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

INFORMACJA
Burmistrz Gminy Ró¿an stosownie do art.35 ust.1ustawy o gospodarce nieruchomociami informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Ró¿anie (I piêtro) zosta³ wywieszony
wykaz nieruchomoci przeznaczonej do wydzier¿awienia, po³o¿onej w Ró¿anie przy ul. Warszawskiej.

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

wiêto Babci i Dziadka
w Publicznej Szkole
Podstawowej

ORKIESTRA GRA£A W RÓ¯ANIE
W pi¹tek, podczas imprezy zamkniêtej, na któr¹ oczywicie mielimy zgodê z Fundacji od samego Jerzego Owisiaka zebralimy 260,50 z³, 71,85 z³, pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y produktów, które dostalimy ze sklepów: U Alberta, p. Napiórkowskiej, p. Daszewskiej, p. Szajnowskich, p. Za³êskich, p.Oleksiak,
p. S³awiñskich, p.Mrozek, p.Chojnowskich, p.Che³chowskich. Koncert i licytacjê prowadzi³ £ukasz Jakubowski z makowskiego sztabu W.O..P. Szefem sztabu by³a Joanna Lewicka. Organizatorzy
imprezy to pracownicy GOUK w Ró¿anie, Kaka Zalewska, Marek Osiecki, Piotr widerski, Darek Dziczek, Jarek G³a¿ewski, Paulina Zalewska, Ola Olkowska, Monika Marek, Magda Murawska.
Zlicytowalimy min. kubek i poduszkê WOP, plakat, miedzian¹
sztabkê, koszulki, flagê fundacyjn¹. Zespó³ Retama z Ostro³êki,
który koncertowa³ w Ró¿anie, podarowa³ nam swoj¹ p³ytê, któr¹
równie¿ zlicytowalimy. W sumie z licytacji zebralimy 415 z³.
Uczniowie z Zespo³u Szkó³ zebrali ok. 400 z³. W Gimnazjum organizacj¹ zajê³a siê pani Jolanta Drwêcka, która kierowa³a grup¹ dziewiêciu wolontariuszy: Paulina Cychowska, Anna Oliz³o, Justyna
Kondzik, Beata Osiecka, Paulina Napiórkowska, Anna Kuflikow-

ska, Anna Opacka, Marta G³a¿ewska, Justyna D³ugo³êcka. Zbiórka w szkole to 116 z³ i 152 z³ z licytacji gad¿etów WOP. W niedzielê Marek Osiecki wyruszy³ z naszymi wolontariuszami na ulice Ró¿ana. By³y to najm³odsze wolontariuszki: Asia Kowalska,
Karolina Czajka, Daria widerska i Kasia Miko³ajczewska. W sumie zebralimy 2615,72 z³.
Sie ma do nastêpnego grania !
Joanna Lewicka

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ró¿anie sta³o siê tradycj¹
organizowanie przez nauczycieli kl. I-III spotkañ z okazji Dnia Babci i
Dnia Dziadka.
W dniu 21 stycznia uczniowie klas II pod kierunkiem swoich
wychowawczyñ p. M.Skrockiej, p. J.Trojanowskiej i p. A.MarciñczykChmielewskiej przygotowali uroczystoæ, podczas której wierszem i piosenk¹ chcieli podziêkowaæ babciom i dziadkom za troskê opiekê, za ich
kochaj¹ce i oddane serca.
Pogodni, rozumni i ¿yczliwi dziadkowie s¹ nieocenionym skarbem w rodzinnym ¿yciu. Im wiêcej jest w rodzinie ludzi, których dziecko lubi, tym wiêksze u niego poczucie bezpieczeñstwa i tym wiêksza
ró¿norodnoæ kontaktów. Ka¿dy cz³owiek ma co innego do dania drugiemu. Chodzi tylko o to, by to, co mu daje by³o dobre.
W naszych rodzinach coraz rzadziej spotykamy przedstawicieli
trzech pokoleñ zamieszkuj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym. Nieoceniona wiêc rola dziadków w prowadzeniu domu, wychowaniu wnuków. Dlatego tym wiêksz¹ satysfakcj¹ i szacunkiem odnosimy siê do nich. Licznie zgromadzeni na uroczystoci dziadkowie z ogromn¹ mi³oci¹ i zadowoleniem wys³uchali s³ów skierowanych pod ich adresem.
W imieniu dyrekcji szko³y i rady pedagogicznej g³os zabra³a p.
w-ce dyrektor H.£oziñska-Rybacka, która z³o¿y³a serdeczne ¿yczenia
szanownym gremium i podziêkowa³a wszystkim, którzy siê przyczynili
do zorganizowania uroczystoci.
Na zakoñczenie wyst¹pi³a p. J.Józwik - by³a nauczycielka tej
szko³y, która ze wzruszeniem skierowa³a wiele ciep³ych s³ów do dzieci
i kadry nauczycielskiej.
M.Skrocka
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w kilku zdaniach jednym tchem w kilku zdaniach
Rada Miejska na sesji w dniu 12.12.2002 roku obni¿y³a redni¹ cenê sprzeda¿y drewna przyjmowan¹ do obliczania podatku lenego na obszarze naszej gminy ze 111,21 z³ na 100 z³
za 1 m3. Przypomnieæ nale¿y, i¿ podatek leny zosta³ wprowadzony przez sejm RP w dniu 30.11.2002 r. Analogicznie Rada
Miejska obni¿y³a redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ do
obliczania podatku rolnego z kwoty 33,45 z³ do 28 z³ za 1q.
Wy¿ej wymienione zmiany obowi¹zuj¹ od 01.01.2003 roku.

***

W roku 2003 osoby posiadaj¹ce psy maj¹ obowi¹zek zap³aciæ
podatek w wysokoci 5 z³ od 1 psa. Dokonaæ tego nale¿y do
dnia 15 listopada br. w kasie Urzêdu Gminy.

***

Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminny Orodek Upowszechniania Kultury zorganizowa³ blok imprez kulturalnorozrywkowych. W rody odbywa³y siê seanse filmowe dla dzieci i m³odzie¿y. Zaprezentowano dwie pozycje "Stuart malutki
2" i "Harry Potter i kamieñ filozoficzny" oraz dwie pozycje
dla m³odzie¿y "Dzieñ próby" i "Mexican". W czwartki odbywa³y siê dyskoteki, a w pi¹tki konkurs plastyczny. W niedzielê w godzinach popo³udniowych mia³y miejsce dwa przedstawienia dla dzieci. Przedstawienie teatralne "Bañ z tysi¹ca i
jednej nocy - Szeherezada" oraz weso³e widowisko "Szalony
karnawa³ z pani¹ Zim¹".

***
Odby³a siê III Sesja Rady Miejskiej w Ró¿anie. W dniu
30.12.2002 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy radni pracowali nad sprawozdaniem z dzia³alnoci Burmistrza Gminy
oraz podjêli uchwa³y w sprawach:
a) bud¿etu gminy na rok 2003,
b) wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002,
c) ustalenia wysokoci dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 roku,
d) zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy,
e) zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta,
f) zarz¹dzenia wyborów do organów So³ectw.

***

Kalkulacja dotacji do 1m3 wody z wodoci¹gu w Ró¿anie:
- koszt wyprodukowania 1m3 wody - 3,03 z³
- cena 1m3 wody 1,40 z³
- kwota dotacji do 1m3 wody - 1,63z³
Kalkulacja dotacji do 1m3 cieków:
- koszt wyprodukowania 1m3 cieków - 3,12 z³
- cena 1m3 cieków - 1,30 z³
- kwota dotacji do 1m3 cieków - 1,82 z³.
Kalkulacja dotacji do 1 tony nieczystoci sta³ych:
- redni koszt odbioru i sk³adowania 1t. nieczystoci - 260,41 z³.
- rednia cena 1 t. nieczystoci sta³ych -103,65 z³.
- kwota dotacji do 1 t. nieczystoci sta³ych - 156,76 z³.
*dotacje kalkulowane s¹ wg stawek jednostkowych, które ustala Rada Miasta w drodze uchwa³y.

Prawda, mity i kity

Przypadki ró¿añskie
Przez cztery lata para³em siê opozycj¹, czasem faktyczn¹, czasem jak
najbardziej pozorn¹. Przez prawie cztery lata "wierszcz Ró¿añski"
zamkniêty by³ dla w¹tpliwej jakoci, aczkolwiek kontrowersyjnych, artyku³ów mojego autorstwa. Zrz¹dzeniem losu w opozycji ju¿ nie jestem,
choæ w opozycji do samego siebie pozostajê nierzadko. Szczêciem, byæ
mo¿e, pozwol¹ mi teraz do "wierszcza" pisywaæ.
27 padziernika 2002 r., mieszkañcy, a wród nich i ja (dla wyjanienia dodam, ¿e nie mog³em g³osowaæ na samego siebie, bo by³em kandydatem na radnego poza swoim okrêgiem wyborczym) wybralimy piêtnastu
wspania³ych, którzy przez kolejne cztery lata dzier¿yæ bêd¹ przysz³oæ miasta i gminy Ró¿an. 10 listopada tego¿ samego roku zakoñczy³a siê batalia o
fotel burmistrza, któr¹ to rozstrzygn¹³ na swoj¹ korzyæ Jerzy Parciñski.
Sesja na okolicznoæ lubowania radnych i burmistrza ju¿ siê odby³a, symboliczna lampka szampana dawno odbi³a siê czkawk¹, przyszed³ czas na
pracê.
Ubieg³oroczny bud¿et Ró¿ana by³ najwiêkszy od lat, jego inwestycje poch³onê³y mnóstwo rodków. Wystarczy przypomnieæ o budowie orodka
zdrowia, asfaltowaniu dróg poza miastem i ulic w nim samym, budowie i
modernizacji wodoci¹gów i kanalizacji. ¯eby rozwiaæ domys³y, przetarg na
halê sportow¹ równie¿ zosta³ rozstrzygniêty, a inwestycja powinna byæ realizowana pe³na par¹ w 2003 r. Wbrew pozorom do zrobienia pozosta³o
jeszcze bardzo wiele, ale oprócz podniesionej rêki radnego potrzebna jest
jeszcze akceptacja mieszkañców i ich pomys³owoæ. Dlatego podczas trwania tej kadencji zostan¹ wprowadzone dy¿ury radnych, którzy spotykaj¹c
siê z wyborcami, bêd¹ baczyæ na ludzkie oczekiwania i w ten sposób kszta³towaæ w³asne priorytety inwestycji. Potem wspó³towarzysze sesyjnej niedoli bêd¹ je weryfikowaæ zgodnie z mo¿liwociami gminnego bud¿etu.
Gmina Ró¿an jest dosyæ bogata jak na polskie warunki, bogata dziêki
"biedzie" zwi¹zanej z lokalizacj¹ Krajowego Sk³adowiska Odpadów Promieniotwórczych, ale jednak. Mieszkañcy, wyborcy powinni mieæ wiadomoæ, ¿e ze wzglêdu na tê lokalizacjê nale¿¹ im siê szczególne, publiczne
przywileje. Takie ju¿ s¹, jak choæby cena wody, któr¹ dotuje gmina, bo gdyby nie to, metr szecienny kosztowa³by drugie tyle, czy cena cieków równie¿ zani¿ana ze wzglêdu na dobro ró¿aniaków. Jednak dla zminimalizowania niewygodnego s¹siedztwa konieczne s¹ inwestycje, które wp³yn¹ na
poprawê ¿ycia mieszkañców. Temu s³u¿yæ bêdzie rozpoczêta kadencja.
Wyobra¿am sobie, ¿e dziêki dy¿urom radnych spo³eczeñstwo bêdzie partycypowaæ w sprawowaniu w³adzy i podpowiadaæ, co nale¿y na terenie gminy
zrobiæ. Zdarza siê bowiem, ¿e podczas posiedzeñ rady przekazujemy rodki
finansowe, na si³ê uszczêliwiaj¹c grupy mieszkañców. Dlatego potrzebny
jest ci¹g³y kontakt na linii rada - wyborcy, aby wyeliminowaæ tego rodzaju
sytuacje.
Na pierwszy rzut oka zdawaæ by siê mog³o, ¿e geografia polityczna
nowej Rady Miejskiej uleg³a niewielkiej zmianie. Wiêkszoæ radnych ponownie dzier¿y swoje stanowiska. Pozory bywaj¹ z³udne, o czym przekonali
siê chocia¿by ex cz³onkowie nieistniej¹cego zarz¹du. Kadencyjnoæ to piêkna
rzecz, pozwala na czasow¹ izolacjê wypalonych, skutecznych lub niezbyt
skutecznych, czy wreszcie skompromitowanych radnych. Ale pozwala odetchn¹æ tak¿e mieszkañcom przed szaleñczymi zapêdami okrêgowych kacyków, dla których partykularny interes liczy siê ponad wszystko. Przyk³ady
mo¿na mno¿yæ.
W³adza, która unika krytyki, prowadzi do patologii. Najgorszym z
b³êdów jest cenzura i jej t³umienie. W konsekwencji panosz¹ siê plotki,
które szkodz¹ o wiele bardziej ni¿ otwarta, nawet najbardziej nietrafna krytyka. Na tak¹ mo¿na zawsze odpowiedzieæ, na plotkê nie sposób. "wierszcz
Ró¿añki" jest periodykiem wydawanym za publiczne pieni¹dze, st¹d ka¿dy
powinien mieæ prawo do swobodnego wypowiadania siê na jego ³amach.
Oczywicie abstrahuje od anonimów i tekstów wykraczaj¹cych poza ramy
dobrych obyczajów. Tym niemniej powinien staæ siê publicznym forum do
rozwa¿añ nad problemami Ró¿ana, czego sobie i czytelnikom ¿yczê.
Piotr widerski
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BUD¯ET
GMINY RÓ¯AN
2003
Bud¿et gminy na rok 2003 planuje siê w kwotach:
Dochody - 13.658.544 z³ w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej - 738.796 z³
Wydatki - 13.575.794 z³ w tym wydatki na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej - 738.796 z³
Z dochodów zabezpiecza siê kwotê 82.750 z³ na sp³atê po¿yczek przypadaj¹cych na rok 2003.
PLANOWANE DOCHODY BU¯ETU GMINY :
-wp³ywy ze sprzeda¿y wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t -700 z³,
-wp³ywy z dzier¿aw za obwody ³owieckie - 1.000 z³,
-dochody z dzier¿aw - 60.000 z³,
-z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów - 22.000 z³,
-ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych tj. dzia³ek budowlanych oraz
mieszkañ w budynku przy ul. Szkolnej - 25.000 z³,
-z czynszów za wynajmowane lokale -37.710 z³
-dotacja na budowê sali gimnastycznej w kwocie 700.000 z³.
-wp³ywy z us³ug opiekuñczych - 6.000 z³
-dochody z Instytutu Energii Atomowej za korzystanie ze sk³adowiska odpadów promieniotwórczych w kwocie 6.882.000 z³,
-dochody z tytu³u odsetek od rodków na rachunkach bankowych 50.000 z³,
Subwencje z bud¿etu pañstwa:
- czêæ owiatowa subwencji ogólnej - 2.333.621 z³
- czêæ podstawowa subwencji ogólnej - 2.766 z³
- czêæ rekompensuj¹ca - 114.038 z³
- dochody od osób prawnych:
podatek rolny - 250 z³
podatek leny - 20.647 z³
podatek od nieruchomoci - 1.365.500 z³
- dochody od osób fizycznych:
podatek rolny - 120.000 z³
podatek leny - 4.800 z³
podatek od dzia³alnoci gospodarczej - 50.000 z³
podatek od nieruchomoci - 355.000 z³
podatek od spadków i darowizn - 3.000 z³
op³aty lokalne op³ata targowa - 33.000 z³
podatek od rodków transportowych - 34.400 .z³
op³ata skarbowa - 22.000 z³
- dochody z tytu³u op³at za sprzeda¿ alkoholi w wysokoci - 50.000 z³.
- podatek od czynnoci cywilnoprawnych - 63.000 z³.
Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa:
- udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych - 541.902 z³
- udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.000 z³
Dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej:
-dofinansowanie owietlenia dróg publicznych nie bêd¹cych pod zarz¹dem gminy - 29.000 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze - 340.000 z³
- utrzymanie Terenowego Orodka Pomocy Spo³ecznej - 144.000 z³
- zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze - 54.000 z³
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- specjalistyczne us³ugi opiekuñcze - 112.000 z³.
- ubezpieczenie zdrowotne - 15.000 z³.
- na administracjê publiczn¹ - 43.662 z³.
Plan dochodów bud¿etowych podlegaj¹cych przekazaniu do bud¿etu
pañstwa w kwocie - 20.952 z³.
WYDATKI BUD¯ETU GMINY
- prowizje za wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t -2.000 z³
- zakup bloczków wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t oraz materia³ów do utrzymania czystoci w sk³adnicy zw³ok zwierzêcych 4.000 .z³
- wynagrodzenie pracownika obs³uguj¹cego sk³adnicê zw³ok zwierzêcych - 7.300 z³.
- wp³ata na rzecz Izb Rolniczych - 3.000 z³.
- budowa wodoci¹gu wiejskiego Szygi - Mi³ony -200.000 z³
- budowa wodoci¹gu do wsi Mroczki - 120.000 z³
- dokoñczenie asfaltowania drogi we wsi Mroczki - 80.000 z³.
- dalsze asfaltowanie drogi przez wie Dyszobaba - 120.000 z³.
- asfaltowanie drogi przez wie Podborze - 80.000 z³.
- asfaltowanie drogi przez wie D¹brówka - 300.000 z³.
- ustalenie granic drogi Za³uzie - Chrzanowo - 40.000 z³.
- opracowanie dokumentacji i map na wykonanie k³adki na rzece
Ró¿anica - 30.000 z³.
- wykonanie dokumentacji na asfaltowanie drogi do wsi Zawady-Ponikiew - 30.000 z³.
- asfaltowanie ulic na osiedlu za cmentarzem i ul. Cmentarnej 200.000 z³.
- modernizacja ul. Mostowej - 150.000 z³.
- modernizacja ul. Szkolnej od Poniatowskiego do Polnej -200.000 z³.
- modernizacja ul. Hallera, Wileñskiej, Lwowskiej i Rolnej - 200.000 z³.
- modernizacja ul. Fortowej - 50.000 z³.
- budowa chodników w miecie - 200.000 z³.
- modernizacja ul. Nowej.
- przejêcie i urz¹dzenie dróg na terenie Spó³dzielni Mieszkaniowej 78.218 z³.
- na wykup gruntów pod ulice - 10.000 z³,
- na remont budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 5 - 100.000 z³,
- wykonanie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 3 - 35.000 z³,
- wymianê okien w budynkach przy ul. Poniatowskiego 15 a, 15 b 50.000 z³.
- na studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy 70.000 z³,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000 z³,
- na utrzymanie miejsc pamiêci narodowej - 5.800 z³,
- na Radê Miejsk¹ - 90.000 z³,
- na wykonanie badañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem Krajowego
Sk³adowiska Odpadów Promieniotwórczych - 10.000 z³,
- na Urz¹d Gminy - 996.000 z³,
- na prowizje i diety so³tysów - 15.000 z³,
- sk³adki na zwi¹zki, których gmina jest cz³onkiem i op³aty bankowe
-27.000 z³,
- zadania z zakresu administracji rz¹dowej - 43.662 z³,
- na utrzymanie gotowoci bojowej Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 100.000 z³,
- na obronê cywiln¹ - 450 z³.
- na wydatki zwi¹zane ze sp³at¹ odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek w
kwocie 30.150 z³.
- rezerwa na ró¿ne rozliczenia - 110.000 z³
- na Szko³y Podstawowe -1.645.762 z³ w tym:
- na wymianê okien - 100.000 z³,
- na wyposa¿enie wietlicy i biblioteki - 5.000 z³.
- na Gimnazjum Publiczne - 857.011 z³ w tym:
- na wymianê okien - 40.000 z³.
- na dowóz uczniów - 179.594 z³
- na Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ i Przedszkola 146.069 z³
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- na fundusz wiadczeñ socjalnych emerytowanych nauczycieli 13.736 z³.
- na budowa sali gimnastycznej -1.450.000 z³.
- na bie¿¹ce utrzymanie sali gimnastycznej - 50.000 z³.
- na przeciwdzia³anie alkoholizmowi - 50.000 z³
- na utrzymanie budynku Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
- 30.000 z³.
- na us³ugi opiekuñcze -232.000 z³
- na zasi³ki i pomoc w naturze - 455.000 z³
- na utrzymanie Terenowego Orodka Pomocy Spo³ecznej -295.100 z³
- na dodatki mieszkaniowe - 65.000 z³.
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej - 15.000 z³.
- na zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne - 54.000 z³.
- na dodatkowe do¿ywianie uczniów - 25.000 z³.
- na wietlice szkolne - 173.880 z³.
- na przedszkole - 860.800 z³ w tym:
- na wymianê okien - 88.000 z³, 80.000 z³,
- na zmianê ogrzewania na olejowe - 80.000 z³,
- na elewacjê budynku - 40.000 z³.
- na fundusz wiadczeñ socjalnych emerytowanych nauczycieli - 2.678 z³.
- na wypoczynek dzieci i m³odzie¿y w okresie wakacji i ferii - 25.000 z³.
- na oczyszczanie miasta - 95.000 z³
- na utrzymanie zieleni - 50.000 z³
- na owietlenie ulic - 179.000 z³
- na wymianê lamp owietleniowych na energooszczêdne - 30.000 z³.
- na dotacjê dla ZGKiM do deficytowej dzia³alnoci - 486.000 z³
- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 40.000 z³.
- na prowizjê od op³aty targowej - 9.900 z³
- na utrzymanie szaletu - 6.000 z³
- na budowa kanalizacji i wodoci¹gów w miecie - 270.000 z³
- na modernizacja oczyszczalni cieków - 1.000.000 z³.
- na wykup gruntów pod zalew - 280.000 z³.
- na dotacje dla Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury 474.000 z³.
- na budowê wietlicy we wsi Dzb¹dz - 122.000 z³.
- na ochronê zabytków ( malowanie kocio³a) - 55.000 z³.
- na organizacjê imprez sportowych - 50.000 z³.
)inf. Urz¹d Gminy w Ró¿anie
Ka¿dy mo¿e mieæ swoje uwagi do celowoci zaplanowanych
wydatków bud¿etowych. Gdy nad konstrukcj¹ bud¿etu pracuje, powiedzmy18 osób, to mo¿na s¹dziæ, i¿ wypracowana przez t¹ grupê
koncepcja bêdzie kompromisem miêdzy celowoci¹ a mo¿liwociami. Tylko nieliczni wiedz¹, ¿e bud¿et naszej gminy stoi na rodkach
otrzymywanych za sk³adowisko odpadów promieniotwórczych. Jest
to ok. 50,4% ogólnych dochodów gminy. Strach pomyleæ, co by by³o,
gdybymy tych pieniêdzy w bud¿ecie nie mieli. Ponoæ jestemy w
zwi¹zku z tym bogat¹ gmin¹. Historia jednak uczy, ¿e sielanka, jaka
by nie by³a, nie trwa d³ugo. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ tak, ¿e kto wyci¹gnie ,,³apê" po te pieni¹dze. Nieoficjalnie ju¿ ,,przecieka", ¿e powiat
ma chrapkê na ró¿añskie eldorado. Podobno sk³adnica odpadów
le¿y równie¿ na terenie powiatu. Wiadomo równie¿, ¿e w powiecie
cienko przêd¹. Szukaj¹, sk¹d by tu wyrwaæ jak¹ "kasê". Ale nie o
tym chcia³em. W przedwyborczych obietnicach wiele mo¿na by³o siê
nas³uchaæ, jak to przyszli radni bêd¹ likwidowaæ bezrobocie w gminie. I ja jako, nijak tego nie mogê zauwa¿yæ. Jest tam, co prawda 40
tys. z³otych na prace interwencyjne, ale na mi³oæ bosk¹, jest to tylko
ok.0,29% ogólnego bud¿etu. Gdzie tu widaæ dbanie o bezrobotnych
w gminie?. Ilu ludzi mo¿na zatrudniæ za te pieni¹dze? Wydaje siê to
mieszne. Nie pamiêtam (obym siê myli³), ale w poprzednich radach
i w obecnej, równie¿ nie widaæ, by zwo³ano jak¹ debatê powiêcon¹
tylko i wy³¹cznie temu zagadnieniu. Pomys³ów jest wiele, ka¿dy wie,
co trzeba zrobiæ, tylko jako nie potrafimy tego wdro¿yæ w ¿ycie.

Przyk³ad zimy. nieg zawala ulice i chodniki. Mo¿na zatrudniæ na
umowê o dzie³o kilku ludzi bezrobotnych do odnie¿ania, ale czy kto
o tym pomyli?. Czy nie mo¿na by³o zleciæ odnie¿ania wiosek i dróg
dojazdowych rolnikom, którzy w wiêkszoci klepi¹ biedê, a nie liczyæ na ci¹gle niewydolny ZGKiM. Przyk³adów braku zainteresowania bezrobotnymi mo¿na podaæ jeszcze wiêcej. Czemu zrobilimy siê
tacy nieludzcy, lepi na krzywdê, na biedê, przecie¿ ka¿dy z nas mo¿e
byæ nastêpny. Bud¿et 2003 to znów wiele inwestycji. Czy przy ich
realizacji znajd¹ pracê bezrobotni z naszej gminy?
K.Kruszewski
UCHWA£A Nr II/13/2002
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 12 grudnia 2002 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 (t.j. 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
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
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.
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:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 to w³¹cznie 500 z³
- od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 720 z³
- od 9 ton do poni¿ej 12 ton 920 z³
b) 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
c) 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
d) 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 wysokoci:
a) 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
b) 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
c) 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
d) 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 2003 roku.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
WICEPRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Brym
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UCHWA£A Nr II/9/2002
RADY MIEJSKIEJ W RÓ¯ANIE
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i
zwolnieñ w tym podatku na terenie Gminy Ró¿an na rok podatkowy
2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i 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 podatku od nieruchomoci:
1.Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -od
1m2 powierzchni - 0.43 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -od 1ha powierzchni - 3.28 z³
c) pozosta³ych -od 1m2 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 - od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 3,52 z³
b) inne ni¿ wymienione pod lit."a" - w tym letniskowe-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
§ 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 § 1. pkt 2. ppkt. 5 lit.
"a" niniejszej uchwa³y 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, stanowi¹cych
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 2003 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Brym
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Ró¿an w Internecie
Czasami przegl¹dam sieæ w poszukiwaniu informacji o Ró¿anie. Pierwszym serwisem traktuj¹cym o naszym miecie by³ autorstwa Wies³awa £askarzewskiego www.rozan.hg.pl.
Znaj¹c autora osobicie,
oczekiwa³em wielu ciekawostek. I nie myli³em siê.
Mimo ¿e serwis traktuje bardziej w stronê militariów i
wojskowoci, to pod wzglêdem historycznym wiele
mo¿na siê tam dowiedzieæ.
Tematycznie dzieli siê na :
Ró¿an XI-XX wiek, carski
garnizon, I wojna wiatowa,
okres miêdzywojenny, II
wojna wiatowa, okres powojenny, mapy okolic Ró¿ana. Ciekawostkami s¹ mapy
wojskowe Ró¿ana z 1912, z czasów I wojny wiatowej i z 1943 roku,
a nawet mapa NATO z lat 50-tych. Ciekawe opisy dawnych koszar w
Kaszewcu, du¿o zdjêæ ¿o³nierzy na æwiczeniach z lat przedwojennych nawet carskich. Witryna godna polecenia dla
wszystkich interesuj¹cych
siê histori¹ Ró¿ana.
Ostatnio odkry³em serwis
Piotra Pogorzelskiego,
który jest zupe³nie wie¿ym miejscem traktuj¹cym o naszym miecie
(www.rozan.net) i stronê
www.psp.rozan.net równie¿ jego autorstwa. Serwis rozan.net jest jeszcze
miejscem wie¿ym w Internecie i oprócz doæ sporej dawki informacji historycznych dotycz¹cych
naszego miasta, reszta jest
jeszcze w fazie rozbudowy, ale niepozbawiona, wielu przydatnych
informacji takich jak np. adresy i kontakty do Starostwa Powiatowego i urzêdów gmin Powiatu Makowskiego. ¯yczê mu uporu w tym,
co robi. Mo¿e ju¿ nied³ugo rzesza internautów ró¿añskich -i nie tylko- zainteresuje siê
tym, mo¿na powiedzieæ, profesjonalnym
s e r w i s e m .
WWW.psp.rozan.pl
to strona o Jednostce
Ratowniczo Ganiczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ró¿anie. Mo¿na uzyskaæ
informacjê na temat
kadry stra¿aków, ich
wyposa¿enie, opis rejonu dzia³ania. O Ró¿anie jest miejsce pod
adresem rozan.republika.pl pe³ne "wodotrysków" autora FX. W mojej ocenie jet to raczej eksperyment medialny. W sieci jest wiele odnoników do stron, gdzie jest jaka informacja o Ró¿anie niestety rzadko ciekawe. Oficjalna strona Urzêdu

Gminy (www.ró¿an.sisco.pl.) niestety ca³y czas
jest w trakcie budowy i
niczym szczególnym siê
nie wyró¿nia, choæ posiada "forum". Proponujê zajrzeæ na strony, wymieniaæ
pogl¹dy. Szczególnie polecam stronê www.rozan.pl.
Mo¿e stanie siê ona miejscem szerokiej wymiany
pogl¹dów i publicznej dyskusji, czego wszystkim, internautom ¿yczê.
kruszewski

Prace cz³onków kó³ka plastycznego dzia³aj¹cego przy Domu
Kultury w Ró¿anie, którego instruktorem jest pani Hanna £oziñska-Rybacka.
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Alkohol a zdrowie
Kac wyd³u¿a ¿ycie
Gen, który sprawia, ¿e trzewiejemy szybciej ni¿ inni, redukuje
tak¿e korzystne skutki picia.
W jednym z norweskich pubów by³em niedawno wiadkiem
o¿ywionej dyskusji nad ró¿nymi skutkami nadu¿ywania alkoholu.
M³odzi ludzie zastanawiali siê, dlaczego czêæ z nich, w tym nawet
ci, którzy sprawiali wra¿enie mocno "wstawionych", byli nazajutrz
rano rzecy, podczas gdy inni przez ca³y nastêpny dzieñ cierpieli z
powodu kaca.
W jednym z ostatnich numerów pisma "New England Journal of Medicine" pokuszono siê o wyjanienie tej "odwiecznej" zagadki. Zwrócono mianowicie uwagê na decyduj¹c¹ rolê odziedziczonych po rodzicach czynników genetycznych, decyduj¹cych szybkoci
metabolizowania alkoholu w organizmie. Co wiêcej, okaza³o siê, ¿e
ma to zaskakuj¹cy wp³yw na zdrowie. I tak osoby, które dziedzicz¹
geny umo¿liwiaj¹ce im szybkie trzewienie po wieczornym upojeniu, mog¹ oddawaæ siê piciu alkoholu bez ryzyka, ¿e nastêpnego dnia
bêd¹ mia³y kaca. Ale, niestety, ich têtnice i serce mog¹ nie odnieæ
wszystkich korzyci, jakie daje spo¿ywanie alkoholu, w szczególnoci czerwonego wina.
Zak¹szaj i nie s¹cz
Czynniki genetyczne to jednak tylko jeden z elementów decyduj¹cych samopoczuciu nastêpnego dnia i o perspektywach zdrowotnych. Na przyk³ad jedzenie w trakcie konsumpcji alkoholu os³abia jego wp³yw na organizm. Po pierwsze, dziêki zatrzymaniu alkoholu w ¿o³¹dku, z którego wch³ania siê stosunkowo wolno. Po drugie, na skutek niemo¿noci nag³ego przejcia do jelita cienkiego, z
którego natomiast wch³ania siê szybko. Okazuje siê, ¿e czysta whisky, wiêkszoæ nie rozcieñczonych mocnych napojów alkoholowych
powoduje tak silne jednorazowe pobudzenie ¿o³¹dka, ¿e odwiernik
- zwieracz miêniowy oddzielaj¹cy ¿o³¹dek od dwunastnicy - ulega
czêciowemu zamkniêciu. W rezultacie tego wypicie "kielicha" mo¿e
daæ o sobie znaæ o wiele póniej ni¿ powolne s¹czenie s³abszego drinka
alkoholowego. Rozcieñczenie wysokoprocentowych roztworów alkoholowych do postaci s³abych drinków niejako pozwala oszukaæ odwiernik - "przekonaæ" go, ¿e zawartoæ alkoholu jest ma³a. A jeli
odwiernik pozostaje otwarty, to alkohol sprawnie przechodzi do
dwunastnicy i u pij¹cej osoby stosunkowo szybko jego stê¿enie we
krwi podnosi siê do poziomu toksycznego.
S³absze g³owy pañ
Generalnie kobiety upijaj¹ siê szybciej ni¿ mê¿czyni. Po czêci jest to spowodowane ich budow¹ - maj¹ wiêcej tkanki t³uszczowej, a mniej miêniowej - ale te¿ wolniej ni¿ mê¿czyni metabolizuj¹ alkohol. W efekcie, w porównaniu z mê¿czyznami, szybciej siê
upijaj¹ i o wiele wolniej trzewiej¹. Pomimo ¿e alkohol jest spalany
g³ównie w w¹trobie, odbywa siê to równie¿ w ¿o³¹dku. U m³odych
kobiet ten drugi proces zachodzi jednak w niewielkim stopniu. Poniewa¿ za spalanie alkoholu przez w¹trobê dostarcza o jedn¹ trzeci¹
kalorii wiêcej w porównaniu z metabolizowaniem go przez ¿o³¹dek,
to nadu¿ywanie trunków powoduje wiêkszy przyrost masy cia³a u
pij¹cych pañ ni¿ u pij¹cych panów. Po menopauzie jednak u kobiet
alkohol zaczyna byæ metabolizowany podobnie jak u mê¿czyzn.
Ju¿ od dziesiêciu lat wiadomo, ¿e "æwiczenie g³owy" zwiêksza prêd-
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koæ trzewienia co najmniej jedn¹ trzeci¹. Jednak zdrowa w¹troba,
"praktyka" i p³eæ nie s¹ jedynymi czynnikami decyduj¹cymi o szybkoci utylizacji alkoholu w organizmie. Jak wykaza³ raport naukowców z Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Harvarda i z Orodka
Badañ Epidemiologicznych Weteranów Wojennych Wojennych Massachusetts wa¿ny wp³yw ma równie¿ uwarunkowana genetycznie sama
zdolnoæ szybkiego spalania alkoholu. I tak czêæ osób dziêki genom
doæ sprawnie przetwarza alkohol, a czêæ powoli.
Praktyka i geny
Posiadanie genu warunkuj¹cego szybkie metabolizowanie
alkoholu wcale nie jest jednak takie korzystne, jak mog³oby siê wydawaæ. Okazuje siê bowiem, ¿e w tej sytuacji alkohol i jego metabolity o dzia³aniu ochronnym wobec uk³adu sercowo-naczyniowego mog¹
nie pozostawaæ we krwi na tyle d³ugo, by w pe³ni korzystanie oddzia³ywaæ na nasze zdrowie. Badania naukowców Harvardu wykaza³y, ¿e
u osób wolno spalaj¹cych alkohol ryzyko zapadniêcia na chorobê niedokrwienn¹ serca zmniejszy siê bardziej, jak te¿ stwierdzi siê u nich
we krwi wiêcej zmian o dzia³aniu ochronnym wobec uk³adu sercowo
- naczyniowego. Mo¿emy dziedziczyæ jeden z dwóch genów, które
kontroluj¹ typ uk³adu enzymatycznego dehydrogenazy alkoholowej,
decyduj¹cy o prêdkoci metabolizowania alkoholu. Osoba spo¿ywaj¹ca umiarkowane iloci alkoholu (jeli naturalnie nie uzale¿nia siê
od niego i nie dochodzi u niej do uszkodzenia w¹troby zaburzaj¹cego
spalanie alkoholu) mo¿e zatem dziedziczyæ albo gen warunkuj¹cy
powolne przetwarzanie alkoholu, albo ten odpowiedzialny za jego
szybsz¹ utylizacjê. Taka osoba, mê¿czyzna b¹d kobieta, mog¹ca szczyciæ siê nastêpnego dnia w pubie tym, ¿e szybko dosz³a do siebie po
upojnym wieczorze, raczej jednak nie ma powodów do samozadowolenia. Obecnie w rodowisku naukowo-medycznym uwa¿a siê bowiem, ¿e umiarkowane spo¿ywanie alkoholu-najlepiej od dwóch do
trzech szklaneczek czerwonego wina dziennie, a tak¿e innych napojów alkoholowych, choæ w mniejszych ilociach - wywiera wieloraki
korzystny wp³yw na uk³ad sercowo-naczyniowy. Wp³ywu tego mo¿emy byæ czêciowo pozbawieni, jeli nale¿ymy do tych, którzy zbyt
szybko metabolizuj¹ alkohol.
T. Stuttaford
"The Times"
Gor¹czka jest fizjologicznym sposobem organizmu na pobudzenie si³ obronnych. Wy¿sza temperatura nie tylko pogarsza warunki przetrwania wirusów i bakterii, lecz komórek je zwalczaj¹cych. Dlatego po rodki przeciwgor¹czkowe siêgaæ nale¿y tylko
wtedy gdy przekracza ona 38,5 st. Celsjusza, miêdzy innymi po to,
aby zapobiec wyst¹pieniu drgawek gor¹czkowych. Temperaturê u
ma³ych dzieci nale¿y mierzyæ raczej nie w ustach, lecz w odbycie
lub pod pach¹, choæ ten ostatni pomiar nie jest zwykle dok³adny. W
przypadku pomiaru temperatury w odbycie, dziecko nale¿y u³o¿yæ
na boku z lekko podkurczonymi nogami, a sam termometr wczeniej nat³uciæ.
Rentgen p³uc pozwala wyeliminowaæ ryzyko zapalenia p³uc,
badanie ultrasonograficzne lub tomografia komputerowa - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie mózgu. W celu odró¿nienia napadów typu padaczkowego od zwyk³ych napadów drgawkowych wykonuje siê monitorowany zapis EEG i EKG. Konieczne
bywa tak¿e okrelenie poziomu elektrolitów w surowicy krwi, a
tak¿e glukozy, amoniaku, mocznika, zbadanie równowagi kwasowo-zasadowej. Dziêki nim wyklucza siê np. zaburzenia elektrolitowe, hipo- i hiperglikemiê.

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

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

e-mail: dkrozan@poczta.onet.pl

8

wierszcz Ró¿añski

W Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury w Ró¿anie
w dniu 05.01.2003 roku w niedzielê poprzedzaj¹c¹ Objawienie Pañskie - wiêto Trzech Króli ju¿ tradycyjnie zosta³o wystawione przez
m³odzie¿ i dzieci przedstawienie zwane "Jase³kami". Przedstawienie
by³o powtarzane kilkakrotnie. To piêkne i bogate w treci i inne walory widowisko wyre¿yserowa³a jak zawsze siostra Kornelia. Z w³aciw¹ sobie ambicj¹ i dowiadczeniem zadba³a równie¿ o piêkn¹ scenografiê adekwatn¹ do poszczególnych scen, bogate stroje dla graj¹cych aktorów koresponduj¹cych tamt¹ epok¹, a tak¿e o wiele innych
szczegó³ów, które w aspekcie prezentowanych treci zadecydowa³y o
wartoci tego spektaklu. Bez zbêdnej skromnoci i przesady mo¿na
powiedzieæ, i¿ tajemnicê narodzenia Jezusa w Betlejem zaprezentowa³a m³odzie¿ z pietyzmem i znawstwem scenariusza opartego na
kanwie ewangelii, jak równie¿ popisa³a siê kunsztem aktorskim naprawdê na wysokim poziomie artystycznym. Wszyscy graj¹cy aktorzy interpretowali swoje kwestie w profesjonalny sposób, empatycznie identyfikuj¹ siê z odtwarzanymi rolami i postaciami, swobodnie operowali s³owem i ekspresj¹. W przedstawieniu gra³o oko³o
czterdziestu aktorów, nie sposób wiêc przedstawiæ ka¿dego z osobna.
Wszyscy bardzo siê starali i byli naprawdê wspaniali. S¹dzê, ¿e w tej
plejadzie graj¹cych ze
wzglêdu na presti¿ odtwarzanych postaci i nie
tylko na uwagê zas³uguje gra Arek Chojnowskiego, który tak sympatycznie wcieli³ siê w
postaæ ma³ego Jezusa.
Milenka Ciszkowska
zagra³a Mariê."Postaæ
Twoja wysmuk³a jak
palma. Siêgnê po palmê,
dotknê ga³¹zki jej owocami brzemienne " te s³owa Pisma wiêtego, liturgia Kocio³a stosuje do Najwiêtszej
Marii Panny. Palma odznacza siê szlachetn¹,
subteln¹ urod¹ i bogactwem duchowym. Milenka dziêki swej aparycji, wra¿liwej osobowoci, umiejêtnie i wiarygodnie wciela siê w odtwarzan¹ przez siebie rolê, identyfikowa³a siê z godn¹ postaci¹ Maryi. Równie¿ wiarygodny w odtwarzaniu roli w. Józefa by³ p. K.Siepio³a, który epatowa³ opiekuñczym ciep³em trosk¹ i serdecznoci¹
wobec Jezusa i Maryi. Przedstawienie jase³kowe zwi¹zane z narodzinami Jezusa w biednej stajence i wszystkie towarzysz¹ce temu
wydarzeniu okolicznoci wzruszaj¹ nas do g³êbi - prze¿ywamy ca³e
jego bogactwo. W tym kontekcie nie sposób oprzeæ siê refleksji czy
rozumiemy i prawid³owo interpretujemy znaki i czy w³aciwie kultywujemy zwyczaje bo¿onarodzeniowe. Bo¿e Narodzenie to spotkanie

Boga z cz³owiekiem, spotkanie wyj¹tkowe, bo dokonane w osobie
Jezusa Chrystusa. Prze¿ywamy okres Bo¿ego Narodzenia. W kocio³ach widzimy szopki, b³yszcz¹ owietlone choinki. Wszystko to tworzy magiczny nastrój. W niedzielê po Bo¿ym Narodzeniu obchodzona by³a uroczystoæ wiêtej Rodziny czyli tej wspólnoty jak¹ tworzyli Jezus, Maryja i Józef. Rodzina, w której przyszed³ na wiat Chrystus, by³a nara¿ona na liczne niebezpieczeñstwa. W jednej ze scen
jase³kowych m³odzie¿ ukaza³a jak Józef, Maryja i dzieciê Jezus uciekali przed gniewem Heroda /wietnie zagrana rola przez p. Jastrzêbskiego/ do Egiptu. Rodzina na tu³actwie wród obcych ludzi
. Na
pewno zaznali tam niewygód niejednej przykroci. Bóg, który by³
przy Maryi zawsze blisko, sta³ siê jej dzieckiem, synem, panem. Ten
fakt zmieni³ wszystko, a zarazem niczego nie zburzy³. Maryja by³a
nadal ¿on¹ Józefa. Prosta, uboga kobieta spe³nia³a wszystko to, do
czego zobowi¹zywa³a j¹ wiara w jedynego Boga. Nie przesta³a byæ
wra¿liwa na potrzeby najbli¿szych, o czym wiadczy choæby to, ¿e po
zwiastowaniu natychmiast wyrusza w góry, aby s³u¿yæ w. El¿biecie,
która by³a w szóstym miesi¹cu b³ogos³awionego stanu. Wszystko, co
dzia³o siê w ¿yciu matki bo¿ej, mo¿emy przypisaæ umiejêtnoci czuwania i przyjêciu Boga - Cz³owieka, który uni¿aj¹c siê, przenikn¹³ i
przemieni³ ca³e jej ¿ycie.
Tylko to bêdzie mia³o
prawdziwy wymiar wartoci, cenê i sens, a rozci¹gaj¹c siê na wszystkie
p³aszczyzny ¿ycia, bêdzie stawaæ siê prawdziwym og³aszaniem obecnoci Boga miêdzy
nami. Jezus Chrystus
jest miêdzy nami. Ci¹gle jest taki sam - ubogi, oczekuj¹cy na przyjêcie. W kontekcie
obejrzanego przedstawienia, wzbogacaj¹cego
nas duchowo i religijnie,
trudno nie poddaæ siê
kontemplacji i refleksji.
Opraw¹ muzyczn¹ "Jase³ek" by³y kolêndy, a
tak¿e piêkne liryczne ko³ysanki piewane przez
wszystkich aktorów.
Graj¹cy w "Jase³kach"
dostarczyli nam wielu piêknych wzruszeñ i doznañ religijnych, duchowych, etycznych etc. Jako parafianka pragnê serdecznie podziêkowaæ za prze¿ycie tak wspania³ej "uczty duchowej" siostrze Korneli, aktorom, a tak¿e wszystkim osobom, które poprzez wspó³pracê
wnios³y swój wk³ad w to ambitne widowisko.
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