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Panie Burmistrzu 

Ukazał się pierwszy numer naszego 

lokalnego pj~, kt6rego wydawcą jest 

Urzęd Hlasta 1 Galay. Co spowodowało, że ' 

zdecydował się Pan DB jego wydawanie 

i dlaczego nie -Biuletyn TPL- , • -Echo 

Lipska?-

Przede wszystkim dlatego, !e był 

duty nacisk Towarzystwa Przyjaciół lip
!""'a i taka potrzeba wśród m,iejscowyd1 

_ _ o L Kół TPL spoza Lipska . To co robi 

samorząd i ja ~atam za normalne, i stąd 

też twierdziłem, te nie ma o czym pisać. 

Ta było moje zdanie. Jednak, powtarzam, 
nacisk był niemal permanentny. Na jednym 

ze spotkań w Warsza~ie rozmawialiśmy o 

f'ortllJle pisma, o tym, .te lOOie coś innego, 

te niekoniecznie biuletyn. 

Towarzystw nie tyle zaletało na "Biule

tynie" co na jego kontyl"lJ3Cji, a taką 

jest wkładka . Kiedyś TPL działało pręż

niej, dziś natomiast najlepiej wychodzą 
"Al1drzejki" i "Sylwester", jak rowi je-

"PIlOS1'EJ 

I go przewodniczący. 

,l).-rtam, le "Echo lipska" jest bardziej 

WRZESIEŃ - 199:3 

ciet jest apatia i .. ka2dy sposób nalety 
ją zwalczać, zachęcać do działania, two
rzenia. Ostateczny kształt pisma będzie 

zaleteć od czytelnikÓll\l, idl uwag, pro
pozycji. 

mó~i Burmistrz Hiasta 1 Gminy Lipsk 

mgr inż. A N D R Z E J L I Ć W I N K ° 

Rozmo~a n.S%4 ukaże się ~ numerze 

wrześniowym. zapeltDe już po vybor.cb 

Nie mniej jednak. czy .6głby Pan powie

dziet ile kosztować będę vybory na na

szym terenie j czy to prawda , że człon

kowie obwodowycb k~.isji wyborczych ot-

rzymuję po '00 tys . zł. diety? 

v .. <. rte 1 dostępne ro.niet dla opcji SPO-" .?C1-.rp"'y 
za Towarzystwa. Jest 01"'0 także oc:tJowie- łl....I.-" ~, ~ 
cizią na pytanie stawiane mi od roku: 

"Kiedy będzie pisoo lokalne?" I oto ma

my próbę jego tworzenia. 

Jakie Pana zdaniem powinno byt to 

pismo i czego Pan od niego oczekuje? 

Tak, około 400 tys. zł. Srodki fi
nansowe na wybory pochodzą z budtetu pa

ństwa, chocial nie uniknie się takle wy

datk6w z bud1:etu !}Riny. U nas przedsta-

CENA 2000 ZŁ. 

Ilu bezrobotnycb zostało powołanych 

na członkóv komisji? Przecież dieta to 

prawie 1/3 zasiłku . 

Bezrobotnyd1 raczej mało, bo tyl!<o 

10 osób. Wysłaliśmy pisma do organizacji 

politycznych, społecznych, zawodowy~~ 

i oni desygnowali swoich członków do ko

misji. Były również zgłoszenia z komite

tów wyborczych, miejscowych radnyd1. 

A poza tym potrzebni tam są ludzie, któ
rzy potrafią pracować w komisjach. 

D bezrobociu pisaliśmy w pierwszym 

numerze. Postawiliśmy tam pytanie 

i co dalej"? No właśnie. co dalej z bez

robociem w Lipsku? 

Nie można o tym rOOwić w skali g:niny 

i rozwiązać tego problemu w gminie. Sa

IOOrząd nie ma tadnych roożliwości poprawy 

i spowodowania powstania nowydl zakładów 

pracy. Musi to być załatwione generalnie 

w kraju. !4Jsi być sprzyjająca, klarowna 

polityka proinwestycyjna.Osobi~cie twier 
dzę, że takiej polityki w kraju nie ma, 
w przeciwieństwie do gminy: na przyk!atl 
była propozycja budowy w Lipsku chłodni 

czy zakładu przetw6rstwa płod6w rolnydl 

i le~nych . Na pro~bę potencjalnych inwe

storów zarezer~liśmy w roku 1991 2 ha 

gruntu w pobliżu SUR. Inwestor się w koń
cu zniechęcił, a grunt czeka nadal. To 

co robi burmistrz i sasoorząd jest poło

wiczne, roboty inte~jne i publiczne 

Watniejsze jest, czego oczekuje od 

tego pisma społeczeńshIo. My~lę, :te jest 

wiele rzecry w dz.iałal.ncś;l naszego samo

rządu, kt6re nie zawsze są znane ludziom, 

a często przekazywane w !oDmie plotki. 
Warto Mięc, aby było to sprzedane nawt 

jako sudla in:Cocmacja: po prostu więcej 

faktów podanych do szerszej wiadomości. 

Pawimo to pi5lllO by~ taktB jakąś formą 

aktywizacji społeczeństwa, pobudzeniem 

ludzi do działalności. Najgorsza prze-

BEZlł OB O ClE 
wia się to następująco: koszty związane 

z wypłatą diet członkom komdsji wynios~ 

około 21 mln 600 tys. zł., koszty zwią
zane z wynajęciem i wyposateniem lokali 
16 mln aoo tys.zł, szkolenia - l mln 

500 tys. zł., rozplakatowanie - 250 tys. 

zł., sporządzenie list wyborców - l mln 

700 tys. zł. Łącznie więc wyniesie ta o
koło 42 mln zł. 

to tylko rozwi~zanie zastępcze. 
Prostej recepty na bezrobocie nie mam. 

Co roole wymyślić s3/TIJrząd, to -iU.::ts 

miejs~ pracy. Jedynym, czym roożeny 5łu
tyć ludziom są zasiłki z paoocy społecz

nej. Inaczej bezrobotnym nie mogę poońc. 

Ciąg dalszy na su. 3 
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Wiele na ten temat słyszeliśmy i 

widzieliśmy. Jednak!e w my~l zasady, te 

"blitsza ciału koszula", przyjrzyjmy się 

j~k wypadły wybo ry na terenie naszej 

gnioy. 

Otć! na og61n~ liczbę ~ 595 os6b 

uprawni~~ych do glosowąn i a , ~ głosowaniu 

udział wzięło l 757 os6b . 

W wyborach do Senatu oddano l 701 

głos6w ważnych, kt6re rozdzieliły się 

w~r6d kandydatów w spos6b następujący: 

l. Bogdanowicz Leokadia - 197 

2. CZURa lukasz - 91 

J. Dziedzic Zenon 
4. Fadrowski Zdzisław 

5. Filipkowski Zbigniew Jan 

6. Jakubowiez Czesław 

7. Kłaczko Marek Franciszek 

8. lewoe Leszek 

9. Marcińczyk Krzysztof 

IO.Przytula Edward 

11. Raczkowski l'liktor Mar cin 

12. RO'Tla .~czuk T anasz 

13.Ropelewski Zygmunt 

.14 .Str3iewicz \~acław Jan 

15. Wasik Franciszek 

16.2ero Leon 

-122 

- 66 

5U 

- 221 

- 2UJ 

- 196 

- 228 

- JU 

- U5 

J52 

13U 

670 

U9 

19J 

w celu wyjaśnienia nalety tu dodać , 

że suma głosów oddanych na poszczeg61~\ 1 

nych kandyd~t6w nie da liczby l 701, po

nieważ mieliśmy prawo wybie~ać dwóch 

kAndydatów . Mogliśmy te! wybrać tylko 

jednego. 

W wyborach do Sej~J oddano l 660 

głosów ważnych. W rozbiciu na poszcze

g61ne lis ty przedstawia się to następu

jąco: 

Lista Nr 1 

POROZUlłIE7IIE CENTTlUlf 

a w tym: 

1. Zieliński Jarosław 

2. Krata-Gorska Małgorzata Ałma 

J. Osiński Stanisław 

4. Bu jnowski Szczepan Bronisław 

5. Ran'ut Eliza Zofia 

6. Piotrowski łuber t Mariusz 

1. Zawadzki Adam Franciszek 

O. Ciszewski Andrzej 
9. Mioduszewski ZdzisŁaw 

lO.Andrzejczyk Tadeusz 

Li sta Nr 2 

KAroL!Cr.! kOMITET WYDonC2Y 

"OJczrznA-
\ol tym: 

l. Krnjewski Józef 
2. Gryko Henry\<: 

3. Cicśl ik Leszek Stanisław 

4. lIicrzbicki Edward 

18 

J 

5 

2 

13 

1 

2 

2 

1 

110 

22 

7 

- 22 
I 

- 8 

5. Oessman Stanisław 

6. Piotrowski Aleksander 

7. lajączkowski Józef 

8. Kara~ l łama 

9. Chraniuk Al eksander 

lO.Stępniak Ryszard Adam 

PSL-PL 

w tym: 

LIst" Nr 3 

1. Kwieciński Andrzej 
2. Borkowski Jan 

3. Wiśniewski Krzysztof 

4. Laskowski J6zef 

S. Milewski Edward 

6 . Gibowicz Zdzisław 

7. Wysocki Ryszard 

B. Paulukanis Stanisław 

List" Nr li 

l 

5 

J5 

9 

O 

l 

BO 

- 12 

- 10 

- 20 

- 8 

- 8 

9 

9 

4 

KONFEDERACJA POLSXI NIEPODLCGLEJ 

KPN - 121 

w tym: 

l. Polczyński Waldemar Krzysztof - 5 

2. Pelczarski .Jerzy tlojciech - O 

3. Kunda Jan 3 

4. Leyk Czesław Edward 3 

5. lozowski Wies ław 2 

6. Jegliński Mateusz 
7. Marciniak /\dam Roman 

8. Cylwa Piotr 

9. Jaworska Teresa Iwona 

lO .Mas icjczyk Jan 

Lista Ne 5 

5 

2 

- 6 

- 94 

SOJUSZ LElII C}' DF.:1fOImJ\TYC2JłE.J- 212 

w tym: 

l. Dziewulski Jerzy Maciej 

2. Nowel S taniSław 

3. Chrzanowski Lucjan 

4. Szrndt Krystyna 

S. Uazaruk Jerzy Andrzej 

6. Ozienisiewicz S tanisław 

- 67 

- 20 

J5 

- lJ 

- 17 

- 25 
7. Jagłowski Tadeusz - 32 

8. Faj Eugeniusz 2 

9. Przyłucki Eugeniusz O 

10.lubkowski Stanisław Ryszard l 

List" Nr 6 

ror..sr:IE SrnON1łIC11IO WOOWE - 661 

w tym: 

l. Bo~an Hen ryk Ryszard 

2. ~ietan(o flndrzej 

190 

154 

3. lIamerszmidt Alina - 40 

4. Miszkiel Józef 43 

5. Fiedorowicz Antoni \~alentyn - 32 

6. Oleksiuk Marian Stanisław 145 

7. Nawojczyk Bolesław 6 

8. Krucheiski Adam 

9. Małyj Mirosław 

lO .Waraksa ~1rian 

- 15 

7 

- 29 

2 

n 
Lls~" Nr 7 . . 

' . I KONGRES LIDf:1lAI.!łO-DEl10K!MTYCZJlY;- 2~ 

w tym: 

l. Słoma Jarosław Marek 

2. Baranowski Kazimierz 

3. Ośr6dka Wiesław 

4. Maksimowicz An.drzej 
S. Kamiński Waldemar 

6. Oyczewski Marian 

7. Twarowski BOgdan Ludwik 

B. Pawlowski-Litke Jerzy 
9. Malinowski Wojciech 

10. Krzywicki Tadeusz 

List" Nr 8 

l 

4 

l 

2 

- 4 

2 

J 

J 

O 

J 

KOHISJA KRAJOWA NSZZ ·SOLIDARNO~C~- 21 

w tym: 

1. Filipkowski Lucjan 4 

2. MictVla Krzysztof O 

1 3 . Ol szewski Edward P 

4. Nowicka Teresa Garbara 

5. Ozienisiewi cz Konstanty O 

6. Sosnowski Jerzy Feliks 2 

7. [)ziekański Kazimierz l 

8. Kamiński Tadeusz Franciszek -

9. Kaczmarek Marek O 

lO.S talski Tadeusz O 

Lista Nr 9 
mUl! DEI10KRATYCZNA 

w tym: 

l . lukowski Wojciech 

2. Straczycki Marek 

J. Zdanowski Andrzej 

4. Oudarewicz Dariusz 

5. Jaszczyk liladysł3lf Jarusz 

6. Sraka Władysław 

7. Sobczak Marek 

Lista la 

-<9 

- 18 

5 

4 

9 

5 

4 

4 

BEZPARTI'JNY BLOK W5PIEnANII! REFOM 

BO"" - 43 

• tym, 

l. Nowakowski Mirosław Kazimierz - 17 

2. Cl1nielewski Zdzisław 7 

3. Krajewski Jerzy 

4. Soraka Andrzej Janusz 

5. Ilasz Zenon 

2 

2 

6. Kisiel Andrzej Stanisla'M 10 

7. Guz Mieczysła., Andrzej l 

8. Walu~ Jerzy l 

9. Kostelecki Zbigniew Kazimierz- 2 

Lista Nr 11 

UNIA PRACY 

a w tym: 
1. Szymański Janusz llenr yk 

2. Kupiec l-enryk 

- 51 

19 

5 
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.,PIUJSTE,I lłECEI'TY 
N.il BEZnOBOCIE lVIE i'liLJI •• 

Jakie perspektywy zatrudnienia mają 

u nas ludzie młodzi, absolwenci szk6ł 

średnich i wyższych? Przecież rozwój 

gminy w dUżej mierze zależeć będzie od 

nich. 

Nie ma perspektyw dla młodych ludzi . 

Naszym obowiązkiem jest posiadać prog

ram rozwoju gospodarczego gminy . A brak 

jest ku temu jakichkolwiek przesłanek . 

Jest to po prostu \~["6żenie z fusów. Tyl 

ko dużo się mówi o planowaniu rOZ\1ojU. 

Uwa~am, że stoję przed ważniejszym prob

lemem. jakim jest uchronienie gniny 

przed degradacją i utrzymaniem tego roz

woju. kt6ry jest. Gnina nasza była roz

winięta bardzo ~5oko w stosunku do 10-

h. Teraz następuje równanie do słab

szego . 

Do osiedlenia się v Lipsku nie za

cbęca r6vnleż "nadmiar" .ar1eszkaó. a ieb 

ceny w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lip

sku są już takie, jak w Bialymstoku lub 

Warszawie. Dlaczego? Czy istnieje szansa 

poprawy tego stanu rzeczy? 

Jest to cena wewnętrzna spółdziel

ni mieszkaniowej i firm budowlanych . Ce

ny gruntu na to nie wpłynęły, bo nikt za 

grunt nie płacił, a poza tym ceny te nie 

wpływają znacząco na koszt mieszkań. Raz 

jeszcze podkre~lam, że znaczących kosz

tów po stronie administracyjnej nie ma. 

Prezydent RP nieustannie powtarza, 

~ . teraz szansę ~j~ ludzie pczedsiębio

~czy. kt6rzy powinni ~brać sprawy w swo

je ręce-. Jak to jest u nas z t~ przed

siębiorczością? 

Nie wiem, co ma na myśli prezydent 

rowiąc o tym. Rozll1lian ta tak, że przed

siębiorczość ujawnia się w określonych 

warunkach i miejscach, np. Lipsk czy Au

gustów to duża rótnic3. Ujawniła się ona 

przede wszystkim w handlu, ale i to w 

Lipsku na małą skalę - parę sklep6w i 

wszystko. 

Przedsiębiorczość jest wyzwalana przez 

zasobnoSć kieszeni przedsiębiorcy, bo 

jeżeli nie ma on pieniędzy i majątku, to 

nie dostanie kredytu, bo nie ma czym za

stawić. Hamuje ją brak kapitału oraz nie

chęć do ryzyka, skłO<IlOŚĆ do kblrego 

jest na połowę wrodzona, ale je2eli czło

wiek nie jest rnajętny trudniej (JJ.J ryzy

kować . 

Odległe położenie od centrtm to też prze

szkoda w wyzwalaniu inicjatyw gospoda~-. 

czych. Wszystko jest droższe, informacja 

sp6tniona, rzadszy kontakt z prę2nymQ 

ludtmi. 

O ile w kraju widać już nawą warst

wę ludzi o zwiększonej luksusowej konsu

mpcji, ta taki~j grupy w Lipsku, w moim 

pojęciu, nie ma. 

Skoro jesteśmy przy gospodarce. 

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, co bę

dzie z budynkadd po ZPI ·Unitra~, a tak

że po SUR, bo istniejące tam sp6łki nie 

wykorzystują chyba wszystkicb pomiesz
czeń? 

Nie jesteśmy gospodarzami tyCh o

biektów, ale znam sytuację tych firm . 

W obu zakładach prawie wszystkie budynki 

są zajęte przez banki. To sprawia, że 

syndyk masy upadło~ciowej musi decydować 

wraz z bard<iem, . jak ma postępować, R'lJsi 

mieć zgodę banku na sprzedaż . 

W SUR sp6łki produkują w pomieszczeniach 

dzierżawionych od syndyka i to tylko w 

1/3, a reszta budynków mole być wydzier

lawiona lub sprzedana. Cz~ć z nich, np . 

diagnostyka mole być wykorzystana, ale 

magazyny nikOOJJ chyba nie będą potrzeb

ne. Trudno mi jednak wyrokować . 

W "tkli trze" li~idator postawił budynki 

do sprzedaży, na razie bezskutecznie. 

Natomiast jul od miesiąca czerwca ogło

szona jest upadło~ć tego zakładu, zain

wentaryzowany i oszacowany majątek czeka 

na sprzedal. 

Słychać głosy wśród rolników. że 

likwidacja SUR i wyprzedaż Illotszyn, czę

sto za bezcen. aie wpłynęła korzystnie 

na nasze ralnictwo. Bo przecież s~ rol

nicy.kt6rzy nie maj~ maszyn, a cbyba i 

aikle szanse na ich zakup. Korzystali o

ni z usług SUR, a kto dzisiaj będzie 

!wiadczyć te uslugi? 

Liberalna polityka rządowa dała po· 

le do popisu dla spółdzielców. Wielu 

z nich w Polsce, w sposób półlegalny, 

wzięło sprawy w swoje ręce . U nas ani 

burmistrz, ani sanDrząd nie nrlgł zatrzy

mać wyprzedaży. W cichyd1 propozycjach 

była my~l, czy urząd nie rogłby przejąć 

~szyn za długi i prowadziĆ usługi. Nie 

było to IlX)tliwe, bo np . mając 700 mln zł. 

wierzytel~ci w SUR. za dtwig i ciągnik 

kupiony na aukcji płaciliśmy dla SUR go

tówką. SUR miała. wiele wyroków sądowych 

~ ,it; II fi ",,' S K A . 

z klauzulą wykonalności i dlatego może 

nikt nie wystąpił z taktmi pomysłamd. 

Nie są to, według mnie, dobre uno~

nia prawne, ale takie są. Ktokolwiek 

chciałby to zmienić, to tylko działania

mi poza prawnymi, urząd tak postępować 
nie mole. 

W niektórych gninach LOlnicy sami 

przejęli sprzęt na swoje podwórka i nas

tąpił tam powr6t do kółek. U nas tego 

nie było . Jeżeli chodzi natomiast o us

ługi, to uważam, le obecnie nasycenie 

sprzętem jest duże i jest on og6lnie do

stępny. Istnieją także warunki do powsta

nia prywatnego zakładu usługowego . W tej 

chwili nie ma żadnej jednostki do świad

czenia usług, natomiast gdy będzie popyt 

to powima być i podaż . To jest prawo 

ryr~u, ale czy zadziała? 

Jakie ~idzi Pan perspektywy rozwoju 

rolnictwa v najbliższym czasie, bior~c 

pod uwagę obecne uwarunkowania? 

\ł obecnym czasie nic ni::: można ZaK

łac!ać. Jest roożlhJO~ć produkcji zdrowej 

tywno~ci na naszym terenie. firmy z u~~ 

działem kapitału zagranicznego .... idzą 

nasz reg~on jako ten o najczystszej wo

dzie, glebie i powietrzu. 

Szansa istnieje, ale tylko szansa. 

Niekt6rzy upatrują szansę rozwoJu 

naszej gminy i możliwości zatrudnienia 

~ uruchomieniu przejścia granicznego ~ 

Lipszczanach . Kiedy to może nastąpić? 

Zatrudnienie związane z obsługą 

przej~cia granicznego niewiele poprawi 

sytuację, gdyl da ono pracę dla kilku

dziesięciu osób. Samo przej~cie ma dobre 

i złe strony . Ci
l 
kt6rzy przejść nie ma

ją, chcieliby je mieć. Ci/którzy mają, 

złorzeczą na nie. Przygraniczne położe

nie Lipska, jego potencjał ludzki i in

frastrukturalny, może być wykorzystany 

na tworzenie działalno~ci związanej z 

przej~ciemt takiej jak produkcja opaka

wań, konfekcjonowanie towarow" składy 

celne, obsługa ruchu związanego z wymia

ną . Zaczyna się to urealniać . Ze ~rodk6w 

Skarbu Państwa wykupiliśmy 7 ha gruntu 

pod :Judowę przej~cia. W planadl woje
w6dztwa suwalskiego nie jest to takie o

dległe. Ozisiaj Lipsk leży na kresach , 

jutro może będzie przystari<iem przy tra

sie międzynarodowej. 

Ciąg dalszy na str.4 
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Jednym z warunków otwarcia przej

~cia są dobre drogi. Tymczasem u aas nie 

są one w najlepszym stanle. 

Dragi na naszym t e renie to drogi 

kra j awa . wojewddzkie i gnime. a w s amym 

Lipsku ulice 'II'O j ew6dzki e i gnime. Drogi 

krajowe to August6w-Lipszczany i Dąbrowa 

Białostocka - Lipsk. rUe roogę I"ll- powie

dzieć, kiedy położona zostanie nowa na

wierzchnia na brakującym odcinku drogi 

z Augustowa do skrzyżowania z drogą z 

Lipska, bo zarządy dróg dysponują n1e

·..,ielkimi środkami na utrzymanie i konse

LWację istniejąc2go stanu. 'Ił przeno~ni 

i dosłownie na łatanie dziur. 

Od trzeCh lat są asfaltowane drogi 

na terenie gminy, drogi wojewódzkie, na 

co powinny być ~rodki pieniętne spoza 

budtetu gminy. W roku 1991 położony zos

tał asfalt na drogę w Skieblewie ze śro

dków własnych. Natcmias1: \II latad'l 1991-

1992 ze środk6w własnych położyliśmy as

fal t na drodze Kopczany-Wołkusz. ~I tym 

roku otrzymaliśny, jak na razie, 200 mln 

zł. na drogę do Skieblewa, a wydaliśmy 

500 mln zł. z budtetu gmdny na drogę z 

Bar-tnik do Bohater. Przez to cierpią dro

gi gninne, bo cały bud:tet przeznaczony 

jest na drogi wojewódzkie, one są wal

niejsze i musimy je utrzymać. 

Aktualnie bardzo modnym tematem 

wszystkich polityk6w jest pcyvatyzacJa 

i repcyvatyzacJa. Jak to wygląda u nas? 

Czy Jest na to zapotrzebowanie i czy 

jest co prywatyzować? 

Nie bardzo rozumiem dlaczego prywa

tyzacja wypłynęła jako dogmat w polity

ce kolejnych rządów. Przy załeteniach, 

te robimy gospodarkę rynkową, a przed

siębiorstwa prywatne są wydajniejsze, 

jasne jest dla mnie, ~ prywatyzacja do

kona się w spos6b naturalny. Rząd powi

nien się zająć wła~nie tylko załoteniami, 

kt6re prywatyz~ie będą ułatwiać . I na 

tym koniec. Nie mam pcmysłu na prywaty

zację majątku państwowego, ale każdy kto 

mieszkał i pracował w Polsce powinien u

czestniczyć w ~łaszczeniu majątku, w 

kt6rego tworzeniu miał większy lub mnie

jszy udział. 

Pr~atyzacja, kt6ra w tej chwili 

produkuje bezrobotnym jest nieporozu

mieniem, jest prowadzona i zbyt gwałtow

nie i zbyt pochopnie. 

Przejawy prywatyzacji u nas to prywatne 

tirmy "Elkop" , "Vestor", "Telza" , i...-.e 

spółki prawa handlowego, prywatne skle

py. Jednostką gospodarki uspołecznionej 

jest jut chyba tylko GS "SOi'. 

~racae do mieszkań. Czy nie ma chę-

tnycb do kupienia, czy też są one zbyt 

, drogie? Ostatnio w TV burmistrz Kamie

nia Pomorskiego informował, że mieSzka

nia ~cenione na 180 mln sprzedaje si ę 

po 6 mlD po uwzględnieniu wszelkich ulg 

i wszyscy są zado~olenl . Czy nie można 

tego zrobić u oas? 

Jest to mo21iwe. Fakt dokładania do 

mieszkań !urj(c'Ijnych at prosi o ich 
sprzedat, __ związku z tym byłem skłonny 

pozbawić się kłopotu związanego z ich u

trzymaniem. Dzięki teru gnina nie dość. 

te by nie dopłacała, to wpływy ze sprze

daty~ zasiliłyby napięty bud2et. Atmosfe

ry przychylnej takieru rozurmtaniu \II sa

roorządzie jak dotąd nie ma. Ale nie ma 

tet konkretnych pr~zycji kupna. 

Wydatki budżetu gminy wzrosną nie

wątpliwie z chwilą przejęcia przez gminę 

szkolnictwa podstawowego tj. z doiem 

1.01.1994 r . Jak gmina jest przygotowa-

Da ? 

To administracja ~wiatowa nie jest 

przygotowana do prZekazania szkół dla 

s3fTlJrząd6w. Na takie bowiem warunki, na 

jakich jest ono proponowane, gn1ny nie 

chcą się zgodzić . W katdym razie propo

zycje subwencji przeznaczonej na finan

sowanie szk6ł są tak znikane, że grotą 

wręcz zad<nięciem małych szk6ł wiejskich. 

Subwencja w odniesieniu do kosztów nau

czania l ucznia spełnia swoją rolę \II 

szkołach dutych i przepełnionych. O zwy

żkę subwencji walczy Sejmik Krajowy z 

niewiadOfJD jakim skutkiem. Byt małyd1 

szk6ł będzie zaletał równiet od tego, 

czy gmina znajdzie ~rodki własne na ich 

utrzymanie. 

Wśród nauczycieli i pracowników oś

wiaty zau~ażyć można oznaki niepokoju 

zvi4Zaoe z =ożljwo~cią redukcji etat6w 

w oświacie przez samorząd . Czy to moż

liwe? 

To \II jakim stqJniu będą wprowadzore 

zmdany zależeć będzie od subwencji i od 

pali tyki rady. Burmistrz porusza się w 

raroadl bud~tu. Nie wykluczam sytuacji. 

te będzie trzeba szukać \II szkołach osz

cz~ci, ale nie w my~l zasady, te 00- ' 

wa miotła lubi na nowe pozamiatać. Nasze 

działanie nie IlIJte prociJkować bezrobot

nydl, nie na1eZy jecnak redukcji wyklu

czy~. a stopniu reorganizacji będzie de

cydować rachunek ekonani.czny przy zadlo .. 

waniu zasady, że najwatniejsze jest dob

ro dzieci. 

4 

A co z dyrektorami szk6ł? Każdy 

szef dobiera sobie kadry i Jest to z r o

zumiałe. Czy wobec tego zamierza Pan 

przeprowadzić konkursy na dyrektor6w 

szk6ł? 

Je~li będzie taka potrzeba, to tak . 

Natomiast czy będą pracować dalej obecni 

dyrektorzy, za~eży to przede wszystkim 
od nich. Ilecydować będą ich .ru.ejętno&:i 

w prowadzeniu placówki. Je~li kt~ pra

cuje poprawnie, nie widzę potrzeby zmdan . 

Jak oś~iata to i kultura. W ostat

nim okresie zlikwidowano wiele placówek 

kulturalnych. między innymi punkty bib

lioteczne. kino . Dlaczego? 

Likwidacji uległ punkt bibli otecz

ny w Rygał6wce w ślad za opi~ią mieszka

~ wsi, kt6ra uważała, :re jego rolę 

mote przejąć szkoła. Punkt bibliotec. 

w Bartnikach działa, a w Lipsku jest ma

te mniej pieniędzy na zakup nowych ksią

żek. Kino nie działało w okresie wakacji) 

ponieważ często była zerowa frekwencja . 

Dziesięć lat temu mówiło się w Lip

sku o zespole regionalnym, kt6ry uzyskał 

wyr6tnienie w Kazimierzu. Mówiło się w 

kategoriach sukcesu. W tym roku nomina

cje na przeglądy centralne otrzymał nie 

ty!ko zespół śpiewaczy, ale i młodzieżo

wy, kt6ry wytypowany został na X Sejmik 

Teatru ~si Polskiej. Sukces jest chyba 

większy. Nie chcę przez to powiedzieć, 
te to zasługa samorządu, ale uwatam, te 

finansowanie działalności kulturalnej 

w sytuacji kryzysowej jest, lTłi.Joo podzie

lonych zdań, w sposób widoczny popiera

ne. 

Na co będzie przeznaczony remonto

wany budynek po UHiG na rynku? 

Na piętrze ttJzeun Regionalne, na 

parterze ~ieka Społeczna i Gospodarst

wo Paoocnicze będą lIliały swoje pOOliesz

czenia. RenDlt tego budyri<u trva dość 
długo, bo intensywnie pracuje się tam 

wtedy, gdy nie jest sprzyjająca aura. 

Dlac=ego tak pófno ~łąc:aDe jest oś

wietlenie uliczne. a park pozostaje cie

mny przez cały czas? 

'0u2e koszty oświetlenia zmuszają 

nas do aszcz~ci, dlatego wyłączamy 

park i ograniczamy czas oświetlenia u

lic. Gdyby świeciło od ~ do brzas

ku, koszty wzrosłyby dwukrotnie czyli do 

600 mln rocznie. 

[k)kończenie na str ~ 9 

I 
I 
I 
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lVLlil' NIE ZAPOMNIAŁ, 

tU e pochodzę z Lipska. Miej scowa o

pinia publiczna zalicza mnie do tzw. 

"nawalaczy". Niezaletnie jednak od tego, 

czuję i my~lę tak, jakbym był rodowitym 

Lipszczakiem. Przez piętnaście lat moje

go tu pobytu i pracy zd~żyłem przyjrzeć 

się miejscowej ludności i ją polubić. 

Zawsze zastanawiał mnle fakt, dlaczego 

ci ludzie tak uparcie wracają do przesz

łości. Teraz rozumieR, .• . oni zwyczajnie 

po ludzku, kochają ten skrawek ziemi . Ta 

miłość właśnie nle pozwala im zapomnieć 

o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę. 

Po raz drugi uczestniczyłem w uro

czystości rocznicowej, ku czci pomordo

wanych mieszkańców wsi Jasionowo. Ob

serwowałem, jak od wczesnych godzin ran

nych mieszkar\cy okolicznych wsi , miesz

kańcy Lipska (i nie tylko), podążają ku 

r " 'ielkiej kapliczce postawionej na 

SI<..UJju lasu. tli e tylko, poniewa2: widzia

łem tam r6wnież przepięknie ~piewający 

chór złożony z pań i panów w sędziwym 

wieku, orkiestrę wojskową, poczty sztan

darowe, pełen autobus ludzi , kt6rzy m6-

wi~ , że przyjechali z Augustowa. 

- Skąd są ci ludzie; chór, orkiestra, 

poczty sztandarowe? - pytam panią w cza

rnej sukni, sprawiającej wrażenie koor

dynatarki całej uroczysto~ci. 

- To 016r KootJatant6w ~lojska Polskie

go i Armii Krajowej z DialegostQ(u . Kie

ruje nim pan \'1ładysław And[-w<iewicz. 

A orkiestra jest r6wnież z Białegostoku. 

Jest to orkiestra Straży Granicznej. 

Pan chorąży Krzysztof Kamiński, kapel

mist rz orkiestry, jest tak miły, że już 

po raz drugi orkiestra u~wictnia nam 

L lysto~Ć. 

- A s ztandary? 

- Ze sztandarem przyjechała delegacja 

\Hętniów Politycznych Il<ręgu Białystok -

Suwałki - lOOlża z panem I~i["osławem Trza

sko, Delegacje Kół AK z Augustowa z pa

nem Izydorem t-talinowskim i z D<;!browy 

Białostock iej z panem Broni sławem Karwo

wskim, z LipSka przyjechali kombatanci, 

strażacy i delegacja TPL. Jest nawet 

przedstawiciel Zarządu Głównego ~wiatowe

go Związku Lołnierzy f\rmU Krajowej z 

\"/arszawy, pan Witold Ostrowski. 

- Ktoś musiał ich tu wszystkich zwo

łać, zająć się organizacją? 

- Organizacją uroczystości zajęły się 

panie z lipskiego koła TPL, przy pomocy 

prze~mdniczącego rady miejskiej , nato

miast udział ch6ru i orkiestry z~wdzię

czarny państwu Zofii i Stanisławowi Pie-

trewicz z Oiałegostoku. Pani Zofia po

chodzi z Jasionowa, jej ciocia została 

tu zalOOrdowana. 

Przerywamy rannowę, gdy t w gło~ni

kach słychać słowa powitania wypowiada

ne przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Henryka Hatyszewskiego, a zaraz potem 

mlodziet ze Scholi w Lipsku przedstawia 

tragedię wsi Jasionowo w montatu poetyc

kim. \~~ród zebranych, tu i ówdzie sły 

chać s zloch, na twarzach skupienie i łzy 

Płyną słowa pie~ni, Bogurodzica, dziewi

ca .. .• . Rozpoczyna się msza ~w. 

Po mszy ~w . zapowiadany jest kon

cert chóru i orkiestry. Jednocze~nie 

ksiądz zapowiada spotkanie z posłem. 

Orkiestra składa swoje instrumenty, ja

ko, te wojsku nie mo2:na uczestniczyć 

li wiecach. Zaraz potem ch6r . Jadą dokoń

czyć koncert li lipSku , przy pooniku"Zgi-

nęli za Polskę" . 

Jadę li ~lad za nimi, bo mi po dro

dze. Jut z daleka słyszę orkiestrę , to 

pochód maszeruje od Domu Kultury pod po

mnik, na czele orkiestra, dalej chór. 

Niektórzy z nich, to j ut staruszkowie, 

lVJlfO(l(1 NIIE 
ZAPfJl'lNIilNO 

I nagle szepty, grymasy na twarzach 

Z tyłu słyszę .• "Ksiądz, to nawe t śmierci 

nie potrafi uszanować , pali tyki mamy l"" 

do~ć w telewizorze i radiu". - mężczyz

na około sze~ćdziesiątki, wygląda na ro 

lnika. 

Fakt, ksiądz w homilii wyratnie promuje 

partię "Ojczyzna". 

Nastrój powagi, 2ałoby przywraca 

apel polcglyd l. Padają kolejno nazwiska 

i imiona pomordowanych, słychać okrzyki 

" są wśród nas " . I rzeczywi~cie , jakby 

czuła się ich obecno~ć , a po zebranych 

widać, że pamięć jest w ich sercu. Nie 

przyszli tu, aby odbyt kolejny wiec, 

przyszli tu z potrzeby serca. 

idą o lasce , ale z uśmiechem na twarzy. 

Ustawiają się pod pomnikiem. Trwa kone" 

cert. Płyną ujmujące za serce pie~ni pa

triotyczne. Jest czego posłuchać. 

- A publiczno~ć1 - Kilka osób zwabio

nych dtwiękami orkiestry. Tutaj konced 

nie był planowany. 

- To chyba męczące, te koncerty, wy
jazdy? - zaczepiam panie z chóru, po kon ~ 

.cercie . 

- Ależ skąd ! To dla nas przyjemno~ć! 

odpowiad~ją zgodnie. Jetdzimy wszędzie 

gdzie nas~ proszą. 

- To nasz spos6b na staro~ć. - dodaje 

jedna z pań . 

\ispanialy spos6b, zaiste , prawdziwa zło

t a jesień tycia, godna na~ladowania . 

Dziękujemy. 
(st ern) 
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Znamy mowę kwiatów, drzew, a czy 

wiecie, te mówią r6wniet zioła? Oto ja
kie znaczenie nadawano \'ł przeszłmki 

niekt6rym ro~linom leczniczym. 
ARCYDZIĘGIEL LITWOR - -natchnienie 
aAZYLIA - dobre tyczenie 

BEZ CZARNY - tarliwaść 

BLUSZCZ - wierność 

BYLICE:b. bote drzewko - poczucie humoru 
b. piołun - nieobecność y b. pospolita -

szczęście 

'"UW A ZI{)ł. 

FEtlKUl - siła 

Bozyllo 
"TaŚciwo 

HYZOP - zamiłowanie do porządku i czys

tości 

KOZlEK LEKARSKI (waleriana) - uprzejmość 

i uczynno~ć, posłuszeńsu'łO 

6 

f' , 
1 " ( I. 

K ",~/A /'I~I -

LAWENDA - nieufność 

MAJERANEK - wstyd, skrcrmość 
MELISA - sympatia 
MIESIĘCZNICA - szczero~ć 

MIĘTA - cnota 
MIRT - miłość 

PELARGONIA - otucha 

PIETRUSZKA - wesoło~ć, nastrój świątecz
ny. radosny 
PRZYWROTNIK - obrona 
ROZMARYN pamięć 

RlJ.tIANEK - chroni przed nieszcz~ciem 
RUTA - pogarda 
RZEPIK - wdzięczność 

SZAUHA - cno ty dcroowe 
SZCZAI., -: uczucie 

fYM[ANEK ~ odwaga, aktywno~ć 
WAWRZYłł - chwała 

I'lERBENA - oczarowanie 
2ARNO\"llEC - pokora. 

•••••••••••••• 
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Dokończenie ze str. 2 

3. !gnatowicz Gczegorz 3 

~ . Pietrzak '''iesław l~ichał 4 

5. Guman Ryszard Adam l 

6. Gcyguć Andrzej 3 

7. Rze;>ed<i Mic!lal 3 

a. Sawicki Andrzej 3 

9. Mioduszewski Jerzy 4 

lO . Teodorski Andrzej 6 

Lista Nr 12 

UNIA POLITYKI REAlJlE.1 - 2. 

W tym, 

l. Bąkowski Krzysztof 5 

2. Zachwieja Krzysztof 2 
3. Oąbrowska-Szmulik Barbara 9 

4. Zadroga Mirosław O 

5. Wdowiak Jan Stanisław 5 

6. Płoński Leszek 3 

7. ~ojciechowski MUchal .1eI'zy 2 
Judhniewicz Wenancjusz O 

Lista Nr 15 

KOALICJA DLA RZECZYPQSPOc.ITEJ - 23 

w tym: 

l. Zwierzyński Krzysztof Stanisław - 3 

2. Dorf Ryszard - 8 

3. Truchan Jerzy Ryszard - O 

~. Olszewski Marian -12 

.•••.••••.........•......••............ .•.•••.•.......•......•.••••....•...... 
W nawiązaniu do artykułu pt. IOBez_ 

robocie •• • i co dalej" z sierpniowego 
nLll'leru Echa lipska, pragnieny sprostować 

niektóre szczeg6ły. 
otóż firma "Vestor" nie jest podwy

kooawcą"Elkopu", furiccjonuje jaka jedno

stka sa/OOdzielna (spółka zoo). Jest na
... '''aniast kooperante2n "ELkopu" . Jej preze

~~em jest mgr inż. Piotr Dariusz Kosier

kiewicz. 

Lista Ne 17 

PARTIA "X" - 103 

W tym, 

l. Dąbrowski Jerzy - 72 

2. Bryczkowska Barbara Danuta - 16 

3. Rogowska Barbara 15 

Lista Ne 19 

SAliOOBRONA - LEPPERA 

W tym, 

l. Bryczkowski Janusz 

2. Gajda ' Stanisław 

3. Urban Helena Hanna 

4. Baranowska Hal'Vla Jolanta 

5. Janusz~i Tadeusz 

6. Cichociki Bogdan 

- BB 

36 

lB 
4 

11 

6 

13 
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wiska pracy. Ale utworzylibyśmy idh wię
cej, gdyby Rada Miejska była bardziej o
peratywna w swoim działaniu i Szybciej 
podejmowała decyzje. 

Jak wiadomo, aby produkować, trzeba 
mieć maszyny. Na ich zakup potrzebowa
liśmy kredytu, o kt6ry ubiegaliśmy się 
w Rejono~ Urzędzie Pracy. Potrzebne 

było jednak poręczenie Rady luejskiej. 
lIystąpiliŚllly zatem 'II dniu 22 marc:a 1993 

roku z wnioskiem o poręczenie nam ~redy

tu 'II wysoko~ci 200 mln z1. 
Mimo szczegółowego uzasadnienia ',.."iosku, 
przedstawienia wszelkich potrzebnych da
nych, wniosek nasz został załatwiony do

"iera w dniu 31 maja 1993 roku. 

~~tedy już w Rejonowym Urzędzie Prac::y nie 

było pieniędzy. 

Te 55 ~n zł. kredytu Spółka zaw~~ 

dzięc:za jedynie osobi~~ zaangatowaniu 
się w ten temat Burmistrza Miasta, nato-

~CłiA ~ASZ~J VUIJLIMCJI 
Sp6łka rozpoczęła swoją działalno~ć 

z dniem l kwietnia 1992 roku. Produkuje 
heblarki, części zamieme do kopaczek 
zienniaczanyc:h, wykonu,je również usługi 
dla rolników w zakresie ~onywania czę
~ci zamiennych do maszyn. Spółka zattu- . 

dnia 15 osób, w tym w administracji tyl

ko jedną osobę, jest nią księgowa. Pozo
stali pracownicy, łącznie z prezesem, 
wykonują te prace, które 'Ił danej dlwili 
są do wykonania, tak. jak we własnym go
spodarstwie. Zarobki kształtują się w 
granicach do 3 mln zł. 

To prawda, otrzymaliśmy 55 mln zł . 

kredytu z Rejonowego Urzędu Pracy w Au
gustOWie i utworzyliśmy za nie 2 stano-

miast niektdLrzy członkowie Rady nie doro
~li ~idocznie do wykonywania swojej fun
kcji, gdyż nie tylko nie interesował ich 

temat, a wręcz \II \"Ypowiedziac:.'1 wyczuwało 
się za\lli~ć, posądzanie o nieuczciwość. 
Nie podjęto jawnie rzeczowej dyskusji, 
nie przedstawiono nam zarzutów, nie wyt
knięto błędów. ll:Jkonano oceny \II głosowa

niu tajnym na zasadzie "powiedziała baba 

babie". 
Wiadomo przecież. Ze RUP nie udzie

li pożyczki bez sprawdzenia stanu firmy 
i skoro on nie miał zastrzeteń, to dla
czego radni? Czyżby radnym nie zaletało 
na likwidacji bezrobocia w gminie? 

W tej to sytuacji Spółka musiała 

~ I~ C "O l, II' ,'I K ił 
zaciągnąć kredyt w Banku Krakows~im i t o 
na 50 \. Pieniądze więc, za kt6re można 
było utworzyć nowe stanowiska pracy i 

z3pewnić byt kilku rodzinom. poterają 

odsetki. 
Oto drodzy Czytelnicy przykład. j ak 

niekompetencje i małostk~ć decydent ów 

wpŁywa po~rednio na nasze l osy. 
Zarząd Spółki 

Doniesiono nalll ••• 

Jak dowiadujemy się z wiarygodnyc~ 
tródeł, Państwo Naturscy - lekarze medy

cyny. nie będą pracować w lipsku, gdy ż 
do końca nie mieli pewno~ci, co do moż
liw~ci zatrudnienia przez ZOZ Augustów. 

Od l września br pracują \II ','lęgcrzewie. 

t~ i pewnie. A bo to jeden lekarz 

nie da rady lipskim grypom, katarom 
i przeziębieniom? To przecież tylko 

6 580 osób. (s) 

••••••••• 
"Szanowna Redakcjo!1I - pisze do nas 

czytelnik. - "01yba że~cie z dhoinki się 
urwali? To nie wiecie jeszcze, że basen 
kąpielowy został przeniesiony na ulicę 

Słoneczną?" 

Sprawdziliśmy. Rzeczywi~cie, dzieci 

mogą popływać. 
(k) 

SYTUACJA r:>I:?AW,. ... A 
I3UI:?{)I3{)T~I:G{) 

Potocznie Itbezroboi:nyln" ro2e być 

nazwana każda osoba pozostająca bez pra

cy. Jednak.te na U2ytek prawa pojęcie to 

zostało ściśle ząefiniowane. De!inicja 

taka pozwala określi(! zakres stosowania 

dutej cz~ci przepis6v dotyczących za

trudnienia i bezrobocia. Według obecnie 
obowiązujących przepisów bezrobotnym 

jest osoba: 

- zdolna do pracy 

- gotollla do jej pajjęcia w ramad"l sto-

suri<u pracy w pełnym wymiarze 1 

- pozostająca bez pracy , 

- właściwie zarejes~, 

- nie ucząca się w szkole, 
- ukończyła 18 lat (wyjątki dotyczą mło-

dociąnych, z ktdrymi rozwlązaoo lmlWę 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

z przyczyn zakłaciJ pracy oraz absolwenci 

specjalnych szl<dł podsta.owydl, śr_ich 

zawodowych i zasaciliczyc:h zawodowych, 

a także niepełrospraWlYd'l)_ 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Ciąg dalszy ze str.7 

snUAUA VVAWNA 
(JI:ZV()(J()T/'I!JIl:43() 

- nie nabyła prawa do emerytury, 
- nie jest właścicielem lub posiadaczem 

gospodarstwa rolnego o powierzcłY1i utyt

k~ rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe
go, alba gospodarstwa stanowiącego dział 

specjalny produkcji rolnej (dotyczy to 

tak2e małtonka takiej osoby). 

- nie prowadzi irnej działalności gospo

darczej lub nie podlega ubezpieczeniu 

społec:znenu z tytułu imej działalności 

gospodarczej . 
l . PRAWO 00 ZASlu<U. 

Prawo do zasiłku powstaje po dniu 

zarejestrowania, które następuje w dniu 

przedstawienia kDJllletu dokl.DEf1t6w, wy

pełnienia karty rejestracyjnej oraz pot

wierdzenia własnoręcznym podpisem praw

dziwości złożonych ~iadczeń w obecno

ści pracownika urzędu pracy . 

Jednakże prawo to jest uzaletnione 

od wielu waruri<6w. Przede wszystkim 

trzeba mieć status bezrobotnego. Nas

tępny warunek wynika z załotenia, iż wy

plata zasiłku ma być ostatecznością 

i być stosowana ty łka wtedy. gdy udzie

lenie parocy bezrobotnerrlJ jest nieoożli

we i gdy nie ma dla bezrobotnego propo

zycji odpowiedniej pracy, przyuczenia do 

zawodu lub przekwalifikowania, skierowa

nia do prac interwenc:y jnych, robót pub

blicznyc:h lub na utworzone dodatkowo 

miejsce pracy. 

Kolejny ~arunek. to przejawianie przez 

bezrobotnego aktywności zawodowej, czyli 

posiadania statu pracy. W okresie 12 

miesięcy poprzedzających dzień zarejest

rowania bezrobotny rusi przepracować co 

najmiej 180 dni. Zsumowaniu podlegają tu 
wszystkie okresy zatrudnienia u rótnych 

pracodawców • 

Od warul"ku ogólnego dotyczącego posiada

nia 180-dniowego statu zasiłkowego 

przewidziano szereg zwolnień podyktowa

nych przez względy społeczne. 

Po pierwsze stat ten nie obowiązuje 

gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 

na podstawie zwolnień grupowych z przy

czyn dotyczących zakładu pracy, z powo

dów ekonanicznych. organizacyjnych, pro

dukcyjnych lub technologicznych. ogło

szenia upadł~ci lub likwidacji zakładu 

pracy. Z posiadania sta2U zasiłkowego 

zwolnieni są tat absolwenci - szkół wy t

szych, zawodowych i og6lnokształcących. 

specjalnych szkół podstawowych, osoby 
niepełnospra~ po uzyskaniu uprawnień 

do wykonywania zawodu - poszukujący 

pracy po raz pierwszy. Zasiłek przysłu-

guje im dopiero po upływie 3 miesięcy od 

zarejestrowania się do końca okresu by

cia absolwentem (12 miesięcy od ukoń

czenia sZkoły). czyli maksymalnie 9 

miesięcy jeśli zarejestrują się natych

miast po ukończeniu szkoły. 

Bezrobotni Z'WOlnieni ze słu2by 'f«ljskowej 

r~ież nie muszą legitymować się pOSia

daniem sta2:u zasiłkowego. To samo doty

czy bezrobotnych po urlopach wychowa",

czych i osób. kUirym ustało prawo do 

świadczeń rentowych, rehabilitacyjnych, 

zasilka.. cho~dl lub macierzyńskich. 

Muszą one jednak zarejestrować się nie 

p6iniej niż przed upływem 6 miesięcy od 

dnia zakończenia urlopu lub ustania pra

wa do świadczeń rentowych etc. Podjęcie 

po urlopie wydhowa~zym pracy na krótki 

czas nie pozbawia prawa do zasiłku . 

Spełnienie warunku posiadania stażu za

siłkowego jest nieroo2:liwe w przypad<u o

sób zwalnianyd1 z zakładów karnym, po 

odbyciu kary pozba",ienia wolności. Mają 

one prawo do zasiłku jeteli przepEacv.wa

ły 180 dni w ~u przed pozbawieniem 

wolności. lub pracowały w czasie odbywa
nia kary przez co najmniej 180 dni, nie

zależnie od długości okresu pozbawienia 

wlności. 

Ostatni wyjątek dotyczy osób, które po 

okresie pobierania zasiłku szkoleniowego 

podjęły pracę, lecz z przyczyn dotycz~

cyd1 zakładu pracy nie przepracowały 180 

dni. Dotyczy te tet bezrobotnyd'l, którzy 

podjęli pracę w ramad'l prac 

nych i robót publicznych. 
interwencyj

Cod. n. 

l'LITKJl BOSKtl JV 

"ŻAR6wCE" 
Pani Wiesława Szer mieszkająca w 

Pabianicach i pracująca już od 30 lat 

w Pabianickiej Fabryce 2arliwek,(mająca 

krewnych w Kopczanach), przysłała do nas 

taki oto wycinek z gazety, (niestety nie 

podała jakiej) i list. 

Przytaczamy wspomni~ną pUblikaCję: 

"\~ Pabianickiej Fabryce 2arówek po

jawiła się Matka Boska - twierdzą ludzie. 

Jej wizerunek miał się "objawić" na jed

nej z szyb hali produkcyjnej • .• ..• ••••. 

npatrzcie tam" - starsza kobieta pokazu

je palcem piątą szybę w dolnym rzędzie. 

licząc od zielonych drz\Oii. - "Matka Bo
:2':a I jak żywa". 

Sylwetkę Matki Boskiej dostrzegli 

pracownicy porannej zrnaany . Przed halą 

szybko zaczęły zbierać się ~~ robot

ników, którzy na własne oczy chcieli zo

baczyć cud. Wieść o"objawieniu"w "2arm.

ce" szybko przedostała się za płot fab-

8 

ryki. Jeszcze tego samego dnia przed og

rodzeniem, od strony ul. Partyzanckiej, 

pojawiły się pierwsze g~~i gapiów. Wi

zerunek Matki Boskiej oglądano przez lo
rnetki . najodważniejsi przełazili przez 

najeżoną drutem kolczastym siatkę, by o

bejrzeć go z bliska . -

"Widać Ją tak dokładnie, jak teraz widzę 

pana" - rowi jeden z tych, kt6ry był po 

tamtej stronie płotu. - nWy~ąda jakby 

się uŚr1iechała" . , 
Portier z "1:arMi ll nie chciał u-

dzielić tadnych informacji . - "Nic panu 

nie pO'Jliliem. bo jak dyrektor się dowie. 

to wymieni szybę" - denerwował się · 

Bardziej LOzmowny jest jego kolega 

po fachu z "Polfy" . - "Wieczorem zaczyna 

bić od Niej blask, jakby rozświetlała 

się od wewnątrz" - opowiada . Potem pat

rzy na nas i dodaje : - Wie pan, to pew

nie słońce ••• " 

Przed "tarMą" nadal zbierają się 

kilkuosobowe grupki gapi~ . - "To wyso ...... 

delikatna sprawa" - twierdzi Zbigni~ 

Filipowski, dyrektor "Po13lflJ". - "!Jama 

w tym \Oiidzieć cud. można spróbować wyt

łumaczyć to inaczej*'. 

W oknach hal produkcy j nych "2ar6~

ki" założone są tzw. szyby zespolone. 

Tworzą je dwie tafle szkła, między który

mi jest pr6:2':nia. - "Jeśli jedna z nich 

pęknie i do ~rodka dostanie się powiet

rze, na szybie mogą tworzyć się refleksy 

świetlne" - tłumaczy dyrektor FiliPOWSki, 

który zaprzecza jakoby szybę z wizerun

kiem Matki Boskiej miał zamiar wkrótce 

wymienić . " 

Tyle w wycinku z gazety. 

"Mam okazję oglądać to codziennie"

pisze nam w li~cie Pani Wiesła~a -"wszy

scy to robimy, patrzymy co dzień , czy 

nie znikło . Ten wizerunek jest na szy . .; 

na hali, są bardzo du:2':e te szyby i nap

rąwgę,_j<!k __ si~_~jr.~..! .~ ~araz koja

rzy się sobie z obrazem Matki Boskiej. 

Nie widać rysów twarzy, ale głowa, nad 

głową taka jasna aureola, widać zarys 

ręki, tak jakby trzymała na sercu, dłu

gie szaty. Naprawę trudno to wytłuna
czyć, jedno jest pewne, te nigdy przed 

tem tego nie było. Ludzie przyjeżdżają, 

modlą się, ~piewają . Oczywiście nie wpu

szczają na teren zakładu, tylko za pło

tem patrzą, ale i tak widać doskonale. 

To są rzeczy, których człowiek nie jest 

zdolny iroruniBĆ". 

Poprosimy Panią Wiesławę o dalsze 

relacje z tego zdarzenia, o czym będzie

my Par'istawa infol.'1TlJWać . 

.......... . 
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Ibkończenie ze str. 4 

Staramy się więc ogranicza~ oświetlenie 

do niezbędnego minimum. Są gminy, gdzie 

nie brakuje pieniędzy na oświetlenie, są 
też i takie, gdzie wyłączono je w ogd1e. 

Patrzymy .... ięc, jak to robią inni i wybie

ramy "złoty ~rodek". Nie znaczy to, :re 
zegar oświetleniowy jest dobrze u5ta~ia

ny. Między gminą a zakładem energetycz
nym istnieje sprzeczność interesu. My 
chcemy oszczędzać , a energetycy nie, 
dlatego idziemy na kompromis nie zawsze 

dobry dla mieszkańców. Ale cóż robić? 

Jak się panu układa wsp6łpraca z ra- , 

dą, zarządem. 1 Przewodniczącym Rady? 

w imię dobrze pojętego społecznego 

interesu dobra tez IlIJsi być współpraca. 

Zar6wno Zarząd jak 1 Burmistrz, 'iii przy-
<> <ach kiedy nie jest to konieczne, nie 

_ . J 
forsują swego stanowiska na siłę. Tam l 

gdzie jest potrzebne niezbędne mininun I 

okazuję upór. ~sp6łpracę z Przewodniczą
cym Rady oceniam jako bardzo dobrą, 

a jeszcze ~żej współpracę z Zarządem. 
Oczywiście 'iii katdym przypadaJ są jaki~ 

zgrzyty czy nieporoZllllienia. Liczy się 

tylko skutecznOO~. 

Na ile Rada oceniła pracę Pana? To 

znaczy, Jle Pan zarabia? 

Pytanie to często uwatane za niedy
skretne a sprawa zarobków trałdmtana ja,... 

ko rzecz osobista, ale poniewat społe

czeństwo się tym interesuje odpowiem, że 

nieco powyżej podwójnej średniej krajo

wej. Jest to co prawda układ między Radą 

1- -~ lecz myślę, że nietaktu nie popeł-

ni~~, ba jest to pieniądz publiczny. 

Dodam, te kategoria zaszeregowania Bur

mistrza jest jedną Z najni:ższych. Praco

wnicy o najdłużSzym statu zarabiają po

niżej średniej krajowej. 

tiIST()I:1IA 

Z OU:~ AI:?NI:,J 
T AI3UC'l' 

Był wrzesień 1920 roku. Zachodnie 
tereny Augustowszczyzny już były wolne 

ad wojsk bolsze.ick1ch, jedynie na wscho

mich terenadl, 'III' okolicy RakO'lll'icz, łtJ

lynki i Grodna, były jeszcze cofające 

się oddziały armii bolszevickiej. 

Szosą augustowską w kierunku Grod

na posuwał się zwiad polski 101 Kawale

ry jskiego Lotnego Pułku złożanego z 

Burmistrz prywatuie? 

Chciałbym i staram się być wzorowym 

ojcem i mężem, ba rodzina jest najważ~ 

niejsza. Duże wymagania stawiane w sto~ 

sunku do siebie sprawiają, te rzadko 

kiedy jestem zadowolony ze swojej pracy. 

wydaje się, że wszystko mógłbym zrobić 

lepiej. A prywatne hobby? Kiedyś inten

sywnie uprawiałem wędkarstwo, teraz du

ża, duto rzadziej choć z większą przyje

mnością· Lubię takte muzykę, lubię pod
różować i prowadzić samochód. W okresie 

pełnienia funkcji Burmistrza wielkich 

rzeczy nie dokonałem, swoją działalność 
oceniam jako poprawną, bez większych 
wzlotów i upadków. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał (tks) 

dzi ... ięciu młodych chłopc6w, pod _

bęa kaprala Jari<:a Bielińskiego ucznia 

gi.Jwlazjlll w 2ytanierzu. Gdy zwiadowcy u

kazali się zza pagórka koło "5i Siółko 

i poswali się szosą w kierur'NJ Rako
wicz, zostali ostrzelani przez bolszewi

ków z karabiru maszynowego lJIłi.eszczonego 

113 wzgórzactJ koło Rakowicz. Wszyscy ka

walerzy'Ści zostali na szosie zabici. 

Zwłoki młodyctJ lołnierzy ludzie z Si6lka 

i Rygał<*ki zabrali i pochowali na CIBl

tarzu w Rygałówce. Na mogile postawili 

drewniany krzy t, a na tablicy umiEŚ:ili 

nazwiska wszys"tkidl zabi tyctJ tołnierzy. 

W pdtniejszych latach na mogile ustawio

no krzyl metalowy i ogrodzono barierką. 

(becnie na metalowym krzy:ru jest lItIie

szczany orzeł w koronie wytłoczony 

w miedzianej blasze, a na tablicy, row
met miedzianęj, wimieje napis: "Janek 

• 
Bieliński ucze~ gimnazjum w Zytomierzu 

lat 18 kapral 101 Kalll8leryjskiego Lotne

go Pułku poległ vraz z 8 kolegamd 23.09 

1920 r. pod Sit1łkiem. CZ~Ć idl pauięci ~ 

Na obecnej tablicy wiBlieje tylko 

jedno nazwisko Jarl<a Bielińskiego. Brak 

natcmiast nazwisk imyctJ. Czy da się us

talić ich nazwiska? Otyba raczej jest to 
niemotliwe. Iłltliw nataaiast jest zain

teresowanie tą aog1łą szerszego grona o

sób I<aJ:fletentnych, które zajęłyby się 
sprawą wzniesienia młodym bohateraD oka

zalszego pomnika. 

(szs) 

,~ze)' 1lł'1. Z'l.lvsze 

I'a~ię 

Olyba każdy z nas miał, ma. albo 

będzie miał swego szefa. Podwładni wnik

liwie obserwują poczynania pryncypała , 

znają dobrze jego zalety i wady. Powsta

ła już nawet anonimowa literatura, krą

tąca w5r6d ludu, której głównym bohate

rem jest właśnie szef. Przytaczamy je
den z takich utworów. 

1. Szef nie §pi. szef odpoczywa. 

2. Szef nie je, szef regeneruje się. 

3. Szef oie pije, szef degustuje. 

4. Szef nie flirtuje, szef szkoli 

personel. 

5. Kto przychodzi ze swoimi przekona

niami, wyebodzJ z przekonaniami szefa. 

6. Kto ma przekonania szefa. robi 

karierę· 

7. Szanuj szefa swego. możesz mieć 

gorszego. 

8. Szef aie wrzeszczy, szef dobit

nie wyraża swoje poglądy. 

9. Szef nie drapie się v głowę, szef 

rozważa decyzje. 

10. Szef nie zapomina, szef nie zaś

mieca pamięci zbędnymi informacjami. 

11. Szef się oJe asyli. szef podejmuje 

ryzyko. 

12. Szaf się nie krzywi, szef uśmie

cha sJę bez entuzjazmu. 

13. Szef nie jest tchórzem. szef pos

tępuje roztropnie. 

14. Szef aie jest nieukiem. szef prze

cilcłada tvórczą praktykę nad bezpłodną 

teorię· 

15. Szef nie bJerze łap6wek. szef 

przyjmuje dowody ~ięC%Dości. 

16. Szef nie lubi plotek. szef uważnie 

wysłuchuje opinii pracovników. 

17. Szef oie ględzJ, szef dzieli się 

ref1eksjallJi . 

18. Szef nie kłamie, szef jest dyplo

matą· 

19. Szef nie powoduje wypadków drogo

wych, szef ma kJerowcę. 

20. Szef oJe jest uparty. szef jest 

koose.kventny. 

21. Szef brzydzi się wazeliniarzami, 

szef premUuje pracownJków lojalnych. 

22. Szef nie toleruje sitw, szef sza

nuje ~graoe zespoły . 

23. Szef aie zdradza swej źony, szef 

wyjeżdża v delegację . 

24 . Szef nie spófaia się, szefa zat

rzymują watoe sprawy. 

25. Je§lj chcesz :tył: i pracowat w spo

koju. nie wyprzedzaj szefa v rozwoju. 
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NA ~LUBNYl~ KOBIERCU STANĘLI 

Pan Bugieda Jan z Kurianki 

z Panią Chomiczewską Małgorzatą 

z Jastrzębnej II. 

III 

Pan Oanilczyk Marek z Bartnik 

z Panią Kieczeń Barbarą Z Si6łka . 

III 

Pan Siemieńczuk Jan z Jastrzębnej II 

z Panią Pszcz6lińską Barbarą Anną 

zUpska. 

III 

Pan Sadowniczyk Wojciech Z Bartnik 

z Panią Waszczuk Grażyną z Kopczan. 

III 

Pan Szuler Mirosław z Rygał6wki 

z Panią Witkowską Baleną. 
III 

Pan Hakuła Dariusz z Wy2arnego 

z Panią Citkowską Wiolettą Iwoną. 

.. JI':ST ~ WI~CU -

W sierpniu br szczęśliwymi rodzi

cami zostali: 

Państwo Grażyna i Kazirnderz Zag6rscy 

z ul. Pustej w Lipsku. 2 sierpnia uro

dziła się im - S Y L W I A. 

III 

Państwa Krystyna i Henryk Aleksiejczyka

wie z ul . Nowodworskiej w Lipsku. 

3 sierpnia urodził się im A O R I A N. 

tli 
Państwo Maria i Waldemar Bieciukowie z 

ul. Pustej w Lipsku są szczęśliwi podwój

nie, poniewat 6 sierpnia urodzili się im 

M A T E U S Z i M A C I E J 

- VI)f'SZLI VI) ~ ~ 
' UWSZf' 

Dnia 25 Sierpnia 1993 roku zmarł 

ADOLF GWIZOALSKI wieloletni technik we
terynarii, miejscowej słut:by weteryna

ryjnej w Lipsku. 

Urodził się w 1938 roku na Kuja

wach. Po skończeniu szkoły podstawowej 

uczył się w Technikum Weterynaryjnym 

w 8ydgoszczy. W 1956 roku otrzymał na

kaz pracy w Oąbrowie Białostockiej. 

Po odbyciu wstępnego stażu pracy w Dąb
rowie Bł. przeniósł się do Upska. 

Całe swoj e dorosłe życie żył i pracował 

w Lipsku. Był człowiekien wyjątkowo am

bitnym i niezmiernie prncowitym. Był od

znaczony Złotym i S~rnym Krzyżem Zas
ługi, posiadał odznaczenia "lasłu.2ony 

Pracownik Rolnictwa" i "Za wzorową pra
cę w słutbie weterynaryjnej" . 

Ciężka i nagła choroba i przedwcze

sna śmierć wyrwała Go z naszych szere

gów. 
CZE~C JEGO PAMIĘCI ! 

Henryk Matyszewski 

Odeszli od nas takte: 

Matuszewski Edward - Newy Lipsk - lat 54 

Krz~icki Piotr - Kurianka 

Gryczkowska Ama - Rakcnficze 

Dobrowolski Witold - Wołkusz 

Sołojewszczyzna 

Kowalewski Józef - Wołkusz 

- lat 93 

- lat 5 

- lat 78 

- lat 79 

Barodziuk Aleksander -Kopczany - lat 90 

Krawczuk Teresa - Stary 
Rymsza Nina - lipSk 

Rogatyn - lat 34 
- lat 80 

JEDZIE ,JEDZIE, 

STRAŻ OGNIOWA ... 

W dniu 29 sierpnia br, w miejscowo

ści Krasne zostały przeprowadzone zawody 

sportowo - potarnicze jednostek OSP ~i

ny Lipsk . 

W zawodach uczestniczyło 5 jednos

tek OSP oraz 4 młodzieżowe drużyny po

żarnicze, w tym l drużyna dziewcząt z 

Bartnik. 

Po zaciętych sportowyd1 zmaganiach 

I miejsce przypadło dla OSP Kurianka, 

II OSP Lipsk, III OSP Krasne, IV OSP 

Bartniki, V OSP Si6łko. 

W grupie chłopców w wieku 12-15 lat 

I miejsce zajęła OSP lipsk, II miejsce 
asp Krasne. 

\'l grupie d1łopc6w w wieku 15-18 lat 

I miejsce wywalczyła OSP Bartniki. 

Dziewczęta w wieku 15-16 lat nie 
iJyły gorsze od chłopców i mę2:czyzn, też 

zajęły I miejsce. 

Cek) 

10 

W poprzednim oumerze w artykule pt. 

· Sprawy zwykłe ; ale ważna · Pan (szs) po

ruszył istotn4 spra~ę dotycz4c4 przys t a

nku autobusowego w Lipsku. al §ci.ślej r oz 

kladu Jazdy autobusów PKS Da tym przy

stanku. Bardzo kr6tko rozkład tea - za

wieszany i zdejmo~.ny przez pracownika 

UHiG - znajdował się na właściwym miej

scu. Teraz aie ma go ponownie. Czyżby 

Li psk mUa! zasłynął z waadali? Cz y dyre

kcji PKS w Augustowie oia stać oa porzą~ 

ny rozkład jazdy. a oie aa kawałku pa

pieru; zawieszany w miejscu oledostępoym 

dla wandali? 

••••••• 
Do naszycb radnych kiarujemy rów

nie% pytanie dotyczące ulic i cbodnik6v 

v Lipsku . Kiedy wreszcie zostaDą 4 a

De. dość już pokaźne. dziury łł' jezdD.i 

aa ulicacb? 

Chodniki r6wniet pozostawiają vie

le do życzenia. szczeg6lnie te pozaras

ta.ce trawą. Tak jest .lIliędzy ilUJymi oa u

licacb Al. 400-1ecia i aa ul . Grodzień

skiej, aa odcinku od ul. Pustej do cmen

tarza. Hoże odpowiedzialni ludzie czeka

Ją oa zimę i śnieg; który wszystko zala

twi? 

• •••••• 
Wkc6tce Wszystkich Swiętycb. Wszys

cy przypo.uaa.y o naszych zmarłych i za

czniemy porzłdkować groby. Cmeotarz. 

przynajanieJ w czę.ści. przybierze odśvię

tny vyglłd. Ale czy przez cały rok nasz 

cmentarz musi być taki zaniedballY? CO;-, 

naprawdę oie .. ko.u usun4ć z ter~ 

cmentarza ogromnych stert śm1eci? 

UŚlfliecJułij się 

- Muszę zwolnić moją sekretarkę - skarży 

się dyrekt or dyrektorowi. - Jest stra
sznie głupia! Mam wrażenie, że nie wie 
dosłownie nic. 

- Masz szczęście - wzdycha przyj aciel. -

Ja swojej nie mogę zwolnić . Hie stano
wczo za dużo •. • 
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Zarzęd Towarzystwa Przyjaciół 
Lipska 

\~ związku z 20-leciem naszego T OW8-

rzystwa członkowie 'iarszawskiego Koła 

składają Zarządowi TPL i wszystkim Kole

tankom i Kolegom serdeczne gratulacje. 

Lata, które minęły przejdą do his

torii naszego Nadbiebrzańskiego Grodu 

jako okres największego rozwoju i roz

kwitu miasta. Znaczący udział w tym, 

miało równiet nasze Towarzystwo i jego 
poszczególne koła. 

Wasze Koło i jego członkowie byli 
zawsze ~r6d tych, którzy bezinteresow

nie, nie szczędząc swego wolnego czasu 

pomagali i wspierali działal~ć i akcje 

. IIlIVIJLO IV1Ul 20 LAT 
W ciągu 20 lat naszej działalno~ci 

przetywaliśmy r6tne okresy . W pierw

szych latach udało się naszemu Towarzys

twu pomóc Lipskowi w wej~ciu na nowe to

ry rozwoju. Lipsk zmienił swdj wygląd 

i charakter. Stał się miastem z infra

strukturą pozwalającą z optymizmem pat

rzeć w przyszło~ć. ~'ydawało się nam, te 
nie mate być przed nim większych zagro

teń. Niestety myUliśny się. Dzisiaj na

sze miasto znalazło się w bardzo trudnej 

sytuacji. Towarzystwo wraz z nim przeży
wa kryzys. Część naszych członk6w stra

ciła chęć do działania, widząc jak osta

tnie lata zmiatają wiele naszych doko

n~' ~ jednak wierzymy, że czas kryzy
su minie, a przyszłość otworzy przed na

szym miastem nowe możliwości rozwoju. 

Tego właśnie mieszkańcom ~liasta, Zarzą

dowi i Członkom Towarzystwa życzymy . 

Prezes 
Warszawskiego Koła TPL 

Aniela Topulos 

1]11111111 

Lipsk, dn.1993.02.15 

Warszawskie Kolo 

Towarzystwa Przyjacidł Lipska 
Warszawa 

Zarząd TPL przesyła serdeczne gra
tulacje i najlepsze życzenia z okazji 

20-tej rocznicy powstania i działalności 
\:laszego Kola. 

organizowane przez TPL. Byli inicjatora~ 

mi i realizatorami przedsięwzięć, dzięki 

ktdrym Lipsk zyskał wiele ośrodk6w uży

teczności publicznej i był znany i po

dziwiany w całym kraju za społeczną ini
cjatywę i działalność. 

Ostatnie trudne lata nie przekre~
liły i nie mogą przekre~lić tych osiąg

nięć. Dlatego też, mimo chwilowego zas"

toju liczymy, że TPL będzie motorem dal

szych przemian, a lłarszawskie Koło, po

dobnie jak w przeszłości~ będzie pomagać 
i wspierać nasze zamiary, prowadząc do 

uaktywnienia zardwno naszych członków, 

jak i mieszkańców Lipska. Liczymy także 

na Wasze pomysły i propozycje, chętnie 
skorzystamy z \~aszych osobistych, boga

tych doświadczeń. Są one nam dzisiaj 

bardzo potrzebne. Jesteśmy przekonani, 

że się nie zawiedziemy . Upewnia o tym 

fakt, te \'/arszawskie Koło TPL , jako je

dno z nielicznych naszych Kdł istnieje 
jut 20 lat. 

Raz jeszcze gratulując tego wspa

niałego Jubileuszu przesyłamy ~/am wszy
stkim nasze serdeczne pozdrowienia i 

tradycyjne lipskie życzenie 

B~otCIE SZCZĘSlIWI 

Burmistrz 

mgr int.Andrzej 

lićwinko 

Zarząd TPL 

//////////////////////////////////////////// 

13 lipca 1943 rok . Choć to letni, 

upalny dzień, czas ~niw, ale w Lipsku 

nikt nie wyszedł w pole . Ciszę dnia prze

rywa tylko płacz dziecka, czy cichy jęk 

osieroconych matek i żon. 2ałobą okryła 

Ziemię Lipską wiadomo~ć o śmierci Jej 
50 mieszkańcdw, bestialsko zamordowanych 

na fortach w Naumowiczach k/Grodna . 

Tylko wartownik niemiecki odmierza czas, 

bacznie obserwując jakby wymarłą miejsco

wość. Czuwa! 

Minęła wojna. Ludzie rozpoczęli no

we, ciężkie życie. Wiele kobiet po śmier

" ci mętów, ojcdw i braci musiało ze zdwo
joną siłą podjąć trud wychowywania dzie

ci i odbudowy zniszczeń wojennych. 

Niektórym tragiczny los zabrał wszystkich 
najbliższych. 

Czas, najlepszy lekarz częściowo za
blltnił rany. Lycie toczy się dalej . 
14 paidziernik 1972 rok zgromadził Lip

szczakdw i ich przyjacidł na uroczystoś

ci odsłonięcia pannika "Zginęli za Polskę 

i otwarcia w szkole Izby Pamięci N~rodo
wej. Pamięć o tych, ktdrzy życie swe od
dali za naszą ziemię, trwa w sercach nie 

tylko najbli~szych, ale całej społeczno
ści. 

\'1 Naumowiczach u podstawy pOOl'1ika 
wmurowano tablicę pamiątkową: "W hoł

dzie 50-eiu mieszkańcom Lipska n/Bieb

rzą zamordowanym 13 lipca 1943 roku przez 

hitlerowskich oprawców - Rodacy. Lipsk 
n/Biebrzą lipiec 1979 r.", której kopia 
znajduje się w szkolnej Izbie Pamięci. 

10.10.1900 roku lipska szkoła ot
rzymała zaszczytne imię bohaterskiej na

uczycielki Anastazji Milewskiej, a nau
czyciele czynni i tajnego nauczania zos

I tal i uczezeni tablicą pamiątkową: 
"\"1 hołdzie NaUCZYCielem Szkoły w lipsku 
n/Biebrzą zamordowanym przez hitlerow
skich oprawców w dniu 13 lipca 1943 roku 
Piotra Kwiatkowskiego 
Anastazji Milewskiej 

Jarosława Olchowskiego 



Biuletyn TPL 

Konstantego Pawłowskiego 

Franciszka 2elazowskiego" 

Na ulicy Miejskiej obak domu boha

terskie j te~ciowej i matki umieszczono 

obelisk" z napisem: "W hołdzie zamordowa

nej 13 lipca 1943 roku przez hitlerow

skich oprawc6w mieszkance Lipska Marii 

Oiernackiej, która oddała swe tycie za 

"innych. " 

TPL 1983 rok 

I znowu nadszedł 13 lipiec . \ł tym 

roku minęło 50 lat od wstrząsających wy

darze~ 1943 roku. Urosły osierocone 

dzieci , szron okryl głowy wdów , wielu 

spoczęło na cmentarzach, ale pamięć 

o bohaterach trwa. Wiele razy składano 

kwiaty na miejscu Ich śmierci. 
Tegoroczna uroczysto~ć był.a skr0lll18, ale 

miała szczególny charakter. Po nabożeń

stwie w lipskim ko~ciele, na kt6rym po

dano do publicznej wiadomości o wszczę

ciu procesu beatyfikacyjnego ~w. pamięci 

Marianny Biernackiej , matki i te~ciowej, 

która tycie swe oddała za brzemienną sy

nową, złatano kwiaty pod tablicą upamię

tniającą 50-ciu zakładnik6w, umieszczo

ną \II tymte ko~ciele i pod pomnikiem na 

rynku. Następnie delegacja z rodzin po

mordowanych udała się do Naumowicz . 

W głębokiej zadumie stanęliśmy znowu 

przed pomnikiem klęczącej niewiasty 

z naręczem kwiatów, Matki lałującej, jak 

Ją tam nazywają. My1Iami wr6ciliśmy do 

tragicznych dni. Oczyma wyobra!ni wi

dzieliśmy naszych najblitszych w dniu 

Ich bohaterskiej śmierci. Przetyliśmy 

ją raz jeszcze. Salwy karabinowe uczciły 

pamięć poległych. I znowu kwiaty i zni ... : 

cze od uczestników uroczystości i w imie

niu tych, którzy nie mogli być z nami . 

Pamięć trwa! Nigdy więcej wojny! 

Uczestnicy delegacji twierdzili, że 

Polacy mieszkający w Grodnie maj~ olb

rzymie kłopoty z zaopatrzeniem się \'1 pol

skie książki. 

Redakcja zwraca się do wszystkic~ 

którzy mogą przekazać nieodpłatnie pol-

13 lipca 1993 r. minęła pięćdzie

siąta rocznica śmierci mieszka~c6w Lip

ska bestialsko zamordowanych przez hit

lerowski ch opr awc6w na fortach w Uaumo

wiczach pod Grodnem. Stało się jut tra

dycją. te katdego roku rodziny ponurda

wanych i delegacja mieszka~ców naszego 

miasta wyj7td}ają na miej sce kaini , aby 

oddać hołd i zapalić symboliczną lampkę 

na tej zbiorowej mogile . 

• 
,lUZ 

W tym roku jednym z członków dele

gacj i byla mgr Teresa Sewastianowicz 

nauczycielka szkoły w Lipsku. Oto jej 

relacja . 

"Przed \'I)'jazdem, członkowie delega

cji wzięli udział we mszy św . , która zo

stała odprawiona w miejscowym kościele 

o godzinie ~. Uczestniczyli w niej 

licznie r6wniet mieszkańcy Lipska . 

Krótkie kazanie na temat wydarze~ 

sprzed p61 wieku wygło~il ks. E. Anusz

kiewicz. członek sądu biskupiego zajmu

jącego -się procesami beatyfikacyjnymi. 

W wygłoszonej homilii wspomniał on t akte 

o pani Mariannie Biernackiej, kt6ra od
dała swoje tycie za synową i jest przygo

towywany jej proces beatyfikacyjny . 

Po mszy św . delegacja udała się pod 

parnik "Zginęli za Polskę". gdzie zloty

la wieniec. 

Na przej~ciu granicznym w Lipszcza

nach byliśmy o godz. ~. Odprawa pasz

portowa i celna, dzięki staraniom dwu 

słutb granicznych, naszej i białorus

kiej, odbyła się szybko i sprawnie. 

Po przekroczeniu granicy dołączyła do 

nas przewodniczka z Grodna i bardzo szy-

skie książki naszym rodakom z Grodna, 

aby składali je do redakcji. Uważamy, 

te przy najbliższym kolejnym wy j eidzie 

do Grodna będzie je motna przekazać mie

szkającym tam Polakom . 

r B I U L E T Y N T O W A R Z Y S T W A P R Z Y J A C I 6 Ł 
Redaguje Zespół w składzie: 

- mgr Stanisława-Ewa Mucha 
Edward Krzywicki 

- mgr Tadeusz Kasjanowicz 

bko dotarliśmy do t~aumowicz . 

Od szosy prowadzącej do Grodna 

w kierunku pomni ka - Piety sz! iśmy 

w<ilSką, alejką wysadzaną dr zewami. " 

Z gło~nik6w dobiegały pie~nt i recyta

cje t~kst6w w nastroju powatnym, sto

sown~ do czekającej ~as uroczystości . 
"lXite wrat enie robi na \lfs zystkich pOOIlik 

' i wysoki marmurowy krzy t, kt6ry g6ruje 

nad fodami. 

LAT •.. 

o godz . 1100 czasu miejscowego 

u stóp pomnika rozpoczyna się uroczys

tość, przem6wieniem burmistrza Lipska 

2 

i jego odpowiednika z Grodna . Następnie 

nasza delegacja 1 zgromadzona ludno~ć 

składają pod poonikiem wieńce i wiązanki 

kwiatów . Kompania wojskowa oddaje salwę 

honorową . Uroczysto1ć kończą modlitwy 

za zmarłych prowadzone przez ks . Walde

mara Sawickiego - wikariusza parafii 

Lipsk i ks . Edwarda Anuszkiewicza. 

Następnie delegacja udaje się do 

Grodna, aby choć trochę zwiedzić to 

piękne, zadLZe~done, połatane nad Niem

nem miasto. Czę~ć z nas odwiedza polski 

ko~ciół, w którym pracują siostry Naza

; retanki, borykające się z dutymi trudno

~ciami . Ks ; Edward zostawił im nawet 

swoją torbę podrótną. 

O godz. l~ nasza delegacja prze

kroczyła granice Polski i wróciła do Li

pska . Mimo złej pogody, deszczu i zimna, 

wszyscy byli zadowoleni, te mogli uczest 

niczyć w tej uroczystości, te mogli od

wiedzić miejsce spoczynku swoich blis

kich" . 

IJ I-I 11 [1 [ J ll iJ rll] n 

Przedstawiliśmy a~ie relacje uczestni

czek wyjazdu do ~Iaumowicz~ 

IJ r] [] 1:1 U U I 111 JJ CI 
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