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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? 

II Mistrzostwa Gminy Ró¿an
w tenisie sto³owym
10-11.02.2001

II Mistrzostwa Gminy Ró¿an w tenisie
sto³owym odby³y siê w dniach 10 - 11 lutego. Podczas otwarcia mistrzostw oprócz zawodników i
publicznoci gocili: burmistrz gminy Ró¿an Jerzy Parciñski, z-ca burmistrza Zenon S³awiñski,
dyr. Szko³y Podstawowej Krzysztof Kêpka, z-ca
dyr. Szko³y Podstawowej Hanna £oziñska-Rybacka, dyr. Gminazjum Anna Kurlanda, dyr. GOUK
Janusz Chojnowski, kierownik OSP El¿bieta
Sowa, przewodnicz¹ca KRPA Zofia £ojewska, ks.
Franciszek Bieñkowski. Nagrody i puchary ufun- fot. k&k
dowali: Urz¹d Gminy w Ró¿anie, KRPA,
UPKS ,,Victoria". Sponsorem mistrzostw
by³ Europol Gaz s.a.
Rywalizacja miêdzy zawodnikami
trwa³a dwa dni. Do zawodów zg³osi³o siê
215 tenisistów, a 164 zawodników i zawodniczek ostatecznie stanê³o do rywalizacji w
9 kategoriach wiekowych.
Wyniki zawodów:
DZIEWCZÊTA
I kat. wiekowa - kolejno: 1.Witkowska
Olga, 2. Niedwiecka Katarzyna, 3. Soin
Julita
II kat. wiekowa - kolejno: 1. Lewandowska Justyna, 2. Cychowska Paulina, 3. Osowiecka Dominika
III kat. wiekowa - kolejno: 1. Kujawa Wioletta, 2. Bialik Ma³gorzata, 3. Klik Wioletta
Puchary i nagrody
CH£OPCY
I kat. wiekowa - kolejno: 1. Napiórkowski
Mariusz, 2. Za³êski Jacek, 3. Jówik Arek
II kat. wiekowa - kolejno: 1. Malicki Sebastian, 2.
S³awiñski Piotr, 3. Tarasiewicz Kamil
III kat. wiekowa - kolejno: 1. Ostrowski Micha³, 2.
Soin Sebastian, 3. Brzostek Dominik
IV kat. wiekowa - kolejno: 1. Suski £ukasz, 2. Pielach Rafa³, 3. Brzuzy Mariusz
V kat. wiekowa - kolejno: 1. Brzuzy Robert, 2. Strzelecki Piotr, 3. Rudnicki Tomasz
VI kat. wiekowa - kolejno: 1. Dziczek Miros³aw, 2.
S³awiñski Bogus³aw, 3. Strzelecki Stanis³aw.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Jaros³aw Zygmunt. Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc w organizacji
turnieju Teresie Opackiej, Bogus³awowi S³awiñskiemu, Robertowi Brzuzemu i Arturowi Grzekowiczowi
oraz dyrekcji i pracownikom Publicznej Szko³y Podstawowej w Ró¿anie.
red.

Oficjalne otwarcie Mistrzostw
fot. k&k

-tanio
TAXI
-szybko
-bezpiecznie
fot. k&k

Rados³aw
Napiórkowski

fot. k&k
Sêdzia g³ówny Jaros³aw Zygmunt i g³ówny organizator mistrzostw Andrzej Wasielewski

tel.kom.
0 603 818 258
tel.dom.
(029)766-98-20
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W kilku zdaniach jednym tchem

Gminny Orodek Upowszechniania Kultury w Ró¿anie w ramach ferii zimowych zorganizowa³ wiele imprez
i zabaw dla dzieci i m³odzie¿y. 23 stycznia odby³a siê projekcja filmów fabularnych, 24 i 31 stycznia - gry i zabawy,
25 stycznia - dyskoteka. 28 stycznia w
niedzielê koncertowa³y zespo³y muzyczne ,,Bebet Beat" i ,,Kamienne
Ogrody" ,a 1 lutego odby³a siê dyskoteka. 2 luty by³ dniem projekcji filmów
fabularnych dla dzieci i doros³ych. 4 lutego w niedzielê - widowisko muzyczne po³¹czone z zabawami dla dzieci pt.
,,wiat weso³ej czarownicy" z Lublina.
gouk
W dniu 21 lutego 2001 roku w
restauracji ,,Florian" w Kaszewcu z inicjatywy mecenasa Michaela H. Traisona odby³o siê nieformalne spotkanie
przyjacielskie maj¹ce na celu przedyskutowanie i podzielenie siê opiniami dotycz¹cymi zagadnienia upamiêtnienia
obecnoci spo³ecznoci ¿ydowskiej w
Ró¿anie w latach przedwojennych. W
spotkaniu wziêli udzia³: burmistrz J.Parciñski, sekretarz Urzêdu Gminy
H.Chrostowska, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej M.Józwik, w-ce starosta Powiatu Makowskiego J.Gójski, ks.
F.Bieñkowski, radny P.widerski, sekretarz Mazowieckiego Towarzystwa Przyjani Polsko-¯ydowskiej A.Wo³osz,
M.H.Traison, W.Henrykowki, M.Za³êska, L.D³ugo³êcki, H.Daszewski,
M.Bondarczuk, dyr. Domu Kultury
J.Chojnowski, W.£askarzewski, K.Kruszewski. Wspominano czasy by³e i teraniejsze, pada³y ró¿ne propozycje
dotycz¹ce m.in. cmentarza ¿ydowskiego. W zwi¹zku z tym, ¿e spotkanie mia³o charakter nieformalny, nie zapad³y
konkretne decyzje. Uzgodniono aby
burmistrz gminy przedstawi³ Radzie
Miejskiej rezultaty spotkania i propozycje, jakie na spotkaniu zapad³y. Chodzi g³ównie o uporz¹dkowanie i odrestaurowanie by³ego cmentarza ¿ydowskiego, który znajduje siê w kierunku
Makowa Maz. Mecenas Tarison ze swej
strony obieca³ przekazaæ na ten cel odpowiednie rodki finansowe.
k&k
Z wielk¹ przyjemnoci¹ zawiadamiam, i¿ w druku znajduje siê nowy
tomik poezji Wac³awa Lipowskiego,
który zawiera stare i nowe nie publikowane do tej pory wiersze.
J.M.¯ytowiecki

W kilku zdaniach jednym tchem
W dniu 27 i 28 grudnia 2000
roku w Warszawie - Radoæ zosta³
zorganizowany XI Ogólnopolski Turniej Parafialny w Tenisie Sto³owym.
Rywalizowano w 6 - ciu kategoriach
wiekowych dziewcz¹t i ch³opców
1986 - 1991 i m³odsi. Ró¿an reprezentowa³a dru¿yna Uczniowskiego
Parafialnego Klubu Sportowego
,,Victoria" Ró¿an w liczbie 35 dzieci. Byli to uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum. Dru¿yna z Ró¿ana osi¹gnê³a spory sukces zdobywaj¹c cztery puchary. Jeden za I
miejsce zdoby³a Olga Witkowska.
Drugi Paulina Cychowska za III miejsce. Trzeci puchar wywalczy³ najm³odszy reprezentant Ró¿ana Mariusz Napiórkowski, a czwarty
zdoby³ uczeñ Gimnazjum Suski £ukasz za III miejsce.
Dru¿yna UPKS ,,Victoria"
zajê³a w poszczególnych kategoriach wiekowych kilkanacie punktowanych miejsc od 4 do 12. Zas³ug¹ tak dobrych wyników by³a praca
w³o¿ona przez nauczycieli wychowania fizycznego - Teresy Opackiej,
Bogus³awa S³awiñskiego, Roberta
Brzuzego i Artura Grzekowicza.
Przez dwa dni zawodów dzieci mia³y mo¿liwoæ spotkaæ siê w bezporedniej rywalizacji z rówienikami
z ca³ej Polski. W turnieju uczestniczy³o 466 zawodników.
W ramach ferii zimowych
30.01.2001 uczniowie Publicznego
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej z
Ró¿ana nale¿¹cy do klubu ,,Victoria" w liczbie 100 osób wziêli udzia³
w X Ogólnopolskim Turnieju Halowym Pi³ki No¿nej organizowanym w
Warszawie na hali AWF. Opiekunami 10 osobowych dru¿yn byli panowie Bogus³aw S³awiñski i Robert
Brzuzy.
6 stycznia czterdziestu
uczniów Publicznego Gimnazjum z
Ró¿ana przebywa³o na basenie w
Ciechanowie.
Andrzej Wasielewski
O g ³ o s z e n i e
W dniach 11, 12 sierpnia 2001
planowane s¹ obchody ,,Dni Ró¿ana". W zwi¹zku ze szczup³oci¹ rodków finansowych, jakie
mo¿e przeznaczyæ Dom Kultury
na ten cel a wi¹¿e siê to z atrakcyjnoci¹ imprezy prosimy
wszystkich, którym drogi jest rozwój naszego miasta o wsparcie
finansowe.
Informacja tel. 7669042

W kilku zdaniach jednym tchem
Rzeczypospolita Polska
Ministerstwo Sprawiedliwoci
Sekretarz Stanu
Komunikat Ministra Sprawiedliwoci
W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie od 1 stycznia
2001r. ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym
informujemy, ¿e:
1.
W stosunku do osób fizycznych, które
bêd¹ chcia³y zarejestrowaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w okresie 1 stycznia 2001r. - 31 grudnia
2001r. nadal wymagany bêdzie tylko wpis do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez gminê.
2.
Od 1 stycznia 2002r. podjêcie dzia³alnoci gospodarczej przez osoby fizyczne bêdzie
wymaga³o wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez wydzia³y rejestrowe
s¹dów rejonowych.
3.
Po 1 stycznia 2002r. gminy przeka¿¹ s¹dom rejestrowym sprawy bêd¹ce w toku postêpowania o wpis, a przedsiêbiorcy ju¿ wpisani do
ewidencji gminnych bêd¹ obowi¹zani do z³o¿enia wniosku o wpis do rejestru s¹dowego na urzêdowym formularzu za porednictwem urzêdu
gminy, który by³ dotychczas organem ewidencyjnym. Organ ten przele wniosek do w³aciwego
s¹du wraz z zawiadczeniem o wpisie przedsiêbiorcy do ewidencji. Nie zak³ada siê przesy³ania
ca³ych akt administracyjnych.
4.
Proces przejmowania przez s¹dy ewidencji powinien zakoñczyæ siê do 31 grudnia 2003r.,
a wiêc zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20
sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o Krajowym Rejestrze S¹dowym, bêdzie procesem p³ynnym i nie ma potrzeby natychmiastowego podejmowania czynnoci zwi¹zanych z
przerejestrowaniem ju¿ na pocz¹tku stycznia
2001r., kiedy to z uwagi na wejcie w ¿ycie ustawy o KRS mo¿e nast¹piæ spiêtrzenie spraw.
5.
Osoby fizyczne, które prowadzi³y do 31
grudnia 2000r. dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie objêt¹ obowi¹zkiem ewidencjonowania, bêd¹ obowi¹zane w terminie do 31 czerwca 2001r. zg³osiæ jej prowadzenie do gminnej ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
6.
Osoby fizyczne, które prowadzi³y do 31
grudnia 2000r. dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako
wspólnicy spó³ek cywilnych, bêd¹ obowi¹zane w
terminie do 31 marca 2001r. dostosowaæ formê
prowadzonej dzia³alnoci do wymogów ustawy
o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Oznacza to, ¿e
powinny albo zg³osiæ prowadzenie indywidualnie
dzia³alnoci gospodarczej do gminnej ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej, albo zawrzeæ umowê
spó³ki handlowej i z³o¿yæ wniosek o wpis tej spó³ki
do wydzia³u rejestrowego, w którym prowadzonym jest Krajowy Rejestru S¹dowy.
Janusz Niedziela
Pismo przytoczone w ca³oci, bez zmian i poprawek.(red)
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INFORMACJA
Urz¹d Gminy w Ró¿anie informuje, ¿e od dnia 01 stycznia
2001 roku sprawy: rejestracji pojazdu, wydawania prawa
jazdy i wiadectwa kwalifikacji s¹ za³atwiane w Starostwie
Powiatowym w Makowie Maz. ul. Rynek 1,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. Od 800 do 1500.
-Rejestracja pojazdów pokój nr 6 i 7
-Prawa jazdy i wiadectwa kwalifikacji pokój nr 10
Burmistrz Gminy
mgr in¿. Jerzy Parciñski

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
W dniu 29 grudnia 2000 roku odby³a siê XXIII sesja Rady
Miejskiej. Podjêto uchwa³y w sprawie: okrelenia wysokoci
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia
do 31 marca 2001, okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie Gminy Ró¿an, wprowadzenia op³aty administracyjnej, uchwalenia bud¿etu gminy na rok
2001, zmian w bud¿ecie gminy na rok 2000.

Bud¿et Gminy Ró¿an 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 ze 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.
Op³aty lokalne i op³ata targowa - 30.000 z³.
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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 - 2.000 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 - 63.000 z³. (Zwiêkszono
w stosunku do projektu bud¿etu o sumê 43.000 z³)
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - 2.000 z³.
Na dalsze asfaltowanie drogi - Kaszewiec, ulicy Polnej oraz drogi
we wsi Dyszobaba, dokoñczenie asfaltowania drogi do wysypiska, asfaltowanie ulicy Szkolnej, bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych oraz remonty i modernizacja 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 (odsetki od po¿yczek) - 30.000 z³.
Szko³y podstawowe - 1.171.917 z³.
Oddzia³y klas ,,0" - 210.079 z³.
Gimnazjum - 475.205 z³. (zwiêkszono w stosunku do projektu o
14.346 z³)
Dowóz uczniów - 95.083 z³.
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ i Przedszkola 129.856 z³.(zwiêkszono w stosunku do projektu o 15.654 z³)
Opracowanie budowy sali gimnastycznej - 20.000 z³.
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi - 50.000 z³
Budowê Orodka Zdrowia - 100.000 z³.
Us³ugi opiekuñcze - 65.000 z³. (zwiêkszono w stosunku do projektu o sumê 10.000 z³)
Zasi³ki i pomoc w naturze - 50.000 z³.(zwiêkszono w stosunku
do projektu o sumê 5.000 z³)
Utrzymanie Orodka Opieki Spo³ecznej - 40.000 z³.(zwiêkszono w stosunku do projektu o sumê 20.000 z³)
Dodatki mieszkaniowe - 65.000 z³.(zmniejszono w stosunku do
projektu bud¿etu o sumê 15.000 z³)
wietlice szkolne - 88.823 z³.
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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(wodoci¹g ul.Nadnarwiañska, kanalizacja ul.Fortowej i Kociuszki oraz budowoê
wodoci¹gu we wsi Prycanowo) - 75.184 z³.
Wydatki zwi¹zane z budow¹ zalewu na rzece Ró¿anicy w miejscowoci Szygi - 75.000 z³.
Wydatki zwiazane z zatrudnieniem prac. interwencyjnych 15.000 z³.
Budowa przystanków autobusowych we wsi Dzb¹dz i Za³uzie 5.000 z³.
Dotacja dla Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury 203.500 z³.
Na organizacjê imprez sportowych - 10.000 z³.
Rezerwa bud¿etowa - 25.000 z³.
Inf. Urz¹d Gminy

Uchwa³a Nr XXIII/132/2000
Rady Miejskiej w Ró¿anie
z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na terenie Gminy Ró¿an na rok podatkowy 2001.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (tj.Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z pón.
zm.) i na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.Nr9 poz.31 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o ³adownoci:
a) od 2 ton do 4 ton w³¹cznie
- 465 z³
b) powy¿ej 4 ton do 6 ton w³¹cznie - 633 z³
c) powy¿ej 6 ton do 8 ton w³¹cznie - 750 z³
d) powy¿ej 8 ton do 10 ton w³¹cznie - 1108 z³
e) powy¿ej 10 ton do 12 ton w³¹cznie - 1460 z³
2) od przyczep i naczep o ³adownoci:
a)powy¿ej 5 ton do 20 ton w³¹cznie - 210 z³
b)powy¿ej 20 ton - 366 z³
3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia ³¹cznie z miejscem kierowcy:
a)do 15 miejsc - 318 z³
b)powy¿ej 15 do 30 miejsc - 580 z³
c)powy¿ej 30 miejsc - 1325 z³
4) od samochodów ciê¿arowych o ³adownoci powy¿ej 12 ton
- 1724 z³
5) od ci¹gników siod³owych o nacisku na siod³o ci¹gnika:
a)do 10 ton - 1192 z³
b)powy¿ej 10 ton - 1460 z³
6) od ci¹gników balastowych - 1460 z³
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001r. po uprzednim og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i prasie lokalnej ,,wierszcz Ró¿añski".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Józwik
Uchwa³a Nr XXIII/133/2000
Rady Miejskiej w Ró¿anie
z dnia 29 grudnia 2000r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr
13 poz.74 z pón. zm.) i art.18, art. 19 pkt.1 lit. C i pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U.Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê na terenie Gminy Ró¿an op³atê administracyjn¹:
1)od sporz¹dzania testamentu allograficznego w wysokoci - 10 z³
2)od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej - 60 z³
3)od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej - 30 z³
§ 2.
Ustalone op³aty administracyjne powinny byæ wp³acone w kasie
Urzêdu Gminy w Ró¿anie przed wykonaniem czynnoci urzêdowych.
§ 3.
Zwalnia siê od op³aty administracyjnej osoby zapisuj¹ce w testamencie allograficznym swój maj¹tek na rzecz Gminy, Skarbu Pañstwa lub na cele charytatywne.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2001 roku po uprzednim
og³oszeniu w ,,wierszczu Ró¿añskim".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Józwik

UWAGA ! W poprzednim numerze ,,wierszcza Ró¿añskiego b³êdnie wydrukowalimy stawki podatków od
nieruchomoci podjête podczas trwania XXII Sesji
Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2000 roku.
Poni¿ej drukujemy wersjê poprawn¹. Za niedogodnoci
spowodowane b³êdem redakcja przeprasza.
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:

wierszcz Ró¿añski
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 - 0.03 z³
b)letniskowych - od 1m2 powierzchni - 0,08 z³
c)pozosta³ych - od 1m2 powierzchni - 0,07 z³
d)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni - 3,09 z³.
§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 XXIV/138/2001
Rady Miejskiej w Ró¿anie
Z dnia 24 stycznia 2001 r.
w sprawie zasad wynagradzania cz³onków Gminnej komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Ró¿anie.
Na podstawie art. 4 1 ust.5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie
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ustawy o wychowaniu w trzewoci (Dz.U. z 1997 r. Nr 13 poz. 732)
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.Cz³onkowie Gminnej Komisji rozwi¹zywania problemów Alkoholowych zwanej dalej ,,Komisja" uczestnicz¹cy w jej posiedzeniach
otrzymuj¹ wynagrodzenie w formie diety.
2.Dieta dla cz³onków Komisji wynosi 60 z³otych dla ka¿dego cz³onka
bior¹cego udzia³ w posiedzeniu.
3.Dieta przys³uguje cz³onkowi za ka¿de posiedzenie Komisji.
4.Dieta nie przys³uguje cz³onkom Komisji - pracownikom Urzêdu
Gminy i pracownikom jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych
Gminie, o ile posiedzenia odbywaj¹ siê w ca³oci w godzinach pracy.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Ró¿an.
§ 3.
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/126/97 Rady Miejskiej w Ró¿anie z
dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Ró¿anie.
§ 4.
Uchwa³a w chodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w
,,wierszczu Ró¿añskim" i na tablicy og³oszeñ.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Józwik

Uchwa³a Nr XXIV/137/2001
Rady Miejskiej w Ró¿anie
Z dnia 24 stycznia 2001 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.
Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr
35, poz. 230 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok, zwany dalej programem stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y.
§ 2.
Zarz¹d Gminy raz w roku dokona realizacji Programu i przedstawi
Radzie Miejskiej.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w
,,wierszczu Ró¿añskim" i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Marek Józwik
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wierszcz Ró¿añski

O Ró¿anie
Efraim Ben-Dor (Bender)
Ci¹g dalszy wspomnieñ ¿ydowskich
Oblicze miasteczka
Nie wiem dlaczego jêzyk ¿ydowski, jakim mówili ¯ydzi Ró¿ana ró¿ni³ siê od ¿ydowskiego, jakim mówili ¯ydzi s¹siedniego Makowa, odleg³ego o zaledwie 19 km, czy odleg³ej o 27 km Ostro³êki, a
tak¿e odleg³ego o 31 km Pu³tuska, le¿¹cego równie¿ nad Narwi¹.
Geograficznie i topograficznie po³o¿enie Ró¿ana, na drodze
miêdzy Warszaw¹ a Rosj¹, uczyni³o z miasteczka jeden z wielu punktów strategicznych nad Narwi¹. Dla obrony tej drogi zbudowano podziemne forty jeszcze za czasów w³adzy carskiej w tym rejonie. To te¿
by³o przyczyn¹, dla której Ró¿an by³ burzony i odbudowywany - o
czym wiadcz¹ liczne dokumenty - po ka¿dej z licznych wojen, które
przetoczy³y siê przez Polskê.
Rejon, w którym
po³o¿ony jest Ró¿an zaliczany by³ do obszarów rolniczych, chocia¿ czêciowo porastaj¹ go lasy.
Mieszkaj¹cy w tym rejonie
Polacy zajmowali siê g³ównie rolnictwem, hodowl¹
krów, rybo³ówstwem i lenictwem. Z administracyjnego punktu widzenia Ró¿an nale¿a³ do powiatu
Maków Mazowiecki. Okoliczne rolnictwo by³o ekstensywne, zacofane i ziemia rozdrobniona by³a
miêdzy liczne, ma³e gospodarstwa. Nie przypominam
sobie zbyt du¿ych gospodarstw w naszej okolicy.
Dojechaæ do naszego miasteczka mo¿na by³o przez
zniszczone szosy, a do okolicznych wsi - przez polne
drogi. Najbli¿sza stacja kolejowa, na trasie miêdzy Warszaw¹ a Ostro³êk¹, znajdowa³a siê w odleg³ych o 14 km Pasiekach. Ubóstwo tego
rejonu, brak zak³adów przemys³owych i dobrze zorganizowanej komunikacji powodowa³y zacofanie i nisk¹ stopê ¿yciow¹ jego mieszkañców.
Takie otoczenie by³o te¿ przyczyn¹ zacofania i ubóstwa Ró¿ana. Bie¿¹cej wody w miasteczku nie by³o. Wodê wyci¹gano z prymitywnych studni rozsianych po miasteczku. By³a tylko jedna pompa na placu targowym, która sta³a siê ród³em zarobku dla nosiwodów,
roznosz¹cych wodê w wiadrach po miecie. Elektrycznoæ dotar³a do
Ró¿ana dopiero w po³owie lat 20 wraz z budow¹ miejskiej elektrowni.
A mimo to Ró¿an by³ miejskim orodkiem, dostarczaj¹cym wszystkich potrzebnych produktów mieszkañcom ca³ej okolicy. Wiêkszoæ
mieszkaj¹cych w miasteczku Polaków zajmowa³a siê czêciowo równie¿ rolnictwem, niezale¿nie od tzw. miejskich zajêæ.
Ze wzglêdu na zapotrzebowanie na rodek handlu i rzemios³a,
rozwija³a siê w Ró¿anie, na przestrzeni pokoleñ, specyficzna gospodarka ¿ydowska. Przed wybuchem II wojny wiatowej ¯ydzi stanowili w Ró¿anie ok.60% ogó³u mieszkañców, czyli - ok.3000 osób. Celem zapobie¿enia wy³onieniu ¿ydowskiej wiêkszoci w radzie Ró¿ana, w³adze rozszerzy³y elektorat miasteczka, do³¹czaj¹c do niego mieszkañców okolicznych wsi, a tym samym zwiêkszaj¹c liczbê wybieranych Polaków.
Najliczniejsz¹ grupê ¿ydowsk¹ w Ró¿anie stanowili rzemielnicy: krawcy, szewcy, kamasznicy, rymarze, stolarze, blacharze, lusa-

rze, kowale, ko³odzieje, kapelusznicy, piekarze, rzenicy i inni. Wielu
te¿ by³o furmanów, tragarzy, kierowców itp. Bardzo niewielu by³o w
naszym miasteczku bogatych kupców ¿ydowskich. Wiêkszoæ handlu
skupia³a siê w rêkach rednich i drobnych sklepikarzy, którzy pracowali w ciasnych sklepikach: z artyku³ami spo¿ywczymi, pasmanteryjnymi, ze sprzêtem gospodarstwa domowego. By³y te¿ ma³e restauracje, kioski z ch³odzonymi napojami itp.
Miasteczko mia³o dwa m³yny: mechaniczny - rodziny Margolis-Po¿ycki, oraz wiatrak. Zak³ady Bekera, cegielnia i tartak, le¿¹ce w
s¹siedniej wsi Dyszobaba, by³y prawdziwym imperium przemys³owym
i zapewnia³y utrzymanie okolicznym wieniakom zarówno latem, jak
i zim¹.
Rzemielnicy byli grup¹ najlepiej zorganizowan¹ w miasteczku. Nale¿eli do ¯ydowskiego Zwi¹zku Rzemielników (hantwerker
farajn). Wiêkszoæ rzemielników
pracowa³a samodzielnie.
Niektórzy zatrudniali 2-3
pracowników,
jako czeladników. W wielu
przypadkach
najmowano
czeladników
za wynagrodzenie z wy¿ywieniem, co zobowi¹zywa³o ich do pracy od rana do wieczora, bez
sta³ych godzin pracy. Dopiero w póniejszym okresie, po d³ugotrwa³ej walce, wywalczyli sobie pracownicy najemni omiogodzinny dzieñ
pracy.
Marzeniem ka¿dego z czeladników by³o otworzenie w³asnego
warsztatu lub emigracja za morze. Sytuacja materialna rzemielników
by³a ciê¿ka. Aby zarobiæ na utrzymanie rodziny, musieli bardzo ciê¿ko pracowaæ. Konkurencja równie¿ by³a du¿a. Z czasem w³adze zaczê³y utrudniaæ im sytuacjê, zobowi¹zywa³y do przynale¿noci do cechu, wymaga³y posiadania karty rzemielniczej. D¹¿¹cy do samodzielnoci czeladnik musia³ zdawaæ egzaminy, by zdobyæ dyplom majstra.
Powy¿sze posuniêcia w³adz mia³y równie¿ pod³o¿e antysemickie. Ich
celem by³o zredukowanie liczby ¿ydowskich rzemielników i zwiêkszenie liczby rzemielników polskich.
Rzemielnicy sami sprzedawali swoje wyroby wiêc niektórzy
z nich byli ca³kiem zamo¿ni. Wiekszoæ by³a religijna i ich ¿ycie spo³eczne koncentrowa³o siê w synagogach. By³y dwie synagogi w miasteczku: du¿a i - s¹siaduj¹ca z ni¹ - ma³a synagoga. Du¿a synagoga
zbudowana zosta³a na miejscu starej synagogi, która zosta³a zburzona
w czasie I wojny wiatowej. Budowano j¹ przez wiele lat. Ze wzglêdu
na jej du¿¹ powierzchniê i wysokie stropy, nie mo¿na by³o w niej odprawiæ mod³ów w zimne dni zimowe. Wówczas mod³y odbywa³y siê
w ma³ej synagodze, która by³a dobrze ogrzana. Synagoga w Ró¿anie
by³a nie tylko miejscem modlitw. Odbywa³y siê w niej równie¿ zebrania wyborcze, ró¿ne uroczystoci i prelekcje goci spoza miasteczka.
Ma³a synagoga by³a w gruncie rzeczy lokalem zwi¹zkowym
rzemielników ¿ydowskich, którzy organizowali w synagodze swoje
zebrania. Rzemielnicy mieli te¿ swój minjan (liczba, quorum dziesiêciu ¯ydów p³ci mêskiej powy¿ej 13 roku ¿ycia, niezbêdne do odprawiania modlitw publicznych i do czytania Tory). By³a to tradycja zainicjowana i kontynuowana przez kilkadziesi¹t lat, z inicjatywy mego
dziadka, Chainma. Kantorem tego minjanu by³ Abraham Szaul Zamek. Rzemielnicy mibjan prowadzili te¿ swoj¹ kronikê, w której zapisywano wszystkie wa¿niejsze wydarzenia. Kronikê tê prowadzono
do pierwszych dni I wojny wiatowej, kiedy zburzono synagogê.
Jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ ¯ydowskiego Zwi¹zku Rzemielników by³a Kasa Zapomogowa (gmilut chasadim kase),
która udziela³a zrzeszonym w zwi¹zku bezprocentowych po¿yczek.

wierszcz Ró¿añski
Na jej czele sta³ Fiszel Gogol, w³aciciel warsztatu, w którym naprawiano rowery i maszyny do szycia. Zwi¹zek Rzemielników cieszy³
siê powa¿aniem w miasteczku i odgrywa³ wa¿n¹ w nim rolê. Najwiêcej uwagi powiêca³ sprawom zawodowym i socjalnym. Z politycznego punktu widzenia nie by³ organizacj¹ monolityczn¹ i dzia³ali w nim
ludzie z ró¿nych partii.
Sklepy w Ró¿anie znajdowa³y siê g³ównie wokó³ placu targowego, czyli w Rynku po³o¿onym w centrum miasta. By³o równie¿ kilka sklepów w bocznych uliczkach. Pamiêtam szczególnie ulicê sklepów miêsnych, czyli tzw. jatek. Zaopatrzenie by³o ubogie, poniewa¿
nie by³o w miecie hurtowników. Sklepikarze i kupcy sami przywozili
towary z Warszawy lub zamawiali przez poredników.
Do Warszawy jedzi³o siê autobusami, które przez d³ugi okres
pozostawa³y w rêkach ¿ydowskich, albo poci¹giem - ze stacji w Pasiekach. By³y te¿ ciê¿arówki, którymi przywo¿ono towar dla sklepikarzy
i kupców. Z czasem, pod koniec lat 30, wraz z nasileniem siê antysemityzmu i ekonomicznej wojny z ¯ydami, w³adze polskie znacjonalizowa³y linie autobusowe bêd¹ce w³asnoci¹ ¯ydów i przekszta³ci³y je
w pañstwowy monopol. W reakcji na to posuniêcie ¯ydzi - walcz¹c o
swój byt - wprowadzili tzw. omnibusy, czyli autobusy konne, które
stanowi³y konkurencjê dla pañstwowych autobusów. W omnibusie by³o
ok. 20 miejsc siedz¹cych. Podró¿ do Warszawy trwa³a jednak 17-18
godzin, zamiast 3 godzin autobusem. Ale czas nie odgrywa³ wówczas
u ¯ydów zbyt wielkiej wagi, mieli go du¿o, a z przybieraj¹cym wci¹¿
na sile bojkotem musieli walczyæ. Omnibusy wyje¿d¿a³y z Ró¿ana do
Warszawy dwa razy w tygodniu. Po drodze zatrzymywa³y siê kilka-
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ze sprzeda¿y pieni¹dze kupowali potrzebne im produkty. ¯ydzi kupowali od ch³opów przywo¿one przez nich produkty rolne, a sprzedawali im sól, cukier, naftê, wyroby rzemielnicze i przemys³owe. Zarówno
targ, jak i jarmark odbywa³y siê na placu targowym w Rynku. By³y to
najintensywniejsze dni w ¿yciu miasteczka i najwa¿niejsze wydarzenia gospodarcze w ca³ym rejonie.
W dni jarmarku zape³nia³ siê jeszcze jeden plac Ró¿ana, na
skraju miasteczka. Tam handlowano koñmi, byd³em, winiami. Tam
te¿ przywo¿ono rozp³odniki. Tu te¿ panowa³a wielka wrzawa, ale inna
ni¿ na placu targowym - z g³osami ludzkimi miesza³y siê r¿enie koni i
muczenie krów.
Z zapadniêciem zmroku cich³a stopniowo wrzawa, ale pe³en
spokój do miasteczka jeszcze nie wraca³. Na pustoszej¹cych i zamieconych placach zataczali siê pijani, wracaj¹cy do swych furmanek z
ober¿y, gdzie wiêtowali udane transakcje. ¯ydzi zamykali siê wówczas w swych domach, boj¹c siê napaci ze strony pijanych.
Jarmarki mia³y du¿e znaczenie w ¿yciu ¯ydów, bo utarg w
takim dniu stanowi³ powa¿ny ,,zastrzyk" i zapewnia³ utrzymanie na
najbli¿sze tygodnie. I tak od jarmarku do jarmarku, od targu do targu,
toczy³o siê gospodarcze ¿ycie ¯ydów, nadaj¹c specyficzny koloryt
naszemu miasteczku.
Dni polskich wi¹t pozostawi³y bolesne wspomnienia u ¯ydów Ró¿ana. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny wiatowej
sta³y siê dla nich wrêcz koszmarem, do tego stopnia, ¿e bali siê wychodziæ na ulicê. Tak by³o równie¿ w wiêta narodowe, w Dzieñ Niepodleg³oci czy Dzieñ Konstytucji 3 Maja. Wówczas organizowano w
miasteczku defiladê wojskow¹, przy dwiêkach orkiestry wojskowej i
miejscowej orkiestry stra¿y po¿arnej. Obowi¹zywa³ nakaz wywieszania na domach flag pañstwowych i innych ozdób. Zawsze balimy siê,
jak zakoñczy siê dla nas defilada. I z kryt¹ zazdroci¹ obserwowalimy te marsze, bêd¹ce wyrazem narodowej i politycznej niepodleg³oci i snulimy marzenia o naszym w³asnym pañstwie, o ¿ydowskiej
niepodleg³oci, o ¿ydowskim pañstwie z ¿ydowsk¹ armi¹. Tak, nad
Narwi¹, w antysemickiej Polsce, marzylimy o powrocie do Syjonu, o
narodowym odrodzeniu. Tylko w dni narodowych wi¹t polskich i kocielnych Ró¿an traci³ swój ¿ydowski charakter. Nie by³y to nasze
wiêta, dla nas by³y to dni strachu i smutku. wi¹teczna atmosfera w
¿ydowskiej spo³ecznoci panowa³a tylko w dni wi¹t ¿ydowskich.
cdn.

krotnie na popas. Podró¿ by³a ciê¿ka, w omnibusie
panowa³a ciasnota, siedzenia by³y niewygodne, na drodze pe³no wybojów. Do Warszawy, lub z powrotem
do Ró¿ana, pasa¿erowie doje¿d¿ali ledwo ¿ywi ze
zmêczenia. Ale podró¿ omnibusem mia³a swoje dobre strony: by³a tania, a tak¿e dawa³a poczucie ,,zwyciêstwa" - no i proszê, mo¿na obejæ siê bez pañstwowych autobusów!
G³ównym orodkiem dzia³alnoci gospodarczej w Ró¿anie by³y dni targowe - we wtorki i pi¹tki oraz odbywaj¹ce siê raz w miesi¹cu jarmarki. A gdy
w dni targu lub jarmarku wypada³o wiêto ¿ydowskie
- targ (lub jarmark) nie odbywa³ siê. Tak wielki wp³yw
mieli ¯ydzi na miejscowe ¿ycie gospodarcze.
Jarmarki odbywa³y siê raz na cztery tygodnie,
we wtorki. W zwyk³e dni targowe okoliczni ch³opi
przywozili do miasteczka p³ody rolne, a za zarobione
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Przegl¹d teatrzyków dzieciêcych i m³odzie¿owych
W dniach 6 - 7 grudnia 2000 roku w Domu Kultury w Ró¿anie odby³ siê I Powiatowy Przegl¹d Teatrzyków Dzieciêcych i
M³odzie¿owych. Organizatorem przegl¹du by³ Dom Kultury w Ró¿anie i Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 13 dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów teatralnych. W dniu pierwszym wyst¹pili mali
aktorzy ze szkó³ podstawowych, a w drugim - m³odzie¿ gimnazjalna. Ka¿dy z zespo³ów przygotowa³ 20-minutowy wystêp teatralny w dowolnej formie. Popisy ocenia³o jury w sk³adzie: Bo¿ena Paw³owska - przewodnicz¹ca, Halina Szkoda i Józefa Ko³odziejczyk, które nie mia³o ³atwego zadania z wy³onieniem zwyciêzców. Przedstawienia by³y dobrze przygotowane i wyre¿yserowane o ciekawych formach artystycznych. W przegl¹dzie
wziê³y udzia³ zespo³y:
,,W Krzywym Zwierciadle" - Szko³a Podstawowa nr 2 z
Makowa Maz. z inscenizacj¹ bajki Kopciuszek,
,,Pigi" - Szko³a Podstawowa w M³odzianowie z przedstawieniem pt. ,,Laurka pe³na radoci z okazji Dnia Edukacji
Narodowej",
,,Luzak" - Szko³a Podstawowa w Ró¿anie z trawestacj¹
,,Dziadów" A. Mickiewicza,
,,Kociaki" - Szko³a Podstawowa w Zelkach D¹browych z
przedstawieniem ,,Sceny z ¿ycia kotów",
,,Raczki" - Szko³a Podstawowa w Rakach z now¹ wersj¹ ,,Czerwonego Kapturka",
,,Teatrzyk Podwórkowy" - Szko³a Podstawowa w Budzynie z monta¿em s³owno- muzycznym znanych bajek z nowymi
zakoñczeniami,
,,Antrakt" - Szko³a Podstawowa w Ró¿anie z inscenizacj¹ bajki ,,Ksiê¿niczka na ziarnku grochu",
,,Wêgierka" - Szko³a Podstawowa w Krasiñcu z przedstawieniem ,,Straszna klasa",
,,Asy z V klasy" - Szko³a Podstawowa w Rzewniu z przedstawieniem kukie³kowym ,,Czerwony Kapturek",
,,¯enada" - Gimnazjum w Rzewniu z przedstawieniem
,,Cudnaliñscy",
,,Wêgierka" - Gimnazjum w Krasiñcu z bani¹ ,,Czerwony Kapturek",
Teatrzyk bez nazwy z Gimnazjum w G¹sewie z fragmentem ,,Balladyny" J.S³owackiego,
,,Stokrotki" - Gimnazjum z P³oniawach.
Wród zespo³ów ze szkó³ podstawowych I miejsce zaj¹³
zespó³ ,,Luzak" z Ró¿ana, II miejsce ,,Asy z V klasy" z Rzewnia
i III miejsce zespó³ ,,Raczki" z Rak. Wród zespo³ów gimnazjalnych I miejsce zaj¹³ zespó³ ,,Wêgierka" z Kranika, II miejsce
zespó³ ,,¯enada" z Rzewnia a III miejsce zespó³ ,,Stokrotki" z
P³oniaw. Uczestnicy otrzymali wiele nagród i upominków ufundowanych przez organizatorów.
k&k
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JASE£KA W PRZEDSZKOLU
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W dniu 18 stycznia 2001 roku w Przedszkolu Samorz¹dowym w Ró¿anie dzieci przedstawia³y Jase³ka. Szopkê przygotowan¹ przez wychowawczynie Hannê K¹dzielsk¹, Dorotê
Che³chowsk¹, Jadwigê ¯bikowsk¹ i siostrê Juliuszê ogl¹da³y
dzieci, rodzice i zaproszeni gocie. Dzieci wystêpowa³y w strojach przygotowanych przy wspó³pracy rodziców i wychowawczyñ. Dekoracje oraz wystrój sali przygotowany zosta³ przez
personel oraz pozosta³ych pracowników przedszkola.
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