprowadzono zasadniczych zmian.
R. - Ucieknijmy teraz od wielkiego tenisa i mo¿e powspomina Pan
Ró¿an i pocz¹tki swojej edukacji sportowej?
M.W.- Sport zosta³ mi zaszczepiony w Ró¿anie. Gdyby nie to, nie
poszed³bym na studia o kierunku wychowania fizycznego. W szkole
podstawowej sportem zainteresowa³ mnie Pan Piotr Rybacki - nauczyciel wychowania fizycznego. Uprawialimy wtedy wszystko; siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹ i pi³kê rêczn¹. Kiedy przywióz³ jaki stary stó³ do tenisa sto³owego. Rakietki pamiêtam z korkiem na
wierzchu. W ogóle nie wiedzielimy, co to takiego. Stó³ zosta³ rozstawiony na korytarzu. Pamiêtam, ¿e namawia³ nas do tego tenisa okrutnie, a my gdzie tam, w pi³kê no¿n¹ wolelimy graæ. Ale kiedy przysz³a
jesieñ i zima, nie by³o w Ró¿anie co robiæ. Wtedy zaczêlimy w graæ
,,pingponga". Póniej gralimy w starym sk³adzie opa³owym w szkole, który wony uprz¹tn¹³. Pamiêtam, ¿e kurzy³o siê niesamowicie.
Gralimy tam, kiedy chcielimy. Organizowanych by³o wtedy doæ du¿o
zawodów, na które czêsto jedzilimy. Tenis w³aciwie przewija siê w
moim ¿yciu od tamtej pory ca³y czas, poprzez ,,ogólniak" w Pu³tusku,
Bydgoszcz, gdzie gra³em w II lidze i Elbl¹g, gdzie zosta³em trenerem
i doprowadzi³em tamtejszy zespó³ do I ligi, w której gra dotychczas.
cd.na str. 8
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R. - Czy teraz równie¿ uprawia Pan tenis sto³owy ?
M.W. - W³aciwie jako wice prezes mam najwiêksze mo¿liwoci by
go uprawiaæ, jednak szczerze muszê powiedzieæ, ¿e nie mam na to
czasu.
R. - W Ró¿anie co jaki czas podejmowane s¹ inicjatywy sportowe.
Ró¿nie potem z tym by³o. Teraz równie¿ powsta³ klub sportowy, który
jak na razie niele dzia³a. Co Pan o tym s¹dzi, czy ostanie siê on w tej
spo³ecznoci i powstanie jaka tradycja przekazywana z pokolenia na
pokolenie ?
M.W.- Wczeniejsze próby stworzenia czego trwa³ego w sporcie w
Ró¿anie by³y podejmowane na zupe³nie innych uwarunkowaniach, by³
inny system finansowania w oparciu o zak³ady pracy, gdzie nie by³o to
tak sformalizowane, gdzie zawodnicy byli w tych zak³adach na etatach, gdzie du¿o by³o na ten cel rodków. Po zmianie tego systemu
ród³a finansowania zosta³y odciête. Kluby zaczê³y upadaæ. Dlatego
idea Uczniowskich Klubów Sportowych oparta jest na finansowaniu
ich dzia³alnoci przez rodowisko. Anga¿owani s¹ rodzice. Jest to ze
wszech miar rozwi¹zanie w³aciwe. £atwiej jest pozyskaæ na ten cel
rodki a, ludzie sami chc¹ te kluby organizowaæ. Nie bez znaczenia
jest tu wsparcie ze strony kocio³a, tak jak to jest w przypadku Ró¿ana.
Wasz klub ,,Victoria" jest znany i doæ czêsto o nim s³yszê.
Mylê, ¿e rodzi siê w Ró¿anie fantastyczna rzecz. Klub sportowy spe³nia
ró¿norakie funkcje: wychowawcze, sportowe, zdrowotne, przygotowuje do dalszego ¿ycia i chwa³a za to ludziom, którzy to zorganizowali i s¹ w to przedsiêwziêcie zaanga¿owani. Mylê, ¿e wszelkie próby
stworzenia czego trwa³ego w spo³ecznoci ró¿añskiej jest dzia³aniem
w³aciwym i godnym pochwa³y. Jednak kiedy, za mojej m³odoci,
wiêcej w Ró¿anie mo¿na by³o spotkaæ ludzi, którzy z zapa³em organizowali ró¿nego rodzaju formy sportowe. By³o du¿o zawodów sportowych, pokazów gimnastycznych.
Pamiêtam PTTK - stanicê wodn¹. Przez d³ugi okres by³o to
miejsce kultury, wypoczynku i sportu. Tam odbywa³o siê puszczanie
wianków, sp³ywy kajakowe, tam by³ jeden z pierwszych telewizorów.
Liceum Pedagogiczne z Ró¿ana, które wtedy istnia³o, organizowa³o
ró¿nego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe. Potem siê to wszystko
gdzie zapodzia³o. Gdzie w tym wszystkim jest przyczyna. Byæ mo¿e
trudy dzisiejszego ¿ycia tak zmieni³y ludzi, ¿e nie potrzebuj¹ i nie
maj¹ czasu wspólnie organizowaæ ¿ycia kulturalnego i sportowego.
R. - Dziêki staraniom, g³ównie Pana Andrzeja Wasielewskiego, w
Ró¿anie pojawi³o siê sporo sto³ów do tenisa sto³owego. Jak mniemam
g³ównie ze zwi¹zku ?
M.W. - Cieszê siê, ¿e tenis sto³owy w Ró¿anie znów zaistnia³. Ró¿an
dziêki wyró¿niaj¹cej siê dzia³alnoci UPKS ,,Vicytoria" i mojej sympatii do miasta otrzyma³ w sumie 8 sto³ów do gry. S¹ one jak siê orientujê we wszystkich szko³ach, wietlicach wiejskich, internacie. Mylê,
¿e jest to jak gdyby sp³acenie d³ugu wobec tych, którzy mnie w Ró¿anie uczyli i wychowywali. Chcia³bym równie¿ z okazji wi¹t wszystkich pozdrowiæ i ¿yczyæ sukcesów w Nowym Roku.
Jest okres jesienno - zimowy, dobry na spêdzenie wolnego czasu przy grze w tenisa, na co wszystkich czytelników ,,wierszcza Ró¿añskiego gor¹co namawiam.
SR. - Dziêkujê za rozmowê.

Spotkanie zorganizowa³ Pan Andrzej Wasielewski
Wywiad przeprowadzi³ Krzysztof Kruszewski

C HARAKTERYSTYCZNE
CECHY MOWY DZIECKA
OD

0 - 1 ROKU ¯YCIA

Pierwszy etap kszta³towania siê mowy
dzieci nazywany jest okresem melodii.
Pierwotn¹ form¹ komunikowania siê noworodka z otaczaj¹cymi go ludmi jest
krzyk. Dla opiekunów malucha wkrótce
krzyk staje siê czytelny i sygnalizuje: g³ód,
uczucie zimna, domaganie siê zmiany pieluszki czy niedyspozycjê
organizmu (gor¹czka, ból itp.)
Niemowlê kojarzy sobie, ¿e ilekroæ krzyczy, powoduje przybycie osoby opiekuj¹cej siê nim. Jeli sytuacjê tê odczuwa jako przyjemn¹ z uporem krzyczy i w ten sposób zmusza doros³ych do przebywania z nim w bliskim kontakcie.
Krzycz¹c, niemowlê niewiadomie, wykonuje wa¿ne æwiczenia narz¹dów oddechowych, niezbêdnych w toku rozwijania siê mowy.
S¹ to krótkie, energiczne - wdechy i d³ugie, powolne - wydechy. St¹d
zapewne wziê³o siê popularne powiedzenie wród opiekunek ma³ych
dzieci dotycz¹ce p³aczu niemowl¹t: ,,Dobrze, dobrze niech sobie p³acze, bêdzie mia³ lepszy g³os".
Pomiêdzy 2 - 3 miesi¹cem ¿ycia zaczyna niemowlê wydawaæ
z siebie pewne dwiêki, które okrelane s¹ jako: g³u¿enie lub gruchanie. Wydawaniu tych dwiêków towarzysz¹ liczne nieskoordynowane
ruchy r¹k, nóg i ca³ego cia³a.
Wród wydawanych dwiêków mo¿na wyró¿niæ: samog³oski
(np.: a,e,o,u,y); spó³g³oski (np.: m,f,b,p,³); grupy samog³oskowe
(np.:aae, ua,eoo,iio) i wreszcie sylaby (np.:ba, ma, ap, papa).
Nie nale¿y g³u¿enia uto¿samiaæ z mówieniem bowiem czynnoæ ta jest niewiadoma dla dziecka i niekontrolowana s³uchowo.
Nawet dzieci g³uche g³u¿¹.
Jest to okres przygotowawczy do wiadomego wydawania
dwiêków mowy. W mózgu niemowlêcia powstaj¹ pierwsze skojarzenia dotycz¹ce wydawanego dwiêku i towarzysz¹cych mu ruchów
aparatu mowy (warg, jêzyka).
Znany polski jêzykoznawca, badacz mowy dzieci L. Kaczmarek opisa³ szczegó³owo mowê dzieciêc¹ i wyró¿ni³ w jej rozwoju cztery wa¿ne okresy:
- okres melodii (0-1 r. ¿ycia)
- okres wyrazu (1-2 r. ¿ycia)
- okres zdania (2-3 r. ¿ycia)
- okres swoistej mowy dzieciêcej (3-7 r.¿ycia).
Zaznajomienie siê z charakterystycznymi cechami mowy dzieci
pozwoli na lepsze zrozumienie z³o¿onego procesu jakim jest uczenie
siê mowy. Pozwoli unikn¹æ zbyt rygorystycznego oceniania sprawnoci jêzykowej naszych dzieci i uwiadomi nam, ¿e jeli nasze dziecko
mówi inaczej ni¿ przewiduje to norma to nale¿y mu pomóc pokonaæ
trudnoci lub nale¿y zwróciæ siê z dzieckiem do logopedy. Trzeba ustaliæ przyczynê opónienia mowy i poprzez æwiczenia usprawniæ j¹.
Charakterystyczne cechy mowy dziecka 1-2 letniego.
Fazê rozwoju mowy ma³ego dziecka pomiêdzy 1-2 rokiem ¿ycia nazywa siê w literaturze okresem wyrazu. Bowiem w³anie pojedyncze wyrazy pe³ni¹ funkcjê ca³ych wypowiedzi, s¹ niejako ich syntez¹.
Pod koniec pierwszego roku ¿ycia dziecko rozumie du¿o z
tego, co do niego mówi¹ doroli, co robi¹ i czego od niego chc¹. Samodzielnie porozumiewa siê z innymi jedynie za pomoc¹ krótkich,
pojedynczych wyrazów, po³¹czonych z bogat¹ mimik¹ i gestami ca³ego cia³a. Na tym etapie rozwoju mowy dziecko, wiêcej rozumie ni¿
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jest w stanie samo wypowiedzieæ.
Pod wzglêdem artykulacyjnym dziecko umie wymówiæ samog³oski ustne: (a,o,e,u,i,y). Nie potrafi wypowiedzieæ samog³osek nosowych: (¹,ê). Z bogatego zestawu spó³g³osek polskich wymawia nastêpuj¹ce: (p,b,m,t,d,n,k, czasem æ). Pozosta³e spó³g³oski zastêpuje
³atwiejszymi dla siebie do wypowiedzenia spó³g³oskami o zbli¿onym
miejscu artykulacji. Na przyk³ad wyraz kosz - brzmi w mowie dziecka
1-2 letniego ,,ko", kaczka - brzmi ,,kaka", dzieci - brzmi ,,deti", klucz
- brzmi ,,ku".
W mowie dziecka w omawianym wieku, wystêpuj¹ wyrazy
wymylone przez niego i nie przypominaj¹ brzmieniem w³aciwej nazwy ,,np.:smoczek - nazywaj¹ ,,glego", ,,monio", samochód - okrelaj¹ ,,bum,bum", jedzenie - nazywaj¹ ,,papu".
Inn¹ charakterystyczn¹ cech¹ mowy ma³ego dziecka jest wymawianie zamiast ca³ego wyrazu jedynie pocz¹tkowej sylaby np.: telewizor - brzmi ,,tele", koñ - ,,ko", mi - ,,mi", piæ - ,,pi".
Czêsto zamiast ca³ego wyrazu s³yszymy w mowie dziecka jedynie jego koñcówkê i tak wyraz obrazki - brzmi ,,aski", obiad - ,,adet",
oko - ,,ko", ³y¿ka - ,,ka", grzyby - ,,yby" itd.
Charakterystyczne cechy mowy
dziecka 2-3 letniego.
Omawiany etap rozwoju
mowy dziecka nazywany jest w literaturze okresem zdania. W tym czasie mowa w dalszym ci¹gu rozwija siê
i doskonali pod wzglêdem artykulacyjnym (brzmieniowym) i gramatycznym. Dziecko wypowiada krótkie zdania np.: ,,Mama daj", ,,Tata pi" itp.
Dziecko 2-3 letnie powinno wypowiadaæ nastêpuj¹ce g³oski:
- wargowe: p,b,m oraz ich miêkkie odpowiedniki pi,bi,mi;
- wargowo - zêbowe: f,w,fi,wi;
- rodkowojêzykowe: ,,æ,d,ñ,j,ki,gi;
- tylnojêzykowe: k,g,ch;
- przedniojêzykowo-zêbowe: t,d,n oraz g³oskê boczn¹ 1;
- samog³oski ustne i nosowe: a,o,e,u,i,y,¹,ê.
Pod koniec 3 roku ¿ycia mog¹ siê pojawiæ takie g³oski jak:
s,z,c a w szczególnych przypadkach nawet sz, ¿, cz.
Ze wzglêdu na ma³¹ sprawnoæ narz¹dów artykulacyjnych (jêzyk, wargi) czêsto wy¿ej wymienione g³oski nie s¹ ca³kowicie poprawne.
Szczególnie w trudniejszych wyrazach bywaj¹ opuszczane, zamieniane na ³atwiejsze do wyartyku³owania, np.: ma³y brzmi ,,mawy",
woda - ,,³oda", samolot - ,,siamolot", jab³ko - ,,apko", g¹ska - ,,goka", krzes³o - ,,sie³o", ³ó¿ko - ,,usko" itp.
Dziecko 2-3 letnie zazwyczaj wie jak powinna brzmieæ dana
g³oska, ale nie umie jej poprawnie wypowiedzieæ.
Ogólnie bior¹c mowê dziecka 3-letniego cechuje zmiêkczanie
g³osek: s,z,c,dz,sz,¿,cz,d¿, które s¹ wymawiane jak: ,,æ,d. G³oska r
jest zamieniana na j,l,³. Oto przyk³ady: sa³ata - brzmi ,,sia³ata", czekolada - ,,ciekolada", ulica - ,,ulicia", d¿em - ,,dziem", ryba - ,,lyba",
,,³yba", ,,jiba" itp.
Mimo, ¿e 3 - latek powinien wymawiaæ poprawnie wszystkie
samog³oski (a,o,e,u,i,y,¹,ê) czêsto wystêpuj¹ odstêpstwa: zamiast samog³oski a dziecko wymawia o, (np.: las - ,,lo", niania - ,,nionio"
zamiast e mówi a, (np.: by³em - ,,by³am", leñ - ,,lañ"), zamiast i mówi
y (np."mi³y - ,,my³y" itp.)
Charakterystyczne cechy mowy dziecka 3-7 letniego.
W tym okresie, cilej w wieku 5-6 lat, dziecko nabywa zdolnoæ wymawiania wszystkich g³osek wystêpuj¹cych w jêzyku polskim.
Oko³o 3-4 roku ¿ycia utrwalaj¹ siê w mowie spó³g³oski przedniojêzykowo-zêbowe: s,z,c,dz. Przewa¿nie pod koniec 4 roku ¿ycia zostaje
utrwalona artykulacja g³oski przedniojêzykowo-dzi¹s³owej: r, a w czasie od 4 do 5 roku ¿ycia utrwalaj¹ siê sporadycznie ju¿ wczeniej pojawiaj¹ce siê spó³g³oski przedniojêzykowo-dzi¹s³owe szczelinowe: sz,
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¿ oraz zwartoszczelinowe: cz, d¿. Zdarzaj¹ce siê czasem odstêpstwa w
przebiegu rozwoju mowy u poszczególnych dzieci nie maj¹ wiêkszego znaczenia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzieci wymawiaj¹ tak, jak ich rodzice i
wychowawcy. Ich mowa /doros³ych/, jest wzorem - idea³em, do którego dzieci stale w swojej praktyce jêzykowej przybli¿aj¹ siê. Dlatego
te¿, zawsze zwracamy siê do dzieci jêzykiem normalnym, bez spieszeñ, bez naladowania nieporadnej mowy dzieci.
Dzieci rozpoczynaj¹c naukê w szkole wykazuj¹ i zawsze bêd¹
wykazywaæ pewn¹ rozpiêtoæ w zakresie dojrza³oci mowy, podobnie
jak w zakresie rozwoju kostnego czy motorycznego. Okres rozwoju
mowy mo¿e siê przeci¹gaæ u niektórych dzieci, szczególnie u tych,
które rozwijaj¹ siê wolniej ni¿ inne. Jeli dziecko zaczê³o mówiæ pierwsze wyrazy dopiero w 2-3 roku ¿ycia, to mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
jego mowa bêdzie opóniona w stosunku do standardów.
Najczulszym wskanikiem ró¿nicuj¹cym w pierwszej klasie
mowê dzieci jest wymowa najtrudniejszych i najpóniej pojawiaj¹cych siê g³osek: sz, ¿, cz, d¿, r. Dojrza³oæ mowy dziecka rozpoczynaj¹cego naukê w szkole w kategoriach logopedycznych oznacza:
1) Uwewnêtrznienie mowy czyli zahamowanie wypowiedzi spontanicznych, towarzysz¹cych wszelkiej dzia³alnoci dziecka. Teraz w szkole musi panowaæ nad sob¹, odpowiadaæ tylko wtedy, kiedy jest pytane
przez nauczyciela.
2) Oderwanie mowy od dzia³ania. Dotychczas mowa dziecka by³a cile zwi¹zana z dzia³aniem, stanowi³a element autoekspresji.
3) Chwilowe zahamowanie a nawet wyrany regres w rozwoju mowy
ma swoje ród³o w nat³oku obowi¹zków zwi¹zanych z trudn¹ nauk¹
pisania i czytania, rozbie¿nociach pomiêdzy pisowni¹ a wymow¹ w
jêzyku polskim.
C.d.n.
Zapraszam na konsultacje bezp³atne w ka¿d¹ pierwsz¹ rodê miesi¹ca
w godz 14 -15 w Publicznej Szkole Podstawowej w Ró¿anie,
pokój nr 29.
Proszê równie¿ o listy na adres redakcji z dopiskiem ,,Logopeda".
Zapewniam pe³n¹ dyskrecjê.
Specjalista Logopeda
mgr Hanna Duda

Podatek od wygranych

Na gwiazdkê !

10-procentowy podatek od wygranych powy¿ej 2100 z³otych
zap³ac¹ w przysz³ym roku amatorzy gier liczbowych i wycigów konnych - informuje "Rzeczpospolita". Zwolnieni od podatku bêd¹ graj¹cy na automatach, w ruletkê i bingo. O opodatkowaniu tak zwanych
zak³adów wzajemnych, ale tylko niektórych, zdecydowa³ parlament.
Ministerstwo finansów szacuje, ¿e dziêki temu do bud¿etu pañstwa
wp³ynie 40 - 50 milionów z³otych. Mimo, ¿e formalnie nie jest to
nowy podatek, a tylko czêciowe cofniêcie ulg, decyzja wywo³a³a ostry
protest przedstawicieli Totolotka. Prezes Leszek Hañski zwróci³ siê
do prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego, aby skierowa³ ustawê o
podatku dochodowym od osób fizycznych do Trybuna³u Konstytucyjnego. Zapowiedzia³ te¿, ¿e zwróci siê o interwencjê do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Przeciwnicy nowych regulacji argumentuj¹ miêdzy innymi, ¿e
skutek mo¿e byæ odwrotny do zamierzonego, gracze siê zniechêc¹,
spadnie liczba zawieranych zak³adów, a w konsekwencji spadn¹ dochody bud¿etu z podatków porednich.
Stanowisko przedstawicieli Totolotka podziela wielu ekspertów, którzy twierdz¹, ¿e decyzja godzi w zasadê równoci opodatkowania, a ustawodawca bezprawnie dzieli graczy na lepszych i gorszych. Ministerstwo Finansów t³umaczy, ¿e podatku od wygranych w
automacie nie da³oby siê wyegzekwowaæ, a wprowadzanie martwych,
nie¿yciowych przepisów nie ma sensu.
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graficzne. Na nizinie mazowieckiej wznosi siê Ró¿an na wysokim
wzgórzu, opadaj¹cym od wschodu ku Narwi. I kto z mieszkañców
miasteczka nie by³ dumny z tej szerokiej rzeki? Przyje¿d¿aj¹c do miaEfraim Ben-Dor (Bender)
steczka przez most na Narwi, drewniany most ,,z histori¹", odnosi³o
siê wra¿enie, ¿e cz³owiek znalaz³ siê nagle w górach. Podobnie jak od
pó³nocy - Ostro³êki. Równie¿ na po³udniu ci¹gn¹ siê wzgórza wzd³u¿
Pozosta³y nam tylko wspomnienia. ¯yj¹ w nas i pozostan¹ w
rzeki. I tylko na zachodzie rozci¹gaj¹ siê rozleg³e niziny w kierunku
naszej pamiêci do ostatniego dnia. Jak promienie wiat³a, wyp³ywaj¹
Makowa Mazowieckiego i Pu³tuska. I tak, mieszkañcy Ró¿ana spoz g³êbi duszy, przyæmione przez up³ywaj¹ce dziesi¹tki lat. I ¿eby upagl¹dali z góry na piêkny krajobraz, daleko za rzek¹, z polami i ³¹kami,
miêtniæ nasz¹ piêkn¹, ¿ydowsk¹ przesz³oæ, ¿ydowski Ró¿an, zag³êktóre jak kolorowy kobierzec zmienia³y barwy z mijaj¹cymi porami
biamy siê w przesz³oæ i próbujemy wy³owiæ z niej per³y ¿ydowskiego
roku. A na horyzoncie - ciemnozielone lasy.
¿ycia w miasteczku. Próbujemy dotrzeæ do ,,ród³a, z którego pili nasi
Ka¿da z pór roku - i jej specyficzny urok. Z nadejciem wioprzodkowie" przez pokolenia; próbujemy odnaleæ ród³o si³y, która
sny rusza³a kra na rzece. Lody powoli topnia³y, rzeka wylewa³a i zatapozwoli³a im przetrwaæ d³ugie lata ¿ydowskiej martyrologii i kontynupia³a przybrze¿ne tereny. Widok tej wielkiej wody nape³nia³ serca dum¹
owaæ ¿ydowskie ¿ycie, co w najwy¿szym stopniu znalaz³o wyraz w poi lêkiem. Do stóp wzgórza dochodzi³a woda, gro¿¹c zalaniem ubogich
wstaniu pañstwa Izrael - w³anie po wielkiej zag³adzie naszego narodu.
domostw - ¿ydowskich i polskich. Gdy zaczyna³o siê ocieplaæ, woda
Spisanie Ksiêgi Pamiêci przez dziesi¹tki wychodców z Rócofa³a siê i zaczyna³o siê wy¿ana jest nasz¹ powinnoci¹, wielk¹ i minimaln¹ zaczekiwanie na lato, a wraz z
razem, wobec naszych rodzin i synów naszego mianim - k¹piele w rzece, przesta, którym nie by³o dane do¿yæ odrodzenia naszego
prawianie siê wp³aw z brzenarodu w jego historycznej ojczynie. Z postawiegu na brzeg, p³ywanie ³ódk¹,
niem tego pomnika jakim jest Ksiêga Pamiêci, przywycieczki i tym podobne
³¹czamy siê do pozosta³ych zg³adzonych gmin ¿yprzyjemnoci. Woda wracadowskich, których ocaleñcy wype³niaj¹ powierzon¹
³a do swojego koryta ods³aim misjê - nie zapominaæ! Piszemy kolejny rozdzia³
niaj¹c wielk¹ ³¹kê, na której
historii ¿ydowskiej i udzielamy tym samym mia¿d¿¹pas³y siê s³ynne kozy Ró¿acej odpowiedzi wszystkim wrogom narodu ¿ydowna (,,ró¿aner kozes"), które
skiego, którzy nie tylko nas mordowali, ale te¿ d¹¿¹
sta³y siê z czasem symbolem
do wymazania pamiêci o nas w dziejach swoich
,,Po¿arna Komenda w Ró¿anie z udzia³em ¯ydów
¿ydowskiego Ró¿ana da³y
pañstw, które budowalimy razem z nimi przez stu¿artobliwe przezwisko miejlecia.
scowym ¯ydówkom. I jak mogê nie wspomnieæ kóz i kol¹t, które
Tam budowali nasi przodkowie swoje ¿ydowskie ¿ycie, we
dorasta³y w naszym ogródku, gdy by³em jeszcze dzieckiem i tak barwrogo nastawionym do nich chrzecijañskim otoczeniu w³¹czali siê w
dzo bola³o mnie serce, gdy zarzynano m³ode kolêta, zbêdne samce i
¿ycie gospodarcze, spo³eczne i polityczne, walcz¹c nieustannie o swoje
pozostawa³y po nich tylko miêkkie futerka na pami¹tkê i zdobi³y podprawa. Byli to ludzie pracy, rzemielnicy i robotnicy, sklepikarze i
³ogê w naszym domu do mego ostatniego dnia w miasteczku.
kupcy, byli wród nich przedstawiciele inteligencji pracuj¹cej, mieszWiosna przynosi³a równie¿ specyficzne zapachy. Zapachy kwitkañcy miast i wsi, chasydzi i mitnagdim, i zwyczajni ¯ydzi. Byli wród
n¹cych
sadów
i bzu unosi³y siê w powietrzu i miesza³y z zapachem
nich przedstawiciele wszystkich partii, narodowych i socjalistycznych,
pierwszego pokosu trawy. Robi³o siê coraz cieplej i nadchodzi³a pora
i byli te¿ dzia³acze wszystkich organizacji m³odzie¿owych, które - ka¿da
k¹pieli w rzece. W dniach mego dzieciñstwa wydzielone by³y oddzielswoj¹ drog¹ - d¹¿y³y do tego, co uwa¿a³y za najlepsze dla narodu
ne miejsca do k¹pieli dla kobiet i dla mê¿czyzn. Kostiumy k¹pielowe
¿ydowskiego i dla ca³ego wiata.
nie by³y jeszcze u nas w u¿yciu. A gdy dotar³a i do Ró¿ana moda na
Rozwój partii politycznych i organizacji m³odzie¿owych w
kostiumy k¹pielowe, brzeg Narwi przekszta³ci³ siê w pla¿ê, jak w wielPolsce miêdzywojennej nie omin¹³ te¿ naszego miasteczka. Dzia³a³y
kim wiecie i sta³ siê miejscem towarzyskich spotkañ m³odzie¿y. W
w Ró¿anie te same partie ¿ydowskie co w ca³ej Polsce, pocz¹wszy od
s³oneczne dni opalali siê na pla¿y g³ównie ¿ydowscy ,,bumelanci", ale
wspieranej przez w³adze, ortodoksyjnej Agudat Israel, poprzez partie
wiêkszoæ k¹pielowiczów zjawia³a siê na pla¿y po po³udniu, po pracy
socjalistyczne jak Bund, Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica,
i w pi¹tki przed nadejciem szabasu. Mo¿na by³o tam spotkaæ i m³opo inne partie o zabarwieniu syjonistycznym. Wp³ywy poszczególdych, i starych, którzy k¹pali siê w rzece zamiast w
nych partii w miasteczku ulegamykwie, czyli w rytualnej ³ani. Nic wiêc dziwne³y zmianie w zale¿noci od tego,
go, ¿e by³o w Ró¿anie wielu ¿ydowskich p³ywaco dzia³o siê w ca³ym wiecie
ków.
¿ydowskim i w pañstwie, w któAle k¹piele w rzece, tak mi³e i przyjemne, by³y
rym dzia³a³y. W Ró¿anie, w late¿ ród³em nieszczêæ. Nie by³o prawie lata, ¿eby
tach 20 i 30, wyró¿nia³y siê akkto siê w rzece nie utopi³. Bo wielka to by³a rzeka,
tywnoci¹ Poalej Syjon Lewica
niebezpieczna i brutalna.
i Haszomer Hacair oraz Agudat
Jedn¹ z popularnych w miasteczku form rozIsrael, która utrzymywa³a sworywki towarzyskiej by³y spacery, czyli tzw. ,,szpaje wp³ywy w krêgach religijnych
ciren". Mieszkañcy Ró¿ana lubili spacerowaæ. Spai konserwatywnych. Pozycja
Klasa ¿ydowskiej Szko³y Powszechnej
cer zaczyna³ siê od chodników wokó³ kwadratoweAgudat Israel zaczê³a s³abn¹æ w
z nauczycielem Buchner
go placu targowego, a stamt¹d - do szosy pu³tuokresie poprzedzaj¹cym wyskiej, która ³¹czy³a g³ówn¹ szosê z mostem na Nabuch II wojny wiatowej, gdy
rwi. Trasa d³u¿szego spaceru, g³ównie w soboty i wiêta, prowadzi³a
wp³ywy swe zaczê³a rozszerzaæ religijno-narodowa Mizrachi, przyprzez most do koszar, potem do zagajnika, a czasami jeszcze dalej. W
bli¿aj¹ca swych zwolenników do syjonizmu.
Ró¿anie spacerowali wszyscy, bez wzglêdu na wiek. Ale przede wszystAle tego wszystkiego nie ma ju¿ w Ró¿anie. Zostali tylko nieliczni
kim - m³odzie¿, romantyczna i wra¿liwa na piêkno okolicy rodzinnego
ocaleñcy, by opowiedzieæ o tamtych czasach, by spisaæ wspomnienia
miasta. Na ³onie natury m³odzie¿ ¿artowa³a, piewa³a, bawi³a siê wesow Ksiêdze Pamiêci, dla nas i dla przysz³ych pokoleñ.
³o, czêsto psoci³a. Tak by³o do czasu, a¿ zaczê³a narastaæ nienawiæ; z
Ró¿an i jego okolice
nasileniem siê antysemityzmu miejscowi ¯ydzi ograniczali swe spacery
Ró¿an by³ miasteczkiem wyj¹tkowym, wyró¿niaj¹cym siê niedo chodników wokó³ placu targowego.
zwyk³ym urokiem. Przede wszystkim - ze wzglêdu na po³o¿enie geo-
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Do letnich atrakcji zaliczyæ nale¿y tak¿e letnisko mieszkañców Ró¿ana w pobliskiej wsi Kaszewice, z którego korzystali
ci, którzy mogli sobie pozwoliæ na tak¹ odmianê w ¿yciu lub chorzy i rekonwalescenci. Nam, m³odym, letnisko nie by³o potrzebne.
Wystarczy³a nam porcja lodów mietankowych, produkowanych
prymitywn¹ metod¹, w miedzianym naczyniu obracaj¹cym siê w
por¹banym na kawa³ki lodzie. Przechowywano te lody w naturalnej ,,lodówce", czyli w przygotowanym zim¹ dole, przykrytym trocinami lub w szklankach wstawianych do du¿ego naczynia miedzianego, które sta³o w wodzie. Czego wiêc potrzebowali m³odzi
ludzie do szczêcia, dopóki ¿ydowskie ¿ycie w miasteczku toczy³o
siê normalnym tokiem, nawet jeli dochodzi³o od czasu do czasu
do antysemickich incydentów.
Mija³y miesi¹ce tamuz i aw, i elul,(Tamuz; aw, elul - nazwy
miesiêcy letnich w kalendarzu ¿ydowskim) zbli¿a³y siê wiêta (mowa o
¿ydowskich wiêtach: Nowy Rok, S¹dny Dzieñ i Sukot, przypadaj¹cych
w miesi¹cu tiszri, wrzesieñ - padziernik wg kalendarza gregoriañskiego
nastêpuj¹cym po miesi¹cu elul). Jesieñ rozpociera³a swe szare i po-

nure skrzyd³a. Rozrywki na ³onie natury dobiega³y koñca, ale ¿ydowskie ¿ycie spo³eczne nie ustawa³o - toczy³o siê teraz w domach,
salach publicznych i partyjnych.
Pora zbiorów by³a dla mieszkañców miasta znakiem, ¿e nale¿y rozpocz¹æ przygotowania na zimê. Wszystkie rodziny troszczy³y siê o
przygotowanie zapasów ziemniaków, kapusty, opa³u. A w miêdzyczasie niebo zasnuwa³o siê ciemnoszarymi chmurami i zaczyna³y
siê ulewne deszcze. Siêgano wiêc do schowków po podwójne okna,
które zawieszano na framugach obok okien zwyk³ych i uszczelniano je zielonym mchem. Rzeka, która skurczy³a siê latem, zaczê³a
znów przybieraæ i wylewaæ nadmiar wody sp³ywaj¹cej z górskich
potoków. I znów du¿e po³acie ziemi znika³y pod wod¹. Ka³u¿e i
b³otniste bajora zaczê³y pojawiaæ siê na ulicach a nie wszystkie
ulice w miasteczku by³y brukowane i mia³y chodniki. Pierwsze przymrozki malowa³y bia³e kwiaty na szybach i zapowiada³y zbli¿aj¹c¹
siê zimê. Wokó³ panowa³y mrok i cisza.
I oto pierwszy nieg. Nastrój natychmiast ulega³ zmianie.
Otaczaj¹ce miasto niziny okrywa³a biel, a ciemne lasy ostrzej ni¿ w
lecie rysowa³y liniê horyzontu. Robi³o siê coraz zimniej i lód zaczyna³ pojawiaæ siê na pociemnia³ej rzece. Stopniowo zamarza³a
rzeka, a¿ oto, pewnego dnia, stawa³a w miejscu, ca³kowicie skuta
lodem. A na lodzie k³ad³a siê warstwa niegu od jednego brzegu do
drugiego i mog³o siê wydawaæ, ¿e ¿adnej rzeki tu nie by³o. Z góry
widaæ, jak przechodz¹ przez rzekê ludzie, furmanki i zaprzêgniête
w konie sanie, i tylko most przypomina, ¿e p³ynie têdy rzeka. Dni
stawa³y siê coraz krótsze i noce coraz d³u¿sze. I znów wybucha³a
radoæ ¿ycia. Znów zaczyna³y siê wycieczki za miasto, w odpowiednio ciep³ym ubraniu. Wszyscy wyci¹gali z magazynów sanki i
rozbawiona, rozemiana m³odzie¿ - wychowankowie naszych organizacji m³odzie¿owych i partyjnych, uczniowie szko³y i chederu
- zje¿d¿a³a z przysypanych niegiem wzgórz z zawrotn¹ prêdkoci¹. A kto mia³ ³y¿wy - jedzi³ po zamarzniêtej rzece.
A gdy zima dobiega³a koñca, zaczyna³a siê wiosna i zamyka³ siê
cykl pór roku, gdy ka¿da z nich nios³a swoje radoci i malowa³a po
swojemu otaczaj¹cy nas wiat. I tak bieg³o nasze ¿ycie, w harmonii
z natur¹, przez wiele pokoleñ. A¿ nagle wszystko siê skoñczy³o.
¯ydzi zostali wyrwani z tego krajobrazu w sposób najbrutalniejszy
w dziejach ludzkoci.
Krajobraz pozosta³, kraj pozosta³, s³oñce wschodzi i zachodzi jak zawsze, ale ¯ydów ju¿ tam nie ma. Zosta³y tylko wspomnienia.
Ci¹g dalszy nast¹pi
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Jak wychowaæ uparte dziecko.
Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci upartych,
sprawiaj¹cych k³opoty wychowawcze - w wieku od
dwóch do szeciu lat. Autorzy ksi¹¿ki powiêcaj¹ uwagê problemom zwi¹zanym
miêdzy innymi z agresj¹
dziecka, nadpobudliwoci¹,
niepos³uszeñstwem, rywalizacj¹ miêdzy rodzeñstwem,
lêkami nocnymi, napadami
z³oci itp. Mówi¹ te¿ o wp³ywie konfliktowych sytuacji w
rodzinie, rozwodów, depresji, alkoholizmu czy telewizji na psychikê dziecka. Proponuj¹ równie¿
konkretne rozwi¹zania.
Obraz szkolnictwa w województwie ostro³êckim (19751998) na tle stanu w II Rzeczypospolitej
Ksi¹¿ka jest prób¹ ukazania
obrazu szkolnictwa w by³ym
województwie ostro³êckim.
Niew¹tpliwie jest to przedsiêwziêcie interesuj¹ce. Wiele
ciekawych zdjêæ.
Pó³nocne Podlasie , Wschodnie Mazowsze
Przewodnik. Jest to kolejna publikacja z serii
wydawnictw opisuj¹cych regiony Polski. Podstawow¹ treæ przewodnika stanowi¹ opisy tras
drogowych, przydatne zarówno dla turystów
zmotoryzowanych, jak i rowerowych. Przeplatane s¹ one dok³adnymi opisami krajoznawczymi mijanych miejscowoci oraz szkicami tematycznymi i ¿yciorysami postaci zwi¹zanych z regionem. Zapraszamy na wspóln¹ wêdrówkê traktami i cie¿kami pó³nocnego Podlasia i wschodniego Mazowsza.
Encyklopedia dla wszystkich
- Matematyka
Ksi¹¿ka z pewnoci¹ zadowoli czytelników o
ró¿nym stopniu znajomoci przedmiotu uczniów gimnazjów i szkó³ rednich, studentów ró¿nych wydzia³ów i wszystkich, którzy
interesuj¹ siê przedmiotami cis³ymi.

C i e k a w e

Nazwa naszego miasta Ró¿an mo¿e wcale nie pochodzi, jak
by kto s¹dzi³ od p³atków ró¿y, które ma w herbie, lecz od s³owa ,,ró¿ny". ,,Ró¿ny" czyli ró¿norodny, niejednolity, inny, heterogeniczny. Czy
czasami nie z ci¹g³ych ró¿nic w pogl¹dach bierze siê ta nasza niespójnoæ interesów spo³ecznych. Te ci¹g³e ró¿nice zdañ i pogl¹dów, ta potrzeba innoci. Przypomnijmy: pierwsze udane referendum w III RP,
jedyne w Polsce sk³adowisko odpadów promieniotwórczych, tyle pomników i ,,ciucholandów" na g³owê mieszkañca w miecie. m¹drala
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PODWÓJNY JUBILEUSZ
W dniach 26 - 29.10.2000 r. w Ró¿anie odby³y siê obchody I rocznicy Gimnazjum i II rocznicy Uczniowsko-Parafialnego Klubu Sportowego ,,Victoria". Gimnazjum i klub przygotowa³y na t¹ okazjê dwu dniowy blok imprez.
Pierwszego dnia odby³ siê marsz ulicami miasta przeciw uzale¿nieniom. Czêæ oficjalna mia³a miejsce w budynku
Domu Kultury, gdzie wrêczano nagrody i wyró¿nienia. Og³oszono
wyniki plebiscytu na najpopularniejszego sportowca. Wrêczono równie¿ listy gratulacyjne dla sponsorów i dzia³aczy klubu.
Nastêpnie odby³y siê wystêpy artystyczne m³odzie¿y z Gimnazjum i pokazy jujitsu w wykonaniu Klubu Kata z Ostro³êki, a na
zakoñczenie aukcja obrazów oraz pami¹tek sportowych z olimpiady w Sydney, z której wp³yw wyniós³ 1248 z³. Pieni¹dze zbierane by³y na zakup ksi¹¿ek do biblioteki. Drugiego dnia obchodów odby³y siê pokazy gry w tenisa sto³owego, ró¿ne konkurencje sportowe z nagrodami, mecz pi³ki koszykowej nauczyciele kontra uczniowie, koncert zespo³u muzycznego ,,Bebet
Band". Dodatkowo w dniu 28 padziernika odby³a siê gie³da
kwiatów doniczkowych i sprzeda¿ pami¹tek sportowych na
pl.Obroñców Ró¿ana, a w dniu 29 padziernika msz w. w intencji dzieci i m³odzie¿y.
Najlepsi i najpopularniejsi sportowcy i uczniowie ,,Victorii" i Gimnazjum wybrani w plebiscycie.
Sportowiec gimnazjum - Milena witalska
Pi³karz klubu ,,Victoria" - Rados³aw Obrêbski
Tenisista sto³owy ,,Victorii" i Gimnazjum - Rafa³ Pielach
Zwyciêzca konkursu poetyckiego
,,Moje miasto"- Magdalena Soin
Zwyciêzca konkursu recytatorskiego
o tematyce sportowej - Ola Kujawa.

fot.Kruszewski
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Uroczystoci oficjalne zaszczycili obecnoci¹: prezes katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP pan Józef Maci¹ga,
burmistrz Ró¿ana Jerzy Parciñski, przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Marek Józwik, proboszcz ks. Jan Paw³owski, prezes
Gminnej Spó³dzielni pan Józef Banaszek, prywatny przedsiêbiorca pan Mieczys³aw Wojdkowski, przedstawiciel Banku Spó³dzielczego pani Werner, by³y nauczyciel w.f. pan Piotr Rybacki
oraz opiekunowie, nauczyciele i dzia³acze sportowi. Klub sportowy ,,Victoria" otrzyma³ dyplomy gratulacyjne od prezesa UKFiS
Mieczys³awa Nowickiego, vice prezesa PZTS Marka Wnuka,
prezesa PZPN Micha³a Listkiewicza.
Moje miasto
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To nie wie¿owce chmur siêgaj¹ce,
To nie sklepy do góry siê pn¹ce.
To rynek, park, kilka bram,
To miejsce, które od dzieciñstwa znam.
To ten koció³ ceglany,
Dawno temu zbudowany.
To ta uliczka ma³a,
Która tyle widzia³a.
To ten pomnik Maryi,
Przed którym ka¿dy czo³o chyli.
To ludzie wci¹¿ ci sami
Tak zwyczajnie ubrani.
To wszystko, co kocham, szanujê.
To powód, dla którego w sercu miejsce szykujê.
Magdalena Soin

fot.Kruszewski

