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

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

Dzieñ Dziecka

fot.kruszewski

Burzliwa komisja ró¿añskiej Rady Miejskiej

Owiata na tapecie

We czwartek, 17 kwietnia br. ró¿añscy rajcy obradowali na Komisji Owiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Radnych
podzieli³a sprawa likwidacji Zespo³u Obs³ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkó³ i Przedszkola oraz zbli¿y³a, jak siê zdaje,
ograniczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli w dwóch
szko³ach, podstawowej i gimnazjum.
Porz¹dek obrad czwartkowej komisji przewidywa³ w zasadzie dwa punkty: debatê nad projektem uchwa³y w sprawie likwidacji Zespo³u Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ i Przedszkola oraz analizê stanu godzin ponadwymiarowych w Publicznej
Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Ró¿anie.
Temat pierwszy wywo³a³ burzliw¹, niekoniecznie merytoryczn¹ dyskusjê nad sensem utrzymywania ZOEASiP, w którym
prym wiód³ Dyrektor, jako niestrudzony obroñca swojej firmy. Zestwienie kosztów funkcjonowania Zespo³u przedstawione przez
Burmistrza Gminy nie przekona³o wszystkich radnych, co do sensu
jego finansowania, da³o natomiast podstawy do dyskusji nad koniecznoci¹ zmian organizacyjnych we wspomnianej jednostce. Dyrektor Zespo³u przedstawi³ w³asne wyliczenia i skierowa³ pod adresem przewodnicz¹cego rady miejskiej zarzut o polityczny podtekst uchwa³y o likwidacji. Tym samym podda³ w w¹tpliwoæ
oszczêdnoci rzêdu, co najmniej 100 tys. z³ (bior¹c pod uwagê pierwotny bud¿et Zespo³u) wynikaj¹ce z przekazania obs³ugi finansowo-ksiêgowej szkó³ do w³aciwego referatu w urzêdzie gminy. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt lepszej kontroli nad wydatkami w
owiacie, które jak siê okaza³o przy okazji analizy godzin ponadwymiarowych wymknê³y siê spod kontroli samorz¹du.
cd. na str.2

Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie z okazji Dnia Dziecka zorganizowa³ w dniu 1 czerwca na rynku miasta imprezê artystyczn¹. Rozpoczê³a siê ona o godz.1700 "Bajk¹ o czarodzieju" w wykonaniu "Teatru Ma³ego" z Czêstochowy. Nastêpnie w programie z okazji Dnia Matki wyst¹pi³y dzieci uczêszczaj¹ce do kó³ka teatralnego dzia³aj¹cego przy GOUK pod kierunkiem pani Ma³gorzaty
Sawickiej. Odby³y siê pokazy tañca towarzyskiego w wykonaniu dzieci
uczêszczaj¹cych na zajêcia taneczne organizowane przez GOUK pod
kierunkiem instruktor liwowskiej oraz dzieci ucz¹ce siê, na co dzieñ
w domu kultury gry na instrumentach klawiszowych. Na koniec ze wspania³ym show wyst¹pi³ duet braci "Bim Bam Bom" z Warszawy. Impreza zakoñczy³a siê o godz. 2030.
GOUK w Ró¿anie dziêkuje firmie "Victoria" za nieodp³atne
zabezpieczenie imprezy. (red)

Referendum unijne w Ró¿anie

W miecie i gminie Ró¿an nie spe³niono wymaganej 50% frekwencji. Na ogóln¹ liczbê 3685 uprawnionych w g³osowaniu wziê³o
udzia³ 1814 osób. Daje to 49,22% uprawnionych.
Miasto na TAK
W dwóch obwodach miejskich na ogóln¹ liczbê 2243 uprawnionych g³osowa³o 1240 osoby, a wiêc 55,28%. Za przyst¹pieniem do
Unii Europejskiej g³osowa³o 887 osób, czyli 71,53% g³osuj¹cych. Na
nie g³osowa³o 344 osoby, czyli 27,74% g³osuj¹cych. Oddano 9 g³osów
niewa¿nych 0,73%.
Wie nie spe³ni³a frekwencji wyborczej.
W obwodzie wiejskim na ogóln¹ liczbê 1442 uprawnionych g³osowa³o 574 osoby, czyli 39,8%. Za przyst¹pieniem do Unii Europejskiej g³osowa³o 307 osób, czyli 53,5% g³osuj¹cych. Na nie g³osowa³o
263 osoby, czyli 45,8% g³osuj¹cych. Oddano 4 g³osy niewa¿ne 0,7%.
red.
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w kilku zdaniach jednym tchem w kilku
V Piknik Olimpijski"Warszawa dzieciom"
01.06.2003r.
Na zaproszenie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego dzieci i m³odzie¿ Publicznej
Szko³y Podstawowej, Publicznego Gimnazjum
oraz Zespo³u Szkó³ z Ró¿ana wziê³a udzia³ w
V Pikniku Olimpijskim, który odby³ siê w Parku Agrykoli w Warszawie. Grupa uczestników
wraz z nauczycielami bra³a udzia³ w rozgrywanych tam imprezach sportowych zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia. Z zainteresowaniem m³odzie¿ ogl¹da³a czêæ artystyczn¹ w wykonaniu
gwiazd polskiej estrady. Wielu sympatyków
mog³o zdobyæ autografy mistrzów olimpijskich.
M³odzie¿ z Ró¿ana po raz pierwszy bra³a udzia³
w tak du¿ej imprezie kulturalno - sportowej.
LETNI

WYPOCZYNEK

UPKS "VICTORIA" Ró¿an organizuje
"Sportowe Wakacje" dla dzieci z terenu miasta
i gminy Ró¿an uczêszczaj¹cych do ró¿añskich
szkó³. W tym roku dzieci bêd¹ wypoczywaæ w
Ustce nad morzem. Pierwszy turnus odbêdzie
siê w dniach 23.06 - 06.07, a drugi w dniach 07
- 20 lipca. Na ka¿dym z turnusów wypoczywaæ
bêdzie 90 dzieci wraz z opiekunami - nauczycielami ró¿añskich szkó³. Koszty pobytu pokryje
samorz¹d gminy Ró¿an, Polski Zwi¹zek Tenisa
Sto³owego i rodzice.
A.Wasielewski
Komisja Owiaty Kultury Zdrowia i
Sportu w dniu 29.05.2003r. ustali³a 5% dodatek motywacyjny dla nauczycieli, wy³oni³a kandydatów w osobach Jerzego Pep³owskiego i
Paw³a Reszko do komisji konkursowej, której
zadaniem bêdzie wy³onienie kandydata na stanowisko dyrektora szko³y podstawowej w Ró¿anie. Ponadto dyskutowano nad tematem letniego wypoczynku grupy 180 dzieci, które wyjad¹ na wakacje do Ustki nad morzem oraz zobligowa³a dyr. Publicznej Szko³y Podstawowej
do rozwa¿enia mo¿liwoci wprowadzenia nauki jêzyka angielskiego, na co rada przeznaczy³aby dodatkowe rodki.
(red)

Dni Ró¿ana
16 - 17 sierpnia

Zainteresowanych prosimy o kontakt z
organizatorem.
Gminny Orodek
Upowszechniania Kultury
06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1
dkrozan@poczta.onet.pl

Burzliwa komisja ró¿añskiej Rady Miejskiej

Owiata na tapecie

Ponad pó³toragodzinna wymiana zdañ i argumentów, liczb i algorytmów, podstaw
prawnych i politycznych, koligacji i konotacji, nazwisk i imion pozwoli³a na przyjêcie
projektu uchwa³y o likwidacji Zespo³u Obs³ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkó³ i
Przedszkola w Ró¿anie i skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej. Szecioro radnych
g³osowa³o za, trzech by³o przeciwnych dwóch wstrzyma³o siê od g³osu. ZNP tym razem nie
interweniowa³, ciekawe na jak d³ugo.
Wzorem innych jednostek samorz¹du terytorialnego, który to wzór opisywa³ chocia¿by Tygodnik Ostro³êcki w kolejnym punkcie obrad Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu zajê³a siê analiz¹ iloci i sposobu wykorzystania godzin ponadwymiarowych przypadaj¹cych na nauczycieli ró¿añskich szkó³. Dyrektor szko³y podstawowej pomimo istnienia 80 takich godzin w swojej jednostce nie widzia³ sposobu na zatrudnienie dodatkowych
nauczycieli, sugeruj¹c jednoczenie, ¿e wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego i brakiem jednego z oddzia³ów sytuacja dla ju¿ pracuj¹cych pedagogów stanie siê dramatyczna.
W mniej apokaliptycznym tonie, bo przy po³owie godzin ponadwymiarowych w odniesieniu do szko³y podstawowej wypowiada³a siê dyrektor gimnazjum. Niestety, ale równie¿
nie daj¹c szans na zatrudnienie nowych nauczycieli. O co tak naprawdê idzie? Otó¿ gmina
dok³ada do bud¿etu owiaty na same godziny ponadwymiarowo 190 tys z³. Stosuj¹c rozumowanie czysto matematyczne kwota taka wystarczy³aby na zatrudnienie 6 nauczycieli, a
tym samym wydatnie zmala³oby bezrobocie wród m³odych wykszta³conych pedagogów.
W chwili obecnej rednia nauczycielska p³aca w Ró¿anie to ponad 2 tys.z³, rednia a wiêc
zarówno nauczyciela kontraktowego, jak i dyplomowanego. Tych ostatnich jest stosunkowo niewielu wiêc wnioski nasuwaj¹ siê same. "Najlepsi" osi¹gaj¹ wyniki o wiele wy¿sze,
w³asnie dziêki godzinom ponadwymiarowym. Analizê zakoñczono g³osowaniem zobowi¹zuj¹cym dyrektorów do minimalizowania newralgicznych godzin w tworzonych na rok szkolny arkuszach organizacyjnych i szukaniem mo¿liwoci zatrudnienia nowych nauczycieli.
Przy okazji pojawi³ siê g³os, ¿eby nie zapominaæ o tym, co najistotniejsze. Interesie uczniów.
SYB.
Artyku³ ukaza³ siê w Nr 9(83) dwutygodnika samorz¹dowego "Ziemia Makowska"
24.04.2003r. W dniu 28 kwietnia 2003r. Rada Miejska przyjê³a uchwa³ê o lkiwdacji ZOEASiP. Faktyczna likwidacja jednostki nast¹pi 30 czerwca. Obowi¹zki zwi¹zane z obs³ug¹
finansow¹ szkó³ i przedszkola ma pe³niæ referat ksiêgowy w urzêdzie gminy. (red.)

DZIEÑ "DRZWI OTWARTYCH''
W dniu 25 kwietnia 2003 roku w Zespole Szkó³ w Ró¿anie zosta³ zorganizowany
Dzieñ "Drzwi Otwartych", na który zaproszono m³odzie¿ klas III z Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie wraz z wychowawcami. Celem tego spotkania by³a promocja szko³y redniej jako potencjalnego miejsca dalszej nauki dla absolwentów PG.
Spotkanie rozpoczêto o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej. Uczniowie Zespo³u Szkó³
powitali przyby³ych goci i w telegraficznym skrócie przedstawili, jak wygl¹da organizacja procesów edukacyjnych szko³y widziana oczami spo³ecznoci uczniowskiej. Nastêpnie
g³os zabra³a pani dyrektor mgr Ilona Chmielewska, która przedstawi³a przyby³ym zasady
naboru kandydatów na I rok nauki do Zespo³u Szkó³, opowiedzia³a o panuj¹cych tu zwyczajach i atmosferze, koñcz¹c za, zaprosi³a wszystkich bardzo serdecznie do kontynuowania nauki w³anie w tej
szkole.
Kolejnym punktem
spotkania by³a prezentacja poszczególnych
organizacji dzia³aj¹cych w Zespole Szkó³
oraz ich programów aktywnoci uczniowskiej.
Zaprezentowa³y siê takie organizacje jak:
1. Samorz¹d Uczniowski - opiekun mgr Jolanta wierczewska,

2. PCK - opiekun mgr Maria Czartoryska,
3. LOP - opiekun mgr Wioletta Reszko,
4. Kó³ko recytatorskie - opiekun mgr Melania Biernacka,
5. Szkolny Klub Sportowy TECHNIK - opiekunowie mgr Andrzej Komsta
i mgr Artur Bujnowski
6. Kó³ko krawieckie - opiekun mgr El¿bieta ¯elaziñska,
7. Szkolny Klub Europejski - opiekun mgr Ewa Chojnowska
8. Kó³ko biblioteczne - opiekun mgr Anna Olkowska,
9. wietlica szkolna - opiekun mgr Gra¿yna Rawa,
Ostatnim etapem prezentacji by³a wycieczka po szkole, któr¹ poprowadzi³
wice dyrektor do spraw wychowawczych - mgr Adam Szczesik.
Promocja Zespo³u Szkó³ cieszy³a siê wród uczniów zainteresowaniem, dlatego te¿ postanowiono odwiedziæ inne szko³y gimnazjalne. Delegacja M³odzie¿y wraz z opiekunami uda³a siê do takich miejscowoci jak: M³ynarze,
Rzewnie, Kunin, Pasieki, Czerwonka, Goworowo, W¹sewo.
Ewa Chojnowska
W roku szkolnym 2003/2004 w Zespole Szkó³ w Ró¿anie planowane
s¹ nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE - profil ogólny
LICEUM PROFILOWANE o profilach: - ekonomiczno-administracyjny,
- zarz¹dzanie informacj¹,
TECHNIKUM MECHANICZNE - technik mechanizacjji rolnictwa,
TECHNIKUM EKONOMICZNE - finanse i rachunkowoæ,
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA - mechanik pojazdów samochodowych, - krawiec, -wielozawodowa,
SZKO£Y DLA DOROS£YCH - Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
- Technikum Zawodowe dla Doros³ych w zawodzie krawiectwo damskie oraz obs³uga i naprawa pojazdów samochodowych.
Szko³a realizuje naukê trzech jêzyków obcych: angielski, niemiecki,
rosyjski, w tym jeden jako kontynuacja po gimnazjum.

ZMIANY W POLICJI
Od 1 kwietnia 2003 roku w Ró¿anie ma swoj¹ siedzibê Posterunek
Policji, który powsta³ w miejsce wczeniej funkcjonuj¹cego Rewiru Dzielnicowych wchodz¹cego w sk³ad Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego. W³aciwoæ terytorialna nie uleg³a zmianie, to znaczy zasiêg dzia³ania posterunku
obejmuje trzy gminy: Ró¿an, M³ynarze i Rzewnie. Zmianie uleg³y zakres organizacyjny, zakres odpowiedzialnoci i stan etatowy.
Posterunek jest samodzieln¹ komórk¹ organizacyjn¹ podleg³¹ bezporednio pod Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz. Zadanie realizowane przez funkcjonariuszy obejmuj¹ ca³e spektrum dzia³añ policyjnych
pocz¹wszy od dzia³añ zapobiegaj¹cych przestêpstwom - tak zwanej prewencji,
dzia³añ realizowanych przez dzielnicowych, po czynnoci wykrywcze zwi¹zane z zaistnia³ymi na terenie posterunku zdarzeniami kryminalnymi. Dzia³ania
funkcjonariuszy Posterunku w Ró¿anie uzupe³niane s¹ przez dzia³anie funkcjonariuszy Sekcji Ruchu Drogowego oraz przez funkcjonariuszy Sekcji Kryminalnej przy zdarzeniach drogowych i zdarzeniach kryminalnych o du¿ym
ciê¿arze gatunkowym, jak na przyk³ad zabójstwa, rozboje z u¿yciem broni lub
innych niebezpiecznych narzêdzi, gwa³tów, przestêpstw narkotykowych. Dodatkowo do obs³ugi zdarzeñ kryminalnych na miejsca przestêpstw ze stanu
Sekcji Kryminalnej kierowany jest technik kryminalistyki do zabezpieczenia
ladów.
Wszystkie wymienione zadania Posterunek Policji w Ró¿anie realizuje w
sk³adzie dziesiêcioosobowym. Kierownik Posterunku - asp. Jerzy D³ugo³êcki dysponuje dziewiêcioma funkcjonariuszami: trzema dzielnicowymi, dwoma funkcjonariuszami ledczymi, czterema funkcjonariuszami prewencji.
Dzielnicowi realizuj¹ swoje zadania na terenie poszczególnych gmin.
M³. asp. Marek Z³otkowski jest dzielnicowym na terenie Miasta i Gminy Ró¿an; sier¿. szt. Krzysztof Stolarski jest dzielnicowym na terenie gminy M³ynarze; sier¿. szt. Roman Opacki jest dzielnicowym na terenie gminy Rzewnie.
cd.na str.7
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Wielkie podniecenie i emocje towarzyszy³y w dniu
23.05.2003 r. dzieciom uczêszczaj¹cym na zajêcia taneczne
do GOUK w Ró¿anie, prowadzone przez p. liwowsk¹ z
Ostro³êki, podczas wyjazdu na III Miêdzyszkolny Turniej
Tañca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Szko³y nr 10 w
Ostro³êce". Wyjazd nast¹pi³ o godz. 15.30 z placu przed bibliotek¹. Bia³y bus zawióz³ nas do Szko³y Podstawowej nr
10 w Ostro³êce, a tam m³ode pary taneczne, jedne w piêknych strojach, inne ubrane klasycznie zawziêcie æwiczy³y
przed wystêpem.
Ogólnie wyst¹pi³o 36 par z ró¿nych klas i szkó³ ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Ostro³êce, nr 2, nr 4, nr 6 z Zespo³u
Szkó³ nr 7 i nr 8 równie¿ z Ostro³êki, Publicznego Gimnazjum z Ró¿ana, Publicznej Szko³y Podstawowej z Ró¿ana,
szko³y podstawowej z Rzekunia oraz 4 pary z jednego z ostro³êckich przedszkoli.
Uczestnicy turnieju w osobach: widerska Daria, Z³otkowaka Joanna, Lalak Klaudia, Napiórkowska Jolanta, Babiñska Sylwia, Oliz³o Anna, Oliz³o Marta, Wróblewski Karol, Szatanek Bogdan, Mizerek Pawe³, Musierowicz Pawe³, Podlasin Dominik
zostali podzieleni wraz z innymi na
poszczególne grupy wiekowe. Ka¿da z grup mia³a do odtañczenia
m.in. walca, sambê, rock and rolla,
cha-chê. Wysi³ki taneczne oceniali
fachowcy z Warszawy, Bia³egostoku, Kielc i Ostro³êki, a prowadz¹c¹
turniej by³a p. liwowska.
Turniej otworzy³a dyrektorka
Szko³y Podstawowej nr 10 w Ostro³êce, ¿ycz¹c parom tanecznym sukcesów.
Zmagania turniejowe rozpoczê³y dzieci z przedszkola, dumnie,
choæ czasem myl¹cy kroki, zaczê³y
przemierzaæ ogromn¹ jak na ich
wiek i wzrost salê, nastêpnie wystêpowa³y kolejne grupy taneczne
maj¹cy do zaprezentowania poszczególne tañce. Podniecenie widoczne by³o nie tylko wród uczestników, ale jeszcze wiêksze wród
mam, babæ, cioæ, tatusiów itd.
Nasze dzieciaki przywioz³y z
turnieju dwa medale: srebrny dla
pary - Daria widerka i Mizerek
Pawe³, drugi br¹zowy wywalczy³a
para -Anna Oliz³o i Karol Wróblewski. Wszystkie dzieci otrzyma³y oprócz tego dyplomy i pami¹tkowe upominki. Rozlunienie nast¹pi³o podczas powrotu do domu, kiedy to jedne dzieci by³y
szczêliwe ze zdobytych nagród, inne musia³y zadowoliæ siê
tylko nagrodami pocieszenia, ale najwa¿niejsze chyba jest
to, ¿e w rozmowach dzieci mo¿na by³o us³yszeæ s³owa pochwa³y dla swoich rywali, z którymi przysz³o im siê zmagaæ. Potrafili oceniæ swoje mo¿liwoci, pope³nione b³êdy,
porównaæ czas spêdzony na æwiczeniach "tych dobrych", a
swój czas powiêcony nauce tañca prowadzonego w GOUK.
Takie wyjazdy s¹ konieczne. Daj¹ nie tylko mo¿liwoæ
po¿ytecznego spêdzenia czasu, ale równie¿ i mo¿liwoæ zobaczenia siebie oczami innych.
BB
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3 maja w Ró¿anie

3 maja Gminny Orodek Upowszechniania Kultury
w Ró¿anie przygotowa³ na pl. Obroñców Ró¿ana wieczór
estradowy. Niestety z³a pogoda uniemo¿liwi³a zabawê na wolnym powietrzu. Ca³oæ imprezy, mimo prób rozstawienia
sprzêtu nag³aniaj¹cego na rynku miasta, odby³a siê w sali
widowiskowej GOUK. Nie by³o to dobre rozwi¹zanie, gdy¿
sala nie remontowana ca³e lata, nie jest ju¿ najlepszym miejscem na tego typu imprezy. Ale innej nie ma. Ca³oæ ju¿
tradycyjnie rozpoczê³y wystêpy zespo³ów dzia³aj¹cych przy
Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury z Ró¿ana. Wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿ ucz¹ce siê tañca towarzyskiego, nastêpnie zespo³y wokalne i muzyczne. Gwiazdami wieczoru
by³ kabaret "D³ugi" i zespó³ "Salsa" oraz graj¹cy do tañca
ró¿añski "Nixon". Przy muzyce bawiono siê do pó³nocy.
(red.)

fot.kruszewski

III OTWARTY KONKURS RECYTATORSKI
"RÓ¯AÑSKIMI CIE¯KAMI"
W dniu 15.04.2003 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej GOUK w Ró¿anie
odby³ siê III OTWARTY KONKURS RECYTATORSKI "RÓ¯AÑSKIMI CIE¯KAMI" TWÓRCZOCI MARII PAWLIKOWSKIEJ - JASNORZEWSKIEJ.
G³ównym organizatorem konkursu by³ GOUK w Ró¿anie przy wspó³udziale
nauczycielki jêzyka polskiego z Publicznej Szko³y Podstawowej pani Ma³gorzaty
Sawickiej.
W konkursie udzia³ wziê³o ogó³em 42 uczniów ze szkó³: szko³a podstawowa
w Czarnowie - 4 uczestników z opiekunk¹ Marzen¹ Che³chowsk¹, szko³a podstawowa w Rzewniu - 8 uczestników z opiekunem Stanis³awem Mielczarkiem,
szko³a podstawowa w M³ynarzach - 4 uczestników - opiekunka Wioletta Opêchowska, szko³a podstawowa w Ró¿anie - 19 uczestników - opiekunka Ma³gorzata Sawicka, Publiczne Gimnazjum w Ró¿anie - 6 uczestników - opiekunka
Ma³gorzata S³awiñska.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - El¿bieta Suchecka bibliotekarka z GBP w
M³ynarzach, cz³onkowie -Joanna Brzuzy nauczycielka jêzyka polskiego ze szko³y podstawowej w Ró¿anie, Ma³gorzata S³awiñska nauczycielka i bibliotekarka z
Publicznego Gimnazjum w Ró¿anie, Bo¿ena E. Biedrzycka bibliotekarka z GOUK
w Ró¿anie - przyzna³o nagrody w dwóch kategoriach Gimnazjum i Szko³y Podstawowe. Ze wzglêdu, i¿ w konkursie startowa³y uczniowie tylko z Publicznego
Gimnazjum w Ró¿anie nagrodzeni zostali nastêpuj¹cy uczniowie tej¿e szko³y:
I miejsce - Milena Za³êska
II miejsce - Paulina Napiórkowska
III miejsce - Anna Kuflikowska
Wyró¿niona zosta³a Aleksandra Kujawa
Szko³y Podstawowe
I miejsce - Katarzyna Sawicka Ró¿an
II miejsce - Aleksandra Majewska - Ró¿an
III miejsce - Magdalena Os³owska - Ró¿an
Wyró¿niono
Adam Surma - Ró¿an
Kamil Za³êski - Ró¿an
Paulina Zabielska - M³ynarze
Sylwia Bagiñska - Ró¿an
Jan Jankowski - Ró¿an
Tomasz Kaczmarczyk - Czarnowo
Zwyciêzcy g³ównych miejsc otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, a by³y to w przewa¿aj¹cej iloci ró¿nego rodzaju s³owniki. Osoby wyró¿nione nagrodzono ksi¹¿kami z literatury piêknej, za wszyscy ci, którzy nie zajêli ¿adnego miejsca otrzymali drobne upominki (notesy oraz d³ugopisy).
Trudno by³o oceniaæ tak liczn¹ grupê
uczestników tego¿
konkursu. Ka¿dy z
nich przygotowywa³
siê jak umia³ najlepiej, a i tak niejednego z nich z¿era³a
ogromna trema. Mylê, i¿ tegoroczny III
ju¿ Konkurs Recytatorski nie bêdzie
ostatnim, ¿e w nastêpnym roku spotkamy siê po raz kolejny i zaprosimy do udzia³u jeszcze wiêksz¹ iloæ szkó³, aby tym samym takie spotkania w Ró¿anie sta³y siê tradycj¹.
Warto jest propagowaæ takie konkursy. Poprzez poezjê uwra¿liwiamy m³odych
ludzi, którzy za kilka lat wkrocz¹ w doros³e ¿ycie i bêd¹ je prze¿ywaæ tak, jak my
ich tego teraz nauczymy.
Oprac. B.B.
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TURNIEJ RODZIN

Po raz trzeci zorganizowano Turniej Rodzin w Publicznej Szkole Podstawowej w Ró¿anie. W konkursie
wziê³o udzia³ piêæ rodzin: rodzina Pañstwa Kotów, Kruszewskich, Che³stowskich, Osowieckich i Janyszko. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze siê bawili i otrzymali nagrody, które ufundowali: Bank Spó³dzielczy Ró¿an, Gminna Komisja do Spraw Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Komitet Rodzicielski. Ca³y program przygotowany i przeprowadzony zosta³ przez Panie: Dorotê
Pauszek-Trzeciak i Barbarê Rusinek. Uczestnicy zmagali
siê w konkurencjach sportowych, kulinarnych, muzyczno-wokalnych, a tak¿e nie zabrak³o zadañ dotycz¹cych
Unii Europejskiej. W generalnej punktacji wygra³a rodzina Pañstwa Osowieckich.
Podczas turnieju z programem muzycznym wyst¹pi³y
dzieci ze szko³y podstawowej w Ró¿anie oraz umiejêtnoci tañca towarzyskiego zaprezentowa³y dzieci z kó³ka tanecznego Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury.

W 10 rocznicê
30 maja 2003 r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej w Ró¿anie odby³o siê uroczyste spotkanie upamiêtniaj¹ce twórczoæ Wac³awa Lipowskiego miejscowego
poety i muzykanta. W uroczystoci udzia³ wziê³a ¿ona
Henryka Lipowska oraz córka Halina Mróz zmar³ego 1
listopada 1993 r. twórcy. W trakcie spotkania odby³ siê
konkurs wiedzy o twórczoci i ¿yciu poety, recytowano
Jego wiersze, tañczono przy archiwalnych nagraniach
muzyka. Og³oszono wyniki konkursu plastycznego, do którego inspiracj¹ by³a muzyka poety oraz zaprezentowano
wymylone przez uczniów legendy o Ró¿anie, Prycanowie, Chrzczonkach i Dyszobabie w oparciu o wiersz W.
Lipowskiego pt. "D¹b samotnik". Organizatorami spotkania byli nauczyciele szko³y podstawowej: Hanna £oziñska-Rybacka, Hanna Duda, Aneta Ciszkowska.

Na pewno warto braæ udzia³ w takich konkursach
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Rozmowa z Marcinem Wasielewskim, uczniem III klasy Gimnazjum w Ró¿anie, który zosta³ laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i nauczycielem historii mgr Krzysztofem
Z³otkowskim.

g Chyba ju¿ wszystkich Twoich kolegów obieg³a wiadomoæ, ¿e
jeste laureatem konkursu historycznego. Opowiedz jak to by³o, jak
siê przygotowywa³e?
Marcin Wasielewski - Najpierw by³ etap szkolny. Polega³ na napisaniu rozprawki historycznej. Póniej by³y eliminacje w Ostro³êce,
które odby³y siê w formie testu, no i ten ostatni etap w Warszawie,
gdzie ju¿ byli wy³onieni laureaci. Tam te¿ by³ test oraz ustna prezentacja wybranej przez ucznia postaci historycznej. To by³ cile okrelony okres historyczny. Postacie te¿ by³y podane, trzeba by³o wybraæ
jedn¹ z tych postaci, zaprezentowaæ t¹ postaæ np. wykonaæ jej portret
czy model wynalazku.
g Co ty wykona³e?
M.W. - Portret Marii Sk³odowskiej - Curie.
g Rozumiem, ¿e pan Krzysztof namówi³ ciê do tego.
M.W. - Do szkolnego etapu to nawet siê nie zg³osi³em, dopiero za
namow¹ pana Z³otkowskiego postanowi³em spróbowaæ.
g Czy by³o trudno?
M.W. - Zadania nie by³y takie trudne, bardziej na inteligencjê, na
zrozumienie. Wielu rzeczy mo¿na by³o siê domyleæ np. w pierwszym pytaniu zawarta by³a odpowied na pytanie dziesi¹te.
g Ile czasu trwa³y kolejne etapy konkursu?
M.W. - Portret trzeba by³o zawieæ do Warszawy gotowy. Test w
Ostro³êce i w Warszawie trwa³ 90 min. Ustna prezentacja, w³aciwie
ka¿dy móg³ odpowiedzieæ, ile chce, tylko ¿e panie które tam siedzia³y w pewnym momencie dziêkowa³y, kiedy wiedzia³y, ¿e kto umie.
g Wiemy wszyscy, ¿e jeste dobrym uczniem. Jak sobie radzisz, jak
znajdujesz czas, ile czasu powiêcasz nauce?
M.W. - A¿ ca³y czas siê nie uczê, jednak du¿o czasu powiêcam na naukê.
g Jak spêdzasz wolny czas?
M.W. - Czytam i telewizja - to s¹ g³ówne moje zajêcie w czasie wolnym.
g Gdzie chcia³by siê uczyæ?
M.W. - W Ostro³êce, w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym o profilu humanistycznym. Przede wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e uczy siê tam moja
siostra.
g Chcia³abym, ¿ebymy pobawili siê w magów. Jak mylisz - za dziesiêæ lat, co bêdziesz robiæ, kim bêdziesz?
M.W. - Na pewno wi¹¿e to z naukami humanistycznymi, cis³ych nie
lubiê. Mylê nad histori¹ albo dziennikarstwem. Wielu ludzi mówi,
¿e w takich przypadkach to prawo, ale mnie to nie poci¹ga.
g W jakich konkursach bra³e wczeniej udzia³ i z jakim wynikiem?
M.W. - Oprócz tego konkursu historycznego, bra³em udzia³ w konkursie z fizyki, eliminacje szkolne przeszed³em - skoñczy³em na etapie w Ostro³êce. W tym roku by³a ogólnopolska olimpiada "Wiedzy o
zdrowiu i stylu ¿ycia" i zaj¹³em w etapie powiatowym w Makowie
trzecie miejsce.
g Gdyby móg³ dodaæ co od siebie to, co by to by³o?
M.W. - Mogê doradziæ osobom, które teraz chodz¹ do drugiej klasy
gimnazjum - warto braæ udzia³ w takich konkursach. Nie chodzi o
rozg³os, szum. Dla mnie by³o najwa¿niejsze to, ¿e nie musia³em zdawaæ egzaminów humanistycznych.
g Z czego korzysta³e w przygotowaniach do konkursu?
M.W. - Z kiêgozbioru Publicznej Biblioteki w Ró¿anie, a w szczególnoci z ksi¹¿ki "Bo¿e igrzysko" Nornana Daviesa. Mo¿e nie ca³ej, ale
czyta³em rozdzia³y powiêcone temu okresowi, którego dotyczy³ ten
konkurs historyczny.
g Jaki okres najbardziej interesuje ciê w historii, jaki najbardziej
lubisz?
M.W. - Pocz¹tek XX wieku i staro¿ytnoæ.
g Jak zareagowali rodzice, kiedy dowiedzieli siê, ¿e zaj¹³e drugie
miejsce w konkursie?

M.W. - Na pewno byli ze mnie dumni, by³a pochwa³a.
g Zapewne by³a jaka dodatkowa nagroda?
M.W. - Szykuje siê dopiero, chocia¿ ju¿ trochê dosta³em.
g Od jak dawna pan uczy historii?
Krzysztof Z³otkowski: Uczê 10 rok.
g Ca³y czas historii?
K.Z. - Historii i geografii - mam skoñczone dwa fakultety.
g Czy u pana w rodzinie kto jest nauczycielem?
K.Z. - Moja babcia by³a nauczycielk¹, moja chrzestna by³a dyrektork¹ ¿³obka, mój wujek jest nauczycielem sztuki. Dziadek by³ dyrektorem szko³y - to ze strony mamy, a ze strony taty raczej nie.
g Czy w naszej szkole uczy pan od pocz¹tku?
K.Z. - Nie, uczy³em w Ko³akach, w Dzbêdzu i w Ró¿anie - najpierw
w podstawówce, teraz w gimnazjum.
g Jak pan wspomina swoich nauczycieli?
K.Z. - Dla mnie wzorem nauczyciela, jakiego chyba nigdy nie docignê by³a pani El¿bieta Chrzanowska, która mia³a dobre podejcie do
dzieci, ogromn¹ cierpliwoæ. To wzór niedocigniony.

fot.J.Chojnowski

Kto u pana zaszczepi³ chêæ nauki historii?
K.Z. - Ju¿ od ma³ego zacz¹³em siê interesowaæ histori¹ i przede
wszystkim muszê podziêkowaæ swojemu bratu Markowi. On mnie
zarazi³ histori¹. Jako dzieciak niszczy³em mu ksi¹¿ki z historii. Zawsze lubi³em je przegl¹daæ i od tego siê zaczê³o.
g To na pana tak wp³ynê³o?
K.Z. - Na pocz¹tku on mi t³umaczy³, a oprócz tego lubi³em te¿ s³uchaæ, jak tata opowiada o dawnych czasach Ró¿ana.
g Teraz zapewne nie chcia³by pan zmieniæ zawodu?
K.Z. - To jest dla mnie konik. To nie jest tak, ¿e ja muszê siê tego
uczyæ, ja po prostu to lubiê, np. innych ksi¹¿ek nie czytam, mo¿e od
czasu do czasu dwie lub trzy powieci w ci¹gu roku, a reszta to ksi¹¿ki historyczne i geograficzne.
g Jaki okres w historii uwa¿a pan za najciekawszy?
K.Z. - Najbardziej ulubiony? Szczerze? Chyba wszystko jak leci.
Moim zdaniem, w ka¿dym okresie mo¿na znaleæ co naprawdê bardzo ciekawego. Nie ma tak, ¿ebym dzieli³ historiê na jakie etapy. Ja
uwielbiam wszystko - pocz¹wszy od archeologii, a skoñczywszy na
tym, co siê dzisiaj dzieje w naszej ojczynie.
g Czy móg³by pan porównaæ m³odzie¿, któr¹ uczy³ pan na pocz¹tku
swej pracy z dzisiejsz¹ m³odzie¿¹?
K.Z. - Ró¿ni¹ siê od siebie bardzo. Ja uczy³em wasz¹ klasê (dotyczy
rozmówczyni), pracowa³o nam siê wspaniale. Przypomnij sobie, ¿e
zabieralicie g³os na lekcji, by³a ci¹g³a rozmowa, a teraz g
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no mo¿e nie od wszystkich, ale - od niektórych dzieci trzeba wymusiæ
jakie wiadomoci, o zainteresowanie przedmiotem jest trudno. Oni
s¹ zainteresowani czym innym, ni¿ pog³êbianiem wiedzy, bo uczyæ
to oni siê ucz¹, ale ¿eby pog³êbiæ swoj¹ wiedzê jeszcze bardziej - to nie.
g Czy wiêkszoæ dzieci jest takich?
K.Z. - Nie! S¹ dzieci, które chc¹, interesuj¹ siê, takim przyk³adem
jest Marcin. On zadaje pytania, on chce poszerzaæ swoje wiadomoci, ale to nie tylko Marcin. W jego klasie jest bardzo du¿o takich
osób, w drugich, w pierwszych klasach te¿ s¹ osoby, które chc¹ siê uczyæ.
g Ale mimo wszystko mniej?
K.Z. - Mo¿e inaczej. Nie wiem, dlaczego, ale dzieci jakby mniej
wierz¹ - mo¿e to jest spowodowane sytuacj¹ panuj¹c¹ w naszym kraju - ¿e w³asn¹ prac¹ mog¹ do czego dojæ. W³anie ciê¿k¹ prac¹,
nauk¹ mo¿na do czego dojæ, a nie tylko kombinatorstwem. Oni ci¹gle s³ysz¹ o ró¿nych aferach - Lwa Rywina, zbo¿owa itp. Po co im
nauka - tak sobie prawdopodobnie m³ody cz³owiek myli - jak ja mogê
co zakombinowaæ.
g Czy tylko Marcin by³ z tej klasy wytypowany do konkursu?
K.Z. - Z tej klasy tylko on. To by³o na takiej zasadzie, ¿e poprosi³em
go, aby wzi¹³ udzia³ w konkursie. Nie by³ zbyt chêtny, ale w koñcu
siê zdecydowa³. Udzia³ wziêli uczniowie z drugich klas, ale rozprawka im nie wysz³a. Marcin - przeszed³, póniej by³ etap rejonowy.
g Czy by³ pan z Marcinem na wszystkich etapach konkursu?
K.Z. - By³em z nim na ka¿dym etapie konkursu - na szkolnym, rejonowym i na wojewódzkim. Na rejonowym przy okazji sprawdza³em
prace uczniów, ale ¿eby by³o jasne, nie sprawdza³em akurat jego pracy, bo jego pracê sprawdza³ przewodnicz¹cy komisji. A¿ siê zdziwi³em, gdy dowiedzia³em siê, ¿e uzyska³ tak du¿o punktów. Najbardziej mnie poruszy³o to, ¿e inne szko³y powysy³a³y po wielu uczniów,
a Marcin by³ jeden jedyny ze szko³y od nas. Inni odpadali ca³ymi
grupami, a Marcin przeszed³.
g Co pan czu³, gdy Marcin zaj¹³ tak wysokie miejsce?
K.Z. - Czu³em przede wszystkim dumê i zadowolenie, ¿e jednak moja
praca nie posz³a na darmo. To tyle: duma i zadowolenie.
g Czy mia³o znaczenie to, ¿e to w³anie pan namówi³ go do wziêcia
udzia³u w tym konkursie?
K.Z. - To przede wszystkim jego praca. Jeli dziecko siê nie chce
nauczyæ, to nawet bym móg³ 24 godziny na dobê mu opowiadaæ o
historii, to on siê nie nauczy, po prostu siê wy³¹czy.
g Czy pracowa³ pan z Marcinem poza szko³¹?
K.Z. - Na lekcjach, na przerwach i na ró¿nych spotkaniach rozmawialimy o tym, co go frapowa³o. To nie by³a praca tylko w tym okresie przygotowuj¹cym go do konkursu. Ja go uczê od pierwszej klasy,
a teraz mamy trzeci¹. Zawsze siê zatrzymywa³, gdy przerabialimy
jaki okres i gdy co go zainteresowa³o, to t³umaczy³em. Chcia³ pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê, podsuwa³em mu lektury. U mnie ani razu nie
zszed³ poni¿ej 5.
g Teraz zadam pytanie takie jak Marcinowi. Za dziesiêæ lat, co pan
mu wró¿y panie Krzysiu? Czy jego marzenia spe³ni¹ siê?
K.Z. - Znaj¹c go, on nie daje siê zwariowaæ. Nie jest dzieckiem,
które poddaje siê wp³ywom ludzi, w tym niekorzystnym znaczeniu
tego s³owa. Wró¿ê mu naprawdê du¿y sukces, choæ czeka go jeszcze
du¿o pracy, jest rozs¹dny i chce siê uczyæ. To nie tylko, ¿e jest inteligentnym dzieckiem i ³apie w mig, co do niego siê powie, b¹d co
wyczyta, ale on po prostu siêga po ksi¹¿ki, po czasopisma i poszerza
swoj¹ wiedzê.
g Pani Ewa ju¿ zada³a Marcinowi pytanie, co bêdzie robiæ za dziesiêæ lat teraz przychodzi kolej na pana odpowied. Co bêdzie pan
robiæ za dziesiêæ lat?
K.Z. - Emerytem na pewno nie bêdê. Prawdopodobnie bêdê uczyæ.
g I zapewne w Ró¿anie, nie w Ostro³êce?
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K.Z. - Stwierdzam tylko, ¿e jednak w du¿ych szko³ach, nawet imion
uczniów siê nie zna. Ja wiele razy by³em w du¿ych szko³ach, to jest
dla mnie przera¿aj¹ce. Mniejsze szko³y- nie ma³e - s¹ bardziej przyjazne dziecku. Mo¿na zbudowaæ wiêksz¹ atmosferê zrozumienia i
wspó³pracy itp. W du¿ych szko³ach cz³owiek staje siê anonimowy. I
jak na razie nigdzie siê nie wybieram.
Rozmowê przeprowadzi³y:
Bo¿ena Biedrzycka i Agnieszka Os³owska
cd.ze str.2

ZMIANY W POLICJI

Zadania prewencyjne realizowane na terenie Miasta i Gminy
Ró¿an s¹ dodatkowo uzupe³niane w ramach s³u¿b prewencyjnych
zakupionych w ramach porozumienia zawartego pomiêdzy Burmistrzem Miasta Ró¿ana i Komendantem Powiatowym Policji w Makowie Maz. Wed³ug zawartego porozumienia na terenie gminy Ró¿an w miesi¹cach maj - wrzesieñ 2003 zorganizowanych zostanie
oko³o 50 s³u¿b prewencyjnych. S³u¿by te planowane bêd¹ zgodnie z
wystêpuj¹cymi zagro¿eniami, ale nie powinno ich zabrakn¹æ zw³aszcza w sobotnie wieczory. Zadania dla tych s³u¿b to utrzymanie porz¹dku i ³adu publicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykroczenia chuligañskie, spo¿ywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, przeciwdzia³anie kradzie¿om i w³amaniom.
Dzia³ania Posterunku Policji w Ró¿anie nastawione s¹ na zabezpieczenie podleg³ego terenu przed kradzie¿ami i w³amaniami. Realizowane zadania odnios³y ju¿ efekty. Funkcjonariusze Posterunku
Policji w Ró¿anie w dniu 12 maja br. na terenie gminy M³ynarze na
drodze krajowej nr 61 dokonali zatrzymania samochodu osobowego
marki Polonez, którym porusza³o siê dwóch mê¿czyzn z terenu miasta Warszawy. Wymienieni w samochodzie posiadali przedmioty pochodz¹ce z w³amañ do sklepu spo¿ywczego, biura gminnej spó³dzielni oraz do gabinetu stomatologicznego dokonanych na terenie miejscowoci Kadzid³o.
W dniu 19 maja br. dokonali ujawnienia przedmiotów pochodz¹cych z w³amañ do domków letniskowych na terenie miejscowoci Or³owo. Zabezpieczyli miêdzy innymi kosiarki do trawy, grzejniki aluminiowe, butle gazowe, telewizor oraz szereg innych przedmiotów. W wyniku wczeniej prowadzonych czynnoci ustalili sprawcê
w³amañ, mieszkañca gminy Szelków, za w miejscu jego zamieszkania ujawnili maszynê stolarsk¹, mikrofalê, meble wiklinowe oraz inne
przedmioty pochodz¹ce z w³amañ do domków letniskowych na terenie gmin Rzewnie i Szelków.
Wed³ug tworz¹cego now¹ strukturê Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz. podinsp. Zbigniewa Ska³kowskiego
Posterunki Policji dobrze spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Wskazane przyk³ady
w pewnym sensie potwierdzaj¹ to za³o¿enie. Pytanie - co mo¿na jeszcze zrobiæ, aby Policja w Ró¿anie funkcjonowa³a lepiej? - kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. stawia sobie
w dalszym ci¹gu. A co Pañstwo odpowiedzieliby na to pytanie? Wszelkie propozycje i sugestie proszê kierowaæ do Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz. lub do Kierownika Posterunku Policji w Ró¿anie.

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

Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego Policji
w Makowie Maz.
nadkom. Pawe³ Reszko

e-mail: dkrozan@poczta.onet.pl

Adres redakcji: 06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1.
Siedziba redakcji i biuro og³oszeñ: 06-230 Ró¿an, ul.Mickiewicza 1, tel. 7669042
Tekstów nie zamawianych redakcja nie zwraca, a tak¿e zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian. Za treæ og³oszeñ red. nie odpowiada.
Wydawca, sk³ad i druk: Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie im. Józefa Pi³sudskiego.
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Turniej Pi³ki Siatkowej
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W dniu 06.04.2003 na Sali gimnastycznej Publicznej
Szko³y Podstawowej w Ró¿anie odby³ siê II Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Ró¿an.
W turnieju bra³y udzia³ cztery dru¿yny: Snickersów,
Blockersów, Gimnazjum i Nauczycieli.
Uroczystego otwarcia turnieju dokona³ burmistrz Gminy Ró¿an - Jerzy Parciñski. W wyniku rywalizacji I miejsce
zajê³a dru¿yna Nauczycieli przed dru¿ynami Blockersów, Gimnazjum i Snickersów. Na zakoñczenie imprezy wrêczono puchar oraz nagrody rzeczowe.
Turniej zorganizowany zosta³ przez nauczycieli wychowania fizycznego: Roberta Brzuzego, Tomasza Grzekowicza i Artura Grzekowicza. Puchar oraz nagrody rzeczowe
ufundowa³ Urz¹d Gminy Ró¿an.
A.Grzekowicz

Sêdzia g³ówny turnieju
Andrzej Komsta
fot. Kruszewski

