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DRODZY CZYTELNICY !
Przekazujemy Ua~ pierwszy
numer pisMa - Echa Lipska -

ni wobec

które, naszym zdanie~, wypeł

część i

dramatów. Będziemy uka-

l i tyczne i

nić

zywać i

krytyko",ać wszystko

wodowa, instytucj e,

powinno pewien brak infor-

macji

dotyczących

tego wszyst"ię

kiego, co dzieje

na tere-

nie miasta i gminy. Luka ta
'powstała, kiedy przestał ukazywać się

"Biuletyn TPL". o-

wkładkę
Uważamy,

i

że

zachodzą

piś",ie. ChCBlRy,

knie

o3iągnięć

talI naszych
nięć,

ny

aby

było

doświadczeń,

wało

spo łaczna,

gminy. Od Was zależeć będą lo-

i

fragmenty historii i

pre-

sy tago pisma, które na

też wspomnień,

humoru i

sa-

pismem

niazależ-

apolitycznyM. Nie będziemy

popierać

ani reklamololać, "jako
słusznej

Piszcie Imówcie, dzwońcie / do na8
w~zystkich

we

nurtujących

żadnej

smutkach. Z

tycząca

traści

czanych

materiałów.

i

naj, co nie znaczy,

że

moc.

ludzi i i ch i ni cj 8 tywy 119-

zamknięte.

Wprost przBciw-

ni e. Udo s tępni l'IIy swoj a

łallly

stkim tym, którzy zechcą prezen-

szkańcó",.

nych dla nas spra",ach.

tOlolać swoje sŁanololisko w istot-

nia zmieni, nic nie oomoża, wszystko będzie, jak było, it~.
Czy rzeczywiście tak należy po-

~........;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~JLstąoiĆ?

19 wrzaśnia bieżącego roku wybierze.y najwyiszą "'ladzę u stawodawczą

RP - Sejm i Senat. Kaaoania wyborcza ",eazła w decyduj~c~ fazę.
Kandydaci r~prezentujący różnorod
na partie i ugrupowania polityczne

glosować · ·t

Dlatego te i dzisiaj wIelu z nas
zadaje sobie pytanie, czy należy
wierzyć w to ·wszystko co nalll mówią,
czy nie loIierzyć. Jest to pytanie o
tyle słuszne, że wszystkie wypowiedzi naszych przyszłych reprezentan-

przedstawiaj łt swoj e programy, która
prÓbuj, ukazać nam róine drogi i
kierunki prowadząca do poprawy obecnej sytua cj i go sooda rczaj i politycznej kreju.

nym" • Brak", tych IJypowiedziach
konkretów, programy są bardzo ogól-

Nauczeni slIIutnylll do~wiadcze niem poprzedniej kampanii wyborczej

ne i niezbyt jesne dla większości
IJyborców. Czę ś ć z naa odbiera to

przyjIIIujemy to wszystko z niedowierzaniell czy nawet sceptYCYZMeM. Pa"ięta.y, ile 1 co obilllcywali kandy-

wszystko, jeko kolej-ny etsD walki
o władzę, czy tei o II stołki". Stąd
też \ol kantak tach tOlolarzyskl ch czy
s8.siedzkich rozmowach deje. się sły
szeć głosy, te"nie oÓjdę na wyborylI.
Nie pójdę bo to nic nie da, niczego

daci do Sejll'tu ",inionej kadencji
posłowie,

na po-

Redakcja

..............

, czy nie

Czekamy na
liczyl1ły

wszy-

mi. jąco na c8lu dalszy rcz "c'j
...
,ta i glliny oraz dobro ich mia-

Głosować

przyj-

formy zamiesz-

Wasze propozycja i

to

radościach

miemy Wasza krytyczne uwagi do-

ideologiczbędzie

Was pro-

zado~oleni9m

tacji politycznej i
pismo

orlen-

i

i potk-

II ,

początek

ma sią ukazywać raz na miesiąc.

blemach, kłopotach,
być

za-

pra-

do wszystkich mieszkańców ~iasta

dru-

jedynie

a takie ukazy-

związki

za k łady

camy się do naszych Czytelników,

dzisiejszy, a obok
do

sa-

Przede wszystkim jednak zwra-

życie.

dokulIsn-

lIIiajscell wymia-

i co z tego, już jako
zrealizo wali.

IoIspółpracy

do

lokalny, organi zacj e po -

przeszłości

wracać

Chcemy

nym i

MeszyIII

rząd

cy i prywatnych przedsiębiorcólol.

tyry.

aby stało się

kroniką wydarzeń,

Dno

to,

sylwetki ludzi, którzy
historię tworzyli. Nie zabra-

nia i przemiany, która pOlolinlot

mo

p ra gni emy p rzeds ta",i ać na
dzień

Zachęcamy

obojęt

ludzkich niesz-

utrudnia nam

gorąco

tę

zachodziły

istotne wydarze-

ny znaleźć odbicie

zła,

zentując

w życiu na-

społeczności

szej

i

kując

naszego pisma.

możemy pozostać

co prowadzi do takich sytuacji

tego

becnie wznawiamy jego druk
jako

Nie

tÓIol 101 najwyższym organie władzy utrzymane są, jak k toś dobrze zauważył. IIW czasie przyazły", niedokona-

Czy najlepszym

~yjściem

z

tej sytuacji będzie uchylenia się
od głoso~ania? ZastanÓWMy się przez
ch~ilę. Wolne wybory są w demokraty-

cznym państwie konkretnyl'll przejawem
sprawowania władzy przez ~szystkich
obywatali, są czynnikiem, który decyduj 9 o tym, k to tę władZę będzi li
sprawował w naszym imieniu. To wła
śnie my, wyborcy, u działelD w gloso"",aniu zdecydujeMy o 9woil'll przysz _
łym

śnia

losia i losia kraju.
nasz

l'Ioża wła

głoa,

IIIÓj, TloIój, Jago,
przaważy, że "'ygra ta partia, czy
stronnictwo, kt6re lRają najlepszy,
najbardziej odpowiadający ludziom
I"rogram.
!'lusimy zdać sobie sprawę, że
nesza nieobacność przy urnach wyborczyCh zwiększa s;ansę ugrupowania czy kandydata, który jest konDokończenie n8 str.4

2
Dotąd
dokładnie

nie

Ten Okrutny mord
darzania,
re
i

okola

ni!lZala ż na

dua

loIy-

od debla, któ-

miejsce 4 5iaronia 1943 r.

miały

Była

p o przedziły

to ootyczka pod

śmiarć

Kozi~

Rynkiem

"Skorupki" .

Opis tych wydarzeń podajemy za Augustowskim Biuletynem Informacyjnym

!ol

bagnie i

strzalali z bl i s-

k iej odległości. lJartol..łnik "ULlkl!
otrzymał postrzał

z dubeltóuki

!ol

tt.oIarz. Nie l1Iając orientacji szadł

!ol

kierunku Niemców,

koncentrując

na

sobie orzu chl.lilę ich U1oI9gę. Padł

od sarii kul z

~P-i. Według

innych

był

Swlatowago Zuiązku Żołnierzy Armi i
Krajololsj.

centracji uwagi przeCiYnika yysta-

DLAC2EGO JASIONOWO ?
1. Potyczka pod Kozim Rynklam.
W dniu 4 sierpnia 1943 roku.
ok oło godziny 10.QQ gruoa VIII Uderzenioyego Batal i onu Kadrowego
/VIII UBK/ 10/ sila 25-30 żołnierzy
00 I" o rso",ny", i \oIy c zerpują c y", marszu z Lituy Kowieńskiej dotarła \ol
okolice Koziego Rynku, opodal leś
niczówki Brzozoue Grądy. Grupa ta
pod dowództwem IIJacka" /por. Ry~zard ReH f/ uzbrojona była w dua
rosyj~kie r.k.m.-y. dwa PM-y /Bergman i ppa/, trzy samozarisdki, karabiny i broń krótką . t.I czasie IIISrszu dochodziły ich odgłosy posuwających się drogami pojazdów sa~ochodouych i dalekie strzały.
bezoieczeństua dyktowały

postój w głębokiej ouszczy . Na tan
cal wybrano miejsce wprost idealne:
niedużt suchy grąd otoczony bagnelll.
Miejsca to połączone było jakby
wąską, suchą groblą z odległym
o 30-40 m gruntem. "Jecek" wysłał
w okolicę patrol zwiadowczo - żyw
nościowy i \oIyzneczył dwóch warto..,ników, z których j eden zajął miej!lce na skraju pobliskiej orzesieki, drugi Drzy oddziale, obaj utrzymywali łączność wzrokową.
Był

letni, upalny dzień, doosię roje komarów. Zmę
czeni żołnierze kryli twarze i t'ęce
w kurtkach i w cZylII kto miał przed
natrętnymi ouadami. kładli się ciasno obok siebie i natychmiast zasypiali.
Sen trwał zaledwie kilka godzin. "Jacka" poderwał strzał. Zanim oot'zytomniał, w ułamku sekundy
·zueryFikował ten stt'zał jako prawdziwy a nie urojony. Strzał był tak
bliski, że touat'zyszył ~u zapach
prochu. Zdarzało się, że żołnierze
budzili się w nocy z okrzykiem
"Niemcyl" i chwytali za broń. bez
widocznego powodu. Wtedy trzaba było ich szybko obeZwładniać.
Zaskoczeni żołnierze odpowiek oła

unOSiły

Raj mund IJnuk·o';'ak~i uro w 19 25 r .. i lIIieszk:a1 w
Gt'odnie. W 1940 r. pracO\olał w Lidzie jako ślusarz. W 1942 r. wstę
puj e do ZUZ/AK i. p racując w .parowozouni grodzieńskiej jeździ pOCią
gami n8 trasach Grodno - "Uilno i
Grodno - Li da jako pomocnik maszynisty. Kiedy i na tych trasach nasilają się partyzanCkie dywersje
i pociągi albo wylatują !ol powietrze albo zwalają się z nasypów, por z uca t ę p racę . N aw iąz u j e ko n t ak t
ze "Skorupką" /A1eksander Łazarski/
u oddziale partyzanckim "Romana"
/ Julian Uierzbicki/ . Oddział ten
s tacjonu j e w Puszczy Augusto..,s kiej
ale podporządkowany je~t obwodowi
Paweł

dził

to "Blyskalolica" I \ol jaskrawo niebiesk i m sweter ku. Ta chuila dekon-

Uzględy

2. A oto uydarzenie d rug·ie .

dziali ogniall. Nislłcy brodzili do-

została uyjaśniona

orzyczyna taj zbrodni.

by "Jacek n zdążył zat'epetoswój pistolet maszynowy i poc i ągnąć nil1l dłtJgą serię.
Ż yjący uczestnicy tej d0 5 ć
krótkiej walki pamiętają pnede
w~zystki", niesamowitą blis k ość Niemców, k tórzy z pod\oliniętymi rękaua
mi mundurów, z hanagranatami za pasam, bt' o dząc w bagnie, nawołując
się gł05no i kry j ąc za drzewalIIi zasypywali gt'ąd strzałami.
Oddz i ał stracił d""óch zołnia
t'ly i czę ~ ~ opot'z~dlenia i wycofał
się. "Walka była spontani czns i dra111etyczna, bez dow odzenia i bel rozkazów n - tak okre5 la ją "Jacek".
Jak doszło do ujawnienia obecności oddziału i powiadom i enia o
tym Niemców? Najpt'8wdopodobniaj zauważył go z pobliskiej "ambony"
/podwyższone stanOwisko mY51iw8kie/
leśniczy B. z Balink i , czy też niemiecki my51iwy. Powiadomiono o tym
znajdującą się w pobliżu grupę niemieckich myśliwych i żandarmerię
w Lipsku. Zaalarmowano załogi niemieckie w Krasnem, w Mikaszówce
i w Suchej Rzeczce. Ni~ posiłki te
nadeszły przystąpiono do ataku.
Walka zakończyła się około godziny 16-tej. Raport "Mści sława"
wspomina o dwóch rannych żandarmach
oraz inaczej przedstawia wykrycie
oddziału przez Niemców . Zauważyli
oni jakoby dwóch ludzi uzbro jonych
w k.b . /może byli to żołnierza
patrolu?/. Sądząc, że są to kłuso
wnicy, wazwali żandarmet'ię z Lipst'czyła

yać

ka.

Rozbity oddz i eł wycofał się
\ol dwóch gt'upach. Po drodze natknię
to się na czujki obozu partyzanckiego AK, który zaopiekował się nimi. Po krótkim wypoczynku Dołączony
oddział poszedł na połUdnie.

"""""""""'"

się

Suwałki .

"Uilczek". bo taki pseudonim
Raj~und Unukowski, przyjeżdża do rodziny lIieszkającej teraz w Ostrowiu. gm . Lipsk n/Biebrzą.
Mieszka tu jego ojciec i siostra
Helena, pseudonim "Hekuba".
ma

Paueł

Ojciec "Wilczka" uważa z31111ar
syna wstąpienia do oddziału partyzanCkiego za przedwczesny . "Uilczek" ceni sobie poglądy ojca i jest
do niego bat'dzo przywiązany ala walkę o niepodległość z bronią w ręku
już teraz uważa za swój patt'iotyczny obouiązsk. Wykorzystuje obecność
llSkoruoki" w Ostt'o..,iu i u dniu
4.VIII.1943 r. obaj obładouani żyw
nością idą oieszo przez bagna ostrowiańskie na północ, .:.. pobliie
leśniczówki 8akunlewicza, gdzie mieszka umówiony l1Kosiarz l1 /Antoni Kulmaczewski/, powinowaty "uilczka l1 •
Popołudni Sili "Kosiarz" zaorzę
ga wóz i znaj olllym trak te", leśnym
jadą na północny zachód do obozu
"Sępan / walenty Klawiadło/ skąd etaoem zamierzają jechać dalej, do
obozu nRomana".
Nieświado_i rozegranych tutaj
dzisiaj dramatycznych wydarzań są
już w Sokoli. Lesie i jadą zagrożo
nym terenem ku swemu przeznaczeniu.
Nie spodziewali się tego, a jednak przad nimr-Nielllcy. O ucieczce
nie ma mowy. A może uda się pokonać
tę

przeszkodę?

Jeden z NieIlIców stoi w pawnej
od wozu, drugi sprawdza
dokument·y_. Ten pierwszy trzyma broń
go Łową do stt'zału.
Niemiec sprawdza dokument "Kosiarza" i zwt'aca mu go. Teraz ZI,Haca się do "Skorupki". Ale "Skorupka" jest znan·yll działaczell niepod-

odległości

Ciąg

dal!ży

na str.6

3
U tr'olsj"c:ej ak tualn i e kamoanii
~

loIybor czej do Sejmu

Sam a tu RP ora-

wle ws zystkie oartie 1 u grupolola nia
pali tyczne na

CZOłOlolyll

ich programów stawiaj,

robociem. Jes t t o

\ol

zapytać,

:!Środka m i

ze

co dzieje

funduszu Pracy na

Roboty publiczna zorganizololano
MiG lipsk na podstsloIie "

'ol

umów.

akt YI,1n a formy walki z bezrobociem.

gdzie zatrudnionych było 130 osób ,

miej scu swo-

O dpololiedzi ą

z czego

wal kę

i n for ma cji RUP

z bez-

ostatnich la-

najważn iej szych

tach jeden z

"'aże ktoś
się

ey bezrobocia

prob-

będzie

niech
lo!

fragme n t

Augus tololi e

dotyczą

Lipsku, Pr zytaczamy

\ol

dosło'olnia:

ten fr agmen t

drodz e umólol zalolsrtych 101

101

92 oso by i

r oku 1992 _ 38 osób.

ro k u 1 993

101

Prz8ua2:ały

tu roboty dro-

głóunie

gOY8 organizouane

na tere-

lemów 'ol kr aju. Liczba bezrobotnych
bowiem, zamiast IDsleć, ci,gle roś

dac ji na roboty publiczne to kuoh

nie.

467 mln. zł. la d 1.1 - do 31.v.93/.

n i e mias ta . Po niesi o ne koszty refun-

BEZROBOCIE... I CO DALEJ l'
Nie inaczej jest i u nUl. lJe dług

danych, jakie
Urzędu

jonololego

uzy sk aliśmy

z Re-

Pracy w Augustowie,

Z przyznanego

II • • •

ści

1.600 mln.

zł.

na dzień 31 maja 1993 roku 101 _iaś

orz yznać

cie i

dki finansowe w

było

gminie Lipsk zarejestrowanych
717 bezro botnych , III tym 365
było

""/l biat. Czynnych lBloIOdowo
~

ws ka źni k

J oby, a

s ił

:s:

1B,4

bezrobocia wyno -

by ł wy ższ y

i

3904

od we k aźni

%.

k a w całym rejania Augustów o 2,7
było

Tak

gląda

w

miasiącu

lIIaju. A jak wy-

już

740 bezrobotnych,

III t ym 401

kobiet, a w!!l kaź nik bezrobocia uzrós!

%.

do 18,9

Nastąoił

101

wysoko-

poszczególnyIII gminom śro
zale ż no ści

więc

dalszy

Pozostaj a w ramach umów do refunzł.

dacji 530 mln.

%

i j a st to 44

limitu na roboty p ublic z ne przyz na-

posta nololio no
od licz-

nego dla

rejonu.

całego

Zgodnie z

apracowany~

pIane. robót

zaopiniowany~

by bezrobotnych wg st8 nu na 31.XI1.

p ub licz n ych

199 2 r . Z tego 11m i tu Rejo nowa Ra-

zejdzia potrzeba realizacji w ra -

da Zatrudnienia

mach tychż e robót . 8zeregu inwesty-

nać

postanowiła

dla Lioska 377.410.000
już

czas, gdy
um o wy na

przyzzł.

wówczas zawar te

kwotę

672.633.000

podbyły

zł.

czy-

/- 295.223.000
U tej

z1. /.

sytuacji Rejonoua Rada Zat-

Urzę

750 mln.

łoby

zatrudni ć 5 7

du P racy o do fi nansowani iii

przez RRZ

p rzeznaczyć
zł,

co

należa

-

pozwoliłoby

o sób. U soo~niane tu

mają pełne

względu

rudni eni a wys t ąpi la do Woj e",ódzki ago

cji, na któ re

prace

li ponad loI yz nacz ony limi t

sytuacja tara z?
Na koni ec lipca '993 roku by-

ło

li-

IoIstępnie

mi tu na roboty p ubliczne

uzasadnianie za

n. ich inwastycyjny charak-

t ar, j ednak z uwagi na brak li rod k óu finansoyych nie
podję t a.

.og~

być

ona

Pismo o przyznanie dodat -

'lJzro!!lt liczby bezro botnych . Dodać

środków na .uzuoełn ieni e braku oraz

ko wych ś rod k ów na ten cel z rezerwy

tu trzeba, i ż 'lJśród nich orawo do

realizację

~UP

zasiłku miało tylko

nych wniosk ów. IJ rezultacie RUP

z

otrzymał środki

wódz kiej Radzie Zatrudni a nia.

240 osób, pozos-

tali ta kiego orawa nia .ieli. Wy daje

się

równiaż,

iż

RUP w Augustouie
c i a jest niaco

podauany przez

wskaźnik

zaniżony.

Statystyki

Gdyby od tej li czby odjąć rolnikÓW,
tarenie znacznie
nale ż ałby

byłby

wyższy,

do _ "czołólolki"

Jeżeli

przyj rzymy

by ć może

krajoLolej.
się

ulolażni

a

danym statystycznym, t o stwierdzimy,
że

na j uiększą

stanowią

34

laŁ.

grupę

ludzie

bezrobotnych

młodzi

u wieku 1S-

Jest ich 540 osób, 101 tym

313 kobiat . Do tej grupy
niaż

zaliczyć

można

rów-

ludzi 101 vieku 35-44

lat, których je!!lt 140. Łącznie więc
pozostaje bez pracy 680 osób w wieku, w którym

lIIożna osiągnąć

najlep-

!ol

tym n 8 ro bo t y pubzł,

!ol

tym 300 mln.

dla Mi G Liosk jako

wany.
W I kwartale br na pracach interlolsncyjnych zatrudnionyc h
35 OSÓb,

w 1992 r. -

23 o!!loby i na umouy za-

warte 101 1993 r. _ '2 osób .

robotniCZYCh dla robotników wykwali fikow anych w !!Iiedmiu jednostkach
tj.

MiG Li o !!Ik , GS Lipsk, przad-

101

siębio

rstui a P roduk cy j

na. Nie pr6bujsray tu nikogo obwin i ać

ko

za ten stan rzeczy, chcamy tyl -

pokazać,

tarania.

jak

wygląda

to na naazylD

Zakładzie

Soółdzielni

Mieszkaniololsj .
Na koniec ma j a br na zatrudni a ni s bezrobotny ch orzy oracach in-

nast ę pu j ące

ter..,encyjnych wydatk owano

k wot ę

truających

:s:

umóu wyniesie 157.993 tys

Na prace te wyk orz Y!!lta

całego

się

19,3

lim itu orzyznanego dla re-

jonu na tan cel.

ś ro

ruszyłyby

inwestycje: kompleksowa

remonty szk ół , budowa ul. Dolnej,
Starożyńca,

Ski sblawo - Ża biCkie, remo nty budynkó w i oomieszcze ń kulŁuralnych,
relJlonty remiz

strażac ki ch,

budowa

R zem i eśln iczej.

ul.

Z przyuczania do zalolodu korz ystają

ak t ualnia 3 osoby,

ich sz ko lenia

loIyn iosą

zaś

koszty

21 mln.

zł.

OrganizolJane kursy to: k urs dla sam~dzielnych k si ę gowych - 2 oso by
oraz kur!!l lik""idatoróu i syndykóu

oso bill .

Z funduszu rracy udzielon o
2
ły

pożyczki

z~kładom,

które pousta-

na bazie Spółdzieln i Usług Rol-

niczych w Lipsku tj.
- P rzed sifłbiorstuu p redukcyjno _
usługouemu

mln.

212.577.000 zł. zaś dalszy kos zt
zł.

do wyasy g nowania

IoIymiana chodników / ul.Koś ci elna/,

n o- Usługowy.

Przedsiębiorstwie Pradukcyjno-Usłu

zawodololym 1 ogólnokształcący., a

doszło

dków na tan ca l przaz URZ

"Elk oo" sP. z oo, Szkole Podatawo..,ej

Mechani ki Pojazdowej,

siabie. Ich wymowa jest jednoznacz-

Głównie

organizololano pra ca na stanOloliskach

bezrobotnych B osób legitymuje się

318 zasadniczy'" zawodowy"' .
Powy ż sze liczby lać"'ią a8me za

było

z czego na umouy za warŁa

gowylll "Telza". Pryuatnyll

253 ś rednill

została

o przedstawienia go Uoj a-

budowa dróg: Kurianka -

sze efekty u pracy. Uśród ogółu
wykształceniam "'YŻSZylll,

że

u Suwałkach zasŁało skiarowana

prośbą

Gdyby

uysokości

ona uznana za re jo n tzu. moni t o r o -

na naszym

a

zł,

1412 mln.

li cz n a 7 0 1 mln.
zł.

nej lic zbie osób czynnych zawodowo.
bezrobocia

na akty wne formy

walki 1 bazrobocielI w

bezrobo-

RUP ujmuj e, bOlolielll rolników'" ogól-

, kaźnik

jeszcze nia rozpatrywa-

zł

"El kop " Sp zoo -

08 utuor zenie

uych mi ejsc tlracy.

200

7 dodetko-

Zakład

prodUkU-

je maszyny r o lni cze oraz części
zamienne. Obec nie za trudnia 33 osoby a doc e leun planu j e
Ciąg

zatrudnić

dals:zy na str.

7

60.

4
nokonczen'c ze str. 1
Głosowac

,czy nie głosowac "l'

Fragrncnt

kurantem politycznym tych, których
my darzymy sympatią czy poparciem.
Bo przecież ci, którzy pójdą gł090I.ISĆ,

będą głosować

więc

będzie głosololSć

Uchylając się
się

my

na to.

mają

n/BIEBRZĄ

że

za nas zdecyduj ą
"nililobecni nia

I'acjP.
po",i n ni~my

Dlatego tei
,",zlą ć

licznlaj
z

na "naszych l1 '1

od gl080u8n18, zgadza-

przecież

inni, bo

LIPSKA

na "sloloich". Kto

tą

udz iał

nadz i e j ą,

pos ło",1 e i

że

jak naj-

101 wyborach

wy brani p rzez nas

sens to to...,i 8

utWQ tzą pB

rozwiązYIoIania

lament zdolny do

r-

naj-

bardziej istotnych dla k raju prob-

lemó", i dzi ę ki tamu ulegnie, chociaż
nieznacznej , ale zalolSZB paprauia ,
ż y cia .

nasze codzienne

/tk./

Z takimi pytanialfti apotyksllly
się

i

codziennych naszyc h rozlllOlolach
że du-

\ol

kontaktach . Uy'nika Z tego,

ia część społeczności lokalnej ni e

zna nazwisk radnych, członków Zarządu I'\ieata i

Glli"y, czy członków

K0A'11aji oroblelllowych. SJ:jieszy"y uzupełnić

••••••••••••••••••••••••••••

tę lukę.

Na czele Zarządu !'Iiasta i Gminy stoi BurMistrz .gr inż. Andrzsj
Lićwinko.

znają

którego, .a.y

Sławomir

nadzieję

wszyscy .ieszkańcy miasta i

Radziwonowicz - jrolnik
za wsi Rogo ży n
Staryj

gllliny.Jego tIIatępcą jest Antoni Ko-

franciszek Rak us - /roloik ze
wsi Jaczniki/

ściuch.

Stanisław

Pozostali
Stanisław

du to:

członkowie Zarzą

Buraczyk,

wia

aię

Adam Tadeusz
Sztukowski

Henryk MatyaZ8waki-

Przewodniczący

jhkarz wet.
Kierownik flriejacowej Lecznicy lwi erząt/
Józef Awramik - las-t'łPca Przewodni cząc ego Rady
jrolnik Z8 wsi
Lichoaielcllj
Teresa Chodukie",icz - Zastępca Prza",odnicz,cego Rady

Aleksander
Sztukowski

Staniała",

Ska/

Antoni

Koś

ci uch

_jbez ro bo tny
Lipakuj

flIarian Chomicza",eki-j rolnik z Lipaka/
_ j pracownik
Terasa Mazur
UMiG Lipskj
l'Iik uc ki

pOlllocniczymi w pra-

-j nauczyc iel Szk.
Podst. w Lipakuj

są

przewodniczący
zastępca

-

KU-

a mia-

Sławomir

przewo"dni-

- Romualda Prolajko,

człon

ko",ie: Aleksander Szt ukouaki, Adam
Czesław

Witko-

I

cZ\Jsrta komisja, to KOMISJA

fINANSOW, BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO I

ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO, której
Antoni

kiBwicz,
kus,

przeuodniczącym

Kościuch,

czło n kami:

Staniała",

Staniałau

z-cą

Sak,

jest

Taresa Chadu-

franciszek RaCzssła",

T_Imon,

Kiajko, Henryk Nagórski.

Komisje prob-

181110"'e. przy nasze j Radzie

dz iała

ich cztery.

za_. '"

Broniah", Krzywicki-jrolnik ze wsi
Bartni kij

Sławomir

Organ.~i

-/ralnik z Yoł
k us za/
- /i nspskt o r budowlany zam.
w Lipakuj •

cy Rady llliiajskiaj

Buraczyk - j rolnik Zll ",.i
Kuriankaj

czącego

członków,

",ski.

Antoni Trochilllowicz - jro lni k
z Nowago Lip-

jpraco",ni k UMiG
'" Lipskuj

R a d n i

nowicie:

pięciu

Radzi",onowicz,

- /rolnik Z8 ",si
Bartniki/

Jan Zakarze c ki

Broniał.",

KOMISJA ZDROWIA, oSWIATY i
L TURY liczy

Tadeusz Sztuko",s ki,

- /rol nik ze
Skieblewa/

Czesła", ~itkowaki

Teresa Maz ur,

Krzy",icki, Marian Jarmakowicz.

KTO NAMI RZADZI?

Rady

zastępcą

Antoni Trochitn o ",i cz,

Marian Chamicze",ski,

- jralni k z Krasnago/

Rady Pliejskiej przedsta-

naat~puj~co:

członkami:

- jralnik ze wsi
Rakowi czej

Sł8Wo

lIir !'Iikucki, SlawOlllir Radzilolonowicz.
Skład

Sak

raczyk, jego
a

KOMISJI REWIZYJNEJ przewodniczy Józef Awramik, a jaj członkami
są:

Sławo_ir

Mikucki, Jan Zakarze-

cki i Eugeniusz Bogda n.
Przeu odn iczącym

jaA Itsiaild na

półkI,ch

m.bTotdli: im wyłc; postawieni,
~ l'!atH.i' /ID
mą.

cup

NapoI«Jn

KOMISJI ROL-

NICTWA, ZAOPATRZENIA I
SeI GOSPODARCZEJ jest

Ur.rodńicy

OZIAŁALNO
Sta nia łau

8u-

....................

~

r;;J I~ f: Ił fi l, I " l~ K Ił.

"I
Dokończenie

ze str•. 3

co

JJEZlWJJOCIE.. , l
Suoj ą

produkcjI):

rzeby ktsjoue l

otrzymało

J)/IUff I'

pl'"ZIłZn e CZ8

zł ,

na pot-

z8g~8ni cz ne.

326 rodzin, a ogóle~ ...,yona sumę 1 mld 67 ml"n

łaco n o zasiłków

Jak

przy czym średnie \oIysokość I./yoz8s11kó\ol uyniosła 811 tys.
a najlolyższy zasiłek \oIy n 05ił 985

łaconych
zł,

tys. zł.
173 oso by Sk orzystały także z po moc y
nie na produkowane towary i c ią
\ol in nych form a ch, jak obiady \ol szkogły zbyt.
le dla dzieci , opieka nad osobami
- Zakładoul Produkcyjno-Usł u gouemu
st arszymi i inne. Wśród korzystają
ItUBatoe" Sp z 00 - podwyko n aucy
cych z oomocy społecz ne j 343 osoby
" Elkop ull p r owad zącemu t'ł samą dziato ludzie 1.1 \oIiak u produkcyjny ... , a 36
łalno~t - 55 mln. zł. na 2 doda tto emeryci l r e n ciści.
koue miejsca pracy. "
Pomocy udzielano najczęściej ze
Zo~tBuiamy ten fragme n t bez ko\oIzględu na! UbóstlolO, bezrobocie, alme ntarzy, gdyż wnioski nasuwa ją się
ko holizm, dł u gotrwałą chorobę, B taksa mB. Można tylko orzypuszczat, te
że otrzy myualy jf\ rodziny niepełne
dotychczas

jeżeli

oia

Snółka

ma zapotrzebowa-

w ten sposób i

będ~

ta

środki

u takim tam-

\oIykorzy!!lty",e n s ,

a tlolorzone nowe mie jsca pracy

będzie

mo ż na 00 l i ez yć na o a l eB ch jednej
ki. to pr aloldopodobnie

olii szych

zli k uiduje

101

ciągu

kilkudziesięciu
się

rę

na j-

lat nis

lub przyne jlJl niej zna-

cznie nle ograniczy bezrobocia,
i I./ielu ludz i, aby żyć b ę dz le musial o korz ysta6 z pomocy społecznej, a
takż!! z oomocy i nnych.
Ilu ludzi j uż na dzień dzisiejszy potrzebuj a oomocy? Il u ją otrzymało, bądź ot rzymuj e? Ilu ni a ma taj
pomocy..., ogóle?
Trudno jest odpowiedzieć na te pytania dokładnie. Miejsko-Gminny Ośro
dek Pomocy Społecznej ..., Liosk u 1.1
oieru szym oÓlroczu br udzialił po mocy 13 12 osobom . Zesiłki okr eSDue

i wielodzietne. Ogólem ..., I oółroczu
MGOPS w Lipsk u ""ydał 789 decyzji
przyz na jących oom oc i '0 0 decyzji
odmounych.
Tyle suche dane, jaki e uzyskanśmy \ol MGOPS \ol Lipsku. Dotyczą ona
j ednak konkretnych lud zi, znajdują
cych 9ię '" tr udne j, nieki edy nauat
krytycznej sytuacji . Dlatego tei
zwracamy sią do czytelni kó\oI. Pomóż
my j edni drugi~. Us zystk ich zaś prosimy o listy. NapiSZcie, jak ż yj e
się ludzio~ bez ro bo t nY M, ty. na zasilku i tym be z zasiłku, jakie macie
problemy \ol znalez i eniu pracy, kto
z Was lub z Uaszych sąs ia dó..., potrzebuje pomocy, itp. 8ędzielllY ja oubliko...,sć na naszych łamach Z zachowaniem I na UaSZ8 życzenia/ dyskrecji.

AFORYZMY

------~-----------

Nieh:6r.t:y wydaja su, wielcy,
bo mil!r.ry sili tame pilld&tał,
Smdla

$$$

$$$
Aby lf)'C wifrlkim,
ltigdys marym..

Ingł)a

lry'C

~f1U1ig .JłuncIullio

$$$$$$$

jtk.j

~_ ':a==

KWIA TY ~

""

iemal wszyscy bez wyjątku

""1l7;ł
' ;:' lu bimy kwiaty. Nie wszys-

, /}" cy jednak zdajemy sobie
" ~ sprawę z faktu, że każdy
kwiat symboli zuje jakąś
cechę charakteru czy reż okreś l o ne intencje. Za pomocą tego najmilszego pre·
zemu, jakim jest podarowany kwiat.
można (dobierają c odpowiedni gatunek)
zasugerować wybrance swego serca ok·
re ś lone zamjary czy tei poprzez ten gest
przekazać jakąś wiadomość . Zabawa ma
sens, kiedy obie slTony znaj ą reguły gry.
tak więc dotyczy zarówno m ężczyzn jak
i kobiet. obdarowywanego jak i spra,
wiającego tę milą niespod zi ankę. jaką

jest ofiarowanie kwiatka czy leż bukietu
tychże.

Swoją drogą' mężczyżoi również do,
stają kwiaty, co prawda n ieczęslo. ale
c hociażb y raz do roku. Te imieninowe
czy doniczkowe - dobrze jest więc wobec tego wiedzieć, co dany kw iat ozna-

cza i czego jest symbolem.
W zapiskach prababci wyszpe rałem
owe znaczenia i symbolikę kwiatów.

ZASTYGŁA

POEZJA

w 'niezmienionej postaci podaję do wiadomości:

aster - wyraża optymizm i radość
akacja - dumę
bez- piękno
bratek - prz yjaźń
chaber - bojaźliwość '
chryzantema - w ie cz ność
cynia - niestałość
fiołek - skro mno ść
frezja - oddanie
fuksja - zmienność
gerbera - szacunek
goździk biały - czyste uczucia
goździk czerwony gorące podzię' kowania i wdzięczność
gożdzik - wielobarwny bukiet znak odmowy
groszek ozdobny - tę sknotę
hiacynt- życzliwość
irys -.czuło ść serca
jaskier - zazdrość
kaczeniec - smutek
kaktus - oSlrzeżenie
konwalia - wdzięk
krokus - radość

lewkonia - pretensjonalność
lwia paszcza - zwróć na mnie uwagę
lilia - czystość
mak - namiętno ść
mieczyk - waleczność
narcyz - oziębłość
nasturcja - optymizm
niezapominajka - nie zapomnij o mnie
oset - chyba s ię już nie zobaczymy
paproć - powagę
piwonia - s kło~ość do pijańs twa
prymula - nie b ądź nieś mialą
rezeda - czułość
róża czerwona - kocham gorąco
róża biała - jesteś warta kochania
róża żółta - odwzajemnij mą miłość
rumianek - niezłomność
.
stokrotka - niewinność. serdeczność
storczyk - zmys ło wość
such v bukiet - skruchę
tulipan -' dobrze mi z tobą
zawilec - dobroć
żółcień - zaufanie
żonkil - zazdro ść
Ganimedes

8
23 lipca 1993 roku,
lu

l'I i aj~k o -Glft i n n 8 g o

tury

Llp~ku.

\ol

loka-

\ol

Oś r o dka

odbyły

,tą

Kul-

obrady

xxv Sesji Rady Miejskiej. Głó~
na
się

proble~y,

zajmowała

jakimi

Rada na tym posiedzeniu, to:

określenia

meró",

liczby, granic i nu-

obwodó~

głosowania

oraz

granica~i

wy-

siedzib obwodowych

ko~i!ji

borczych,

planie prze-

z~iany

\ol

strzennego zagosoodarowania gminy Lipsk. jak
łożeń

taż

przyj

o praco~ani8

do

ęcie

u-

gminnego
rozwią

programu profilaktyki i

zywania problemów alkoholowych,
liczby i

tó",

rozntisgzczenia cunk-

sprzedaży

· uych. Radni zgłaszali

napojów alkoholotradycyjnie

interpelacje !

ju ż

-

wnios~

ki.

Z ŻYCIA
Uchwałą

tworzono

Rady

~iajskiBj

następujące

obwody

ugło

sQuaniar

Obwód Nr 1 - Z

siedzib~ \ol

Szkole

· Pod~talolo"'lłj lo! Lip~ku

obej muj

Ił

następuj ące
JałoIJo,

IJd II:
Kol. Lipsk,

Nowy Lip~k, Rogożyn
NOlolV, Rogoźynllk, Skiebleloio, Rogożyn Stary,
2:abi ckie.
Ob"'ód Nr 2 - Z siedzibą w Szkole
Pod~ta",o",ej '" Krasnem.
Obej muj e wsi a:
Jasionowo, Krasne, Podwołkuszne,

Wyżarne.

Obuód Nr 3 - Z siedzibą w Szkole
Podstawololej w Kuriance.
Obejmuje usia:
Oulkowszczyzna, Kur1anka.
Obuód Nr 4 - Z siadzibą w Sz kole
Padsta ... owej w Bartnikach.
Gra nice obuodu to:
- Bartnik!, Kolonia
Bartniki, Lubinowo,
Kapczany, Uołkusz,
Wołkusz-Sołojewazczy

zna-przysiółek,

NOlola
Bohatery, Stare Laśne Bohatery,

Leśne

Staroźyńce.

Obwód Nr S - Z siedzibą !ol Szkole
Podstawouaj w Ryg.łówce.

U

skład

okręgu

lce; Rako",icze, Ryg ałó wk a , S i ół k o , Siółko-Lip~k Murowany.
Oblolód Nr 6 - Z siadzibą w budynku
lU aj sko-Gmi nnego Oś
rodka Kultury 101 LipSkU, obejmuje sIoIymi

wchodzą:

- Oolinczany, Jaczniki
Lipszcza ny., Lichosie-

~iasto

Lipsk.
U dalszej części posiadzenia
podjęto uchwałę o przystąpieniu
do aktualizacji planu zagospodarOlolania prz8~t r zenn8go gminy .
ZlIIlany te dyktuje życie, gdyż
rzeczywistość ciągla się zmienia. O zmianach tych będzie~y in rormo ... ać na bieżąco .
Podjęto też uchlolałę o sprzedaży

działki

będącej

!ol użytkoua

niu Spółdzielni Usług Rolniczych
101 Lipsku, położonej przy ul. Jarmakololicza, pod uaruQkiem uiszczenia IoIszel kich należności ololej
Spółdzielni na rzecz Miasta i Gminy.

Jest to zatem bliska odległość ,
układ partnllUki gllin uwarunko ~any ich zbliżoną wielkością, ~y _
starczalność Oąbro~y

Białostoc 

kiej w zakresie szkolnictwa po nadpodstawowego, opie ki medycznej. Argumentem j e~t takie poło
żenia D'lbrowy Bl. na tra~iB do
siedZiby przyszłego uojeuództlola.
Utworzenie powiatu ~ Dąbrowie
- jak powiedział BU.1: _
. mistrz Dąbro ... y Bł. - dałoby miejsca pracy również mieszkańcom Lip sk a, tworzenia nat omia et in f rastruktury uypoczynkowej skierowana by ł oby na Li psk, gdyż Oąbrowa
nie 1118 takich moHiuo!5ci .
Oburzenie zebranych wywołała
sugestia Burmistrza Dąbrowy Bł .•
j akoby istniały uprzedzenia ze
strony ludności Lipska w stosunk u do ludności wyznania pra ... osła ... nego. Dyskutanci podkraślali, że
od lat ludzie obu wyznań zgodnie
uspółżyją na tym terenia i ktoś
8iało~tockiej

RADY MIEJSKTEJ •••
Temat gmi nneg o orogramu p rofilaktyki i rozwiązyuania problemóu alkoholouy ch nie uzbudził
wśród radnych większego zainteresowania . Nieliczne głosy w dYSkusji ograniczyły się do liczby
i rozmieszczania punktólol sprzadaży napojów alkoholowych. W razultaciII odesłano zagadnienie do Komisji problemowych. Miejmy nadziaję, że członkOlolie Komisji doatrzagają problem alkoholowy u gminie
i zdają sobi9 sprawę, że chwiejnym krokiem nie dojdziemy do Europy.
Wiele emocji natomiast uyuołało wystąpienie gości z sąsied
niej gminy. Otóż u obradach Sesji uczestniczyła trzyo~obou.
delegacja gminy Dąbrowa Białos
tocka, a mianowicie Burmistrz
~iasta i Gminy - pan franciszek
~arkouski, Przewodniczący Rady
~i9jskiej - pan Zygmunt Mackiauicz i technik weterynarii - pan
~arian IJaszkiewicz.
Uv~tąpiania gości skierowana były na przekonanie radnych o potrzebie i celowości po ... ołania poIoIiatu u OąbroYia Białostockiaj,
jak taż przytoczenie argulIsntów,
dla których g.ina Lipak powinna
do niego nalsieĆ.

sztucznie stwarza ten problem. Narzekano natomiast na zła traktowania ludzi z gminy Lipsk przez d,browską służbę zdrowia, policję, jedynia u szkolnictwie ponadpodstawowym traktuje się uczniów jednakololo,
bez względu na pochodzenie.
Przypomnijmy.- U początkololym
okrasie rozstrzygania problemu Rada Miejska w Lipaku opowiedziała
się przeciWko tworzeniu powiatów
w ogóle. Na~tępni8 postaYiono temat na zabraniach wiejskich, gdzie
zdecydowanie opowiedZiano ~ię z~
Augustolole~. IJ taj sytuacji radni
nla mogli podjąć uchwały niazgod ...
nej z wolą wybarcó ... , i nie widzą
potrzeby ~rac8nia do te •• tu .
A co na to nasi Czytslnicy?

/

..

/

•••••••••••••••••
Obtallill i ~ 1r.I:6b1ll

millC na mitmr.
Wiliam Horucu

....... .........
~

'

~ lił;"O

9
Scra~y

zwykłe,

ale

\J trakcie spotkań
3 /łaiadz k lch

wszelk~ch

i

Zlnololy sprololadzaj", się

sytua cj i
przebija

ważne.

i

toloterzyakich
innych ,

ro-

do trudnej

głębi

najlepsze i
i

społecznej

Tego naj bE

8zego:

narzaka~y na wszystko i ws zystkic h ,
obwi ni .IIIY tych którzy napr . .... dę. czy

rankiem

Znam
dzi eci od

sta ną

b ią

rzekomo są temu \ol! "ni • Na pSlólno malot tym wiela słuazno~cit ale o jednym powinniśmy pa~ięt8Ć. Narzeka -

osób starszych, jak i, Co ze smut-

nie i

ki em

o cz ekilolania na dobrobyt poli -

tyczny, gospodarczy i wszelki inny,
baz naszego u dział u lot budowie tego

zachoweń

Obserwacja
należ y

stwi erd zić,

zachowań

zaró~no

że

budżet

się

rodzinę,

są

lIł odsz y.
zbier a ją

d o pra c y. RomieSZkania,
rodzeństwem,

grzyby i

tu kilka prostych przy-

kła d ó lol postępowań.

'Vl'ZNI~

Uważam,

że

do dobro bytu i

pozwalają

dObrobytu, jest bezsensem . Uprawdzie

bezpośrednio

~ożemy ",pły

nie

~ać na z~iany na lepsze u góry,

ale

.. ' : r odololisku takim jak lip s ki e uIoIai aUl, że lIIamy tę szansę. Trzeba tylko rozejrzeć się wo kó ł siebie i
cząć

działać.

A pole do działaniA

j est uielkie, ale

być

Może
że

a to z tej przyczyny,
zacz ąć

ze-

or zez kilka minionych dz iesiątkÓW
nam nieraz

zdobyć

dz i ś

a ię

spotkać

dz i eńc ó",
się

IoIszczynać

czy

młodz ia ń cy,

no cą wsk aku ją

zr yw a ć

się

b ę dące

do~y

w oknach, po

peunym czasia wygl ądaj ą j ak po bom-

dzialY\lał
by ć

wiej

na nas. Dlatego też łat
może przezwyc i ęż y li

trudności

t -l e

gospodarczymi

dziś

i

\lsze-

Ą

j eśli

zachouań

szłości", najbliższ ym

do",ani a.

sens?

otoczaniu?

tago trudu

U",ażam,

tak. Tu bouiem

że

tuiej i pelolniej

osiągnąć

Nledauno

można

ła

po-

zytywny s k utek. Nie IJolno jednak
miotać

bezsilnie i bezskutecznie
się

przeciuka

złorzeczyć

uładzoM,

opluwać

nic poza ty'" nia

gdy ty.czasem pod

naszy~

i

czyniąc,

że

różnicą,

u jl!lSZCZ8

że

wię k szYIn

oni

być

etopniu

moniż

z tego,
rozkład

był

przygotował.

Dlatego też nalaży podjąć ten trud.

w oknach nie

jazdy zaraz po
Podróżni

zrYIJany.

złorzeczyli,

niało

to stanu rzeczy. Sytuac ja

ki wań,

nia

że

i

darka _k Ollunalna

służby

gdzie dziecko

k lęli

Im i

dzia l nej

co ma

P rzyst anek autobusowy u Lioss ły nie

obecni, nie zaspokojll naszych oczebo nikt ich do tak odpouiB-

cuk i erek,

uiedziało

śmieci,

do kosza na

za", ies zani u

robotnicy.

urzędnicy,

rozwinęło

papi arek wrzuci ło .

lIa szyb, a

tylko

godnych

z robić. f'tama podo ro",adziła dzi ecko

rla.entarzyś

tą

złe.

dostrzec

obsarwoIJałem mallę,

ckiem. Dziecko

ku

Z

może

po stąp Ol&lań

i

a z pap ie r ki ell nie

kiell rosn, przyszli prezydenci, paCZYCiela,

stało?

która szła może z czteroletnim dzie-

okiem i bo-

ci , . cini strololi 8, nau-

się

sŁało?

nie tylkO odnotololania, a le i naśla 

jakiś

11'18

bu-

.eteoryty?

Nie IJszystko jednak jest
wiale

podjęcie

się

,U nikliloly obserwator

Czy zachodz i konieczność podajmOIJania prób bud oIJeni a lepszej przyCzy

o rzesz ła

soadły

nie, to jak t o

Dlaczego t ak

są p ot ęgami

śuiata.

IJ tym miejscu

rza gradoIJa? Cz y

enił .a

się

I

ale ni e zmie-

gdy IIi ej scow. 'g,osoozleciła

jednellu

z oracoIJnikó", odpo",iedzialność za
porz~d ek na przystanku~ P ra cowni k

Jut to bowiall konieczno~ć dziejo-

ba rdzo solidnie

wa . Is tn i enie Polski bezpiecznej

IJ ą.

Uo kół

zajął

się

tą

ży-

,

u stanie surowym, ale

bardouaniu , z powybijanymi szybami.

telewi zyjnym koncercie

czeń dedykowane są pioseą.:'

ki jubilatom obchodzącym
tzw. ilote gody czy też srebrny jubileusz pracy zawodowej itp. Na ogól orientujemy się, że te
kolorystyczrie odpowiedniki oznaczają
wiek; w przypadku zlota - 50 lat, srebrny jubileusz to 25 lat. W zapiskach prababci odnalazłem inne, mniej znane
rocznice i 'podaję je wraz z ich odpowiednikami.

uyb udo-

Czyżby

te go syste",u, jaki od-

7tl

",łas noś ci ?

łatwo,

obciążeniami

,

młodzieńcy IJiedzą

du gospodarczego ni e prZYSZło też
ale oni nIe byli obarczeni

JUBILEUSZE
INACZEJ

i

na cudze posesje,

o poszanololaniu cu d ze j

/

I

a nawat dzie-

ze ustawionymi szyba"i
ła

uiśni

...

ŚLUBU

nalotet

ololoce. Dlaczego tak

dzieje ? Co ci

wene i

-

bójki czy awantury.

U Liosk u niektór e

na obiekty",ne

Niel1lcom, tym z RFN-u, budouanie

próbujących

U okrasi a dojrzelotania

by

mło

stauiać

ROCZNICE

często

bardzo

- ucznióIJ, zetacza ją c ych

na ulicy,

trudno

Jaoończykom,

uidzenie sprau.

13-14 le tnich

ci,

sposÓb ~yślenia,

lat b ył y "'ypaczane i

można

czere śni,

od siebie, od rodziny . od

zjawisko spożyua

Dziś

trudna,

musilQy

naj bli żuych. Musimy p rzy"znać, że
nasza psychika i

uśród młodzieży

is tn iał o

nia alkoholu.

są

dążeni u

dalsze u tym kieru nku kroki.

/
Jeszcze do niedawna ni e

jago-

z...,iększa

one bardzo istotne 101 naszyli

SI'lłl"VY

gdzie

rodziny.

Podałem

się.

a

na jmło d szych

dy, co u znacznym stooniu

margines

negatywnych poszerza

lioską

s prz ą tają

a 101 se zonie

młodzieży,

nasuwa przypuszczanie,

też

zakupy,

opiek u ją

nej ",a żni ej szymi.

my

rozkładem,

z

możlilolie

lat orzygoto uy wa na

dla nas

się

pracolol nik na noc

zawiesza.

ją

dal-

rodzi ny i

że

tabliczkę

z na jolnyc h, przy-

Niech e pra",y zmia n środo

",isk e na lepsz e

dlatego,

zd ejmuj e

do otoczenia.

ższego -

sąsiadów,

jaciół.

mo ż e

to co

najs zlacheŁn ie jsz 8

lot

i go sp odarcz e j ,
nich oba w. o przyszłość,

w ydo by ć

serca

loIychodzić

z tym

a rozkład jazdy autobusów ",isi,ale

j est tego.

spr.IoIiedlb.rej !.Iar h

Trzeba z

1,11',-'«11.

spra-

przystanku jest czysto,

•

I

Pierwsza - papierowa
Druga - perkalowa
trz~cia - muślinowa
Czwarta - Jedwabna
Piąta - drzewna
Szósta :'" żelazna
Siódma - wełniana
Ósma - brązowa "
Dziewiąta - ,gliniana
Dziesiąta - blaszana
Piętnasta - 'krysztalowa
Dwudziesta - porcelanOWa
Dwudziesta piąta - srebrna
Trzydziesta - perłowa
Trzyd,z iesta piąta - koralowa
Czterdziesta - rubinowa
Czterdziesta piąta -- szafirowa
PięMziesiąta - złota
Pięćdziesiąta piąta - szmaragdowa
Sześćdziesiąta - diamentowa
Ganlmedea

10
jak

I
I
I
dziewczyny loIycno- I

WEGORZEWO 93"
1#

lJ dniach 7-8 si9ronia br.
był

się'" l./ęgou8wie

XVI SUloIalski
~o7.n8

by-

obrzędoue,

wy-

Jarmark Folkloru, gdzie
ło

obaj

nać

słuchać

teatry

śpieuakó",

uych, a takie
kodzieła

Illark

i

kapel ludo-

i

zakupić

rę

'oJyroby

sztuki ludouaj. Jar -

rozPoczął

śoiewanym

od -

się

barunym, r02 -

korowodem ulicami mia

sta, który pociągnął za sobą na

Plac

IJolności

mi8!1zkańcó",

i

IoIcza-

90wiczó",. Tu można było zobaczyć
jak dalece obszar l.IojBl.lództlol8 9U-

1oI819k19g0 jest zróżnicololany pod
IoIzg1ędsIII genetyczno - kulturouym,
w k Łórym mo żna jednak IoIY!Jdrąbnić

konkretne centra. Jeszcze raz ludność

",iajska i

/kŁóra

małomiasteczkoloł8

stanowi ponad 60

kańcó", uojewódzŁloIa/.
Łości

z tradycyjnej kultury

skiej,
ba~ić

%mlesz

czeroiąc

udololodniła,

że można

-

uar-

chłop
się

"boso, ala w ostrogach".
Nie zabrakło tam i Lio!lka.
Na!li młodzi artyści, a ~ianowicia:
Ania Taraselolicz? Ula Silwanowicz,
Jacek Siluanoulcz, Emilka Lićwin
kO, fIIarcin Lićlolinko, Zbyszek Karniłolollcz, Karol KarniłOlolicz, Agnieszka Krysiuk, Agnieszka BaranOlolska, l\."on8 Topolewska, Kasia
Kiriaka, Wioletka Orpik, Agnieszka Raszko. oraz oania Krystyna
Cieśluk, Alina Markiewicz 1 Barbara Tarasewicz. przedstawili 1.11douisko pt. "Wieczór panieński",
prezentololane uorzednio na XX Sejmiku ZesQołów Teatralnych !ol Stoczku Łukololskim w dniach lB-20.06
, bi eżąceqo roku.
Ni ewątpliui e dużo czasu i pracy
trzeba było 1.1 to włożyć, ale uarto,
aby tam właśnie usłyszeć tak wysoką ocenę jury /złożonego ze zna .nych sław naukouych u tej dziedzinie/. którą przytaczam w całości.
IIZ espó ł Teatralny z lipska
zaQL'ezentował widowisko pt. "Wie_
czór panieńSki" będącego upL'oua _
dzeniem do ""łaściuego obrzędu ",eselnego. Widowisko to było oparta
na staL'annie opL'acouanylll scenariuszu i zawierało oodsta"'owe zacho-

uania i

zajęcia

za mąż, j~j matki , koleżanek , brata i sąs~~_dek . Na szczególną u~agę i wysoką ocenę komisji artystycznej zasługuje zarów no strona scenograficzna uidowiska /piękne pająki, autentyczne
reklolizyty i cała wyprawa panny mło
dej/ jak i jego wykonanie aktorskie. Było to widouisko o wysokic h
walorach ooznauczych, a jednocześnie bardzo staranne pod uzględem
uykonauczym. Sposób wykonania piaśni obrzędo",ej, którą dziewczyna
żegna się ze swoim panieńskim s t anem /"Hej, zagrajcie muzykanty •• "/
oraz zachololanie przy tYlA samej
dzieuczyny wydauanej za ~ąż, jak
j ej matki, koleżanek i brata stawia tę scanę na ", yżynach sztuki
teatralnej '-ol wido'-oliskach obrzędo
IoIych. Woraudzie '-ol trakcie omauiania przedstawiania komisja ~ugero
wala pawna możliwości pogłębienia
strony obrzędololo-poznauczej uidowiska, ale i u tej postaci j~st
ono wysokim osiągnięciem scenarzysty. reżysera i '-oIykonalolcóu. 1I

którym

dniach 21-23

paźdZiernika

br .

w tyle

ludz i,

/m./

-----------------

\ol Tarnagrodzie w

zostały też

Nie

wysiłki

na kultywowaniu i

ry ludowej Lipska i okoli c.

X Sejmik Teatróu Wsi Polskiej, któsię

rzeczowo/

zależy

przekazyuaniu młodym ookoleniom,
bogatej przecież tradycji kultu-

Nic dziwnego więc. te nasz
Teatr Ludowy wytypowany zostar na
odbędzie

klolas chlebowy pani Kr ysty-

/duchololo i

dzącaj

ry

taż

ny Ci eś luk .
Uuaiam , że wa rto j Bst wesorzeć

))0 •••
Zmorą mieszkańcóu miasta i
gminy stały się ostatnio systsRlatyczna, codzienne, krótkotrwałe
na szczęścia, uyłączenia energii
elek trycznej. Czy 9ą one ko nieczne? Czy jest to tylko "zabaua w
kotka i myszką'?

000
W re je stracji orzychodni Zdrowia 101 Liosku znajdu je się ogłosze
nie następu j ącej treści: "Uuaga!
Telefonicznie pacjentó", nia rejestruj elUY" •
Czyżby, w zuiązku z Doduyżką
cen na rozmouy telefoniczna, tym
sposobem zaczęto dbać o kieszenie
pacj entó!ol'? Br awo l

śpie

waczki, które prezentowały pi! e~:l'.ni
~ogą mieć

weselne.
gdyż

w kategorii

czych biorących udział .'oJ przeglą
dzie one właśni B i zesoół z OrzySZB, .zostali zakwali fikowani do udziału

w

przyszłorocznym

festi\ola-

lu Kapel i Spiawaków Ludowych
w Kazimierzu nad

Wisłą.

Twórczynie Iudolole prezentololały

000

powód do dumy,

zespołó\ol śpiewa

s\oIój dorobek. Dostojny korowaj

i śliczne gąski /oieczy~o obrzędo
we/ pani Zofii Trochimo\olicz zostały wykupione \ol pół godziny po ich

Tegoroczne lato nie sprzy j azbytnio \ol korzystaniu z uroków kąpi e11. to jednak pusty, niszczejący basan kąpielo\olY i takie
samEl budynki loIokół niego nie są
najleoszą ",izytówką Lipska. Kiedy
\Jreszc1e doczeka się on konser\Jacji i zacznie soałniać suoją ",ła
ści"'ą runkcję jako miejsce rekreło

acji i wypoczynku'?

wystal.l! eniu. Podobnym powodzeniem
cieszyły

Urszuli

dę

ko lorowe oi sanki pań:
i twy ' Mucha,

Korniłowicz

--------------.
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