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Wierszyk dla mamy
Przyjmij, mamo, dziś życzenia –
Prosi cię me serce tkliwe.
Niech się smutek w radość zmienia,
Niech ci służą dni szczęśliwe.
Ciągle proszę ja u Boga
O twe zdrowie, mamo droga,
O tysięczne pomyślności
Na znak dziecięcej wdzięczności.

W tym roku obchody „Dni
Lipska” rozpoczęły się w piątek 14
maja. Po południu w sali kina „Batory” aktorzy Teatru Dramatycznego
im. Al. Węgierki w Białymstoku
przedstawili monodram pt.
„Zapiski
oficera
Armii
Czerwonej”. Była to rzadka
okazja obejrzenia w naszym
mieście spektaklu teatralnego
z prawdziwego zdarzenia.
Monodram dobrze wyreżyserowany i zagrany wywołał
różne odczucia wśród widzów. Jedni twierdzili, że był
on świetny i dobrze się na
nim bawili, inni uważali, że
zarówno reżyser, jak i wykonawca przesadzili nieco w
eksponowaniu
niektórych
zachowań tytułowego oficera. Byli też tacy, którzy twierdzili
wprost, że nie było na co patrzeć.
Jednym słowem tylu odbiorców sztuki, ilu widzów.
Sobota 15 maja to tradycyjnie
dzień sportu i rekreacji. Już od same-

maj

1,50 zł

1999

„Bóg nie może być wszędzie,
dlatego wynalazł matkę.”
( Matthew Arnold)



Wszystkim Mamom
w dniu Ich Święta
najlepsze życzenia
składa
Redakcja

go rana, mimo nie najlepszej pogody,
pochmurnej i chłodnej, amatorzy
wędkowania stanęli nad brzegami
Biebrzy, aby złowić swoją „taaaaką
rybę”. Nad prawidłowym przebie-

giem łowienia czuwał zespół sędziowski w składzie: Kazimierz
Hećman, Zbigniew Wójcicki i Jan
Zakarzecki. Wśród 25 wędkarzy
najlepiej zarzucał i łowił Daniel Lisiecki, który zajął I miejsce. Tuż za

ZŁ

nim uplasowali się: Grzegorz Tawrel – II miejsce i Łukasz Nieścier –
III miejsce – wszyscy z Lipska. Najlepsza trójka otrzymała pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe podobnie jak pozostali uczestnicy zawodów wędkarskich.
W Jedlince natomiast spotkali się wszyscy, którzy chcieli sprawdzić swoje oko i rękę. W turnieju
strzeleckim z wiatrówki uczestniczyło 28 zawodników. Najlepiej strzelał
Kamil Krysiuk, a kolejne miejsca na
podium zajęli: Bartłomiej Wasilewski oraz Zbigniew Geniusz – wszyscy z Lipska. Nad bezpieczeństwem
zawodników i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w
składzie: Wacław Rzepnicki, Jan
Zakarzecki i Wiesław Bochonko.
Amatorzy kolarstwa ścigali
się na ul. Kościelnej w Lipsku. Trasa
wyścigu została zabezpieczona przez
funkcjonariuszy Komisariatu Policji i
Straży Granicznej z Lipska. Najszybciej pedałował Paweł Myśliwski, który wyprzedził
Łukasza Bochonkę i Karola Zujkę. Sędziami byli
nauczyciele wf-u z miejscowej szkoły: Piotr Łazuk i Zbigniew Krzywicki. I tu nie obeszło się
bez
pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych, które otrzymali
wszyscy uczestnicy wyścigu, a było ich 17.
Największym powodzeniem cieszył się
konkurs rzutów do tarczy.
Wzięło w nim udział, aż 55 zawodników, przede wszystkim dzieci i młodzież. Wśród nich najlepszy okazał się Grzegorz Bonarski,
II miejsce – Urszula Siarkowska,
ciąg dalszy str. 2
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CO?GDZIE?KIEDY?

 01 maj – koncert lipskich
zespołów rockowych i zabawa
ludowa.
 7-8 maj – nagrywanie filmu
dokumentalnego o lipskich
twórcach ludowych.
 12 maj - w Augustowie,
odbyła się Uroczysta Sesja Rad
Samorządowych z terenu powiatu
augustowskiego, która została
zorganizowana z okazji wizyty
Ojca Świętego Jana Pawła II w
diecezji Ełckiej. /szerzej na str.4 /

 14 – 15 – 16 maj „DNI
LIPSKA” /szerzej na str.1-7 /
 16 maj – Jubileusz 25-lecia
Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lipsku.
 20 maj – rozstrzygnięcie
konkursu „Nasze losy” zorganizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
/szerzej na str. 9 /
 23 maj – udział twórców
ludowych w Festynie Święta
Ludowego w Giżycku.
 26 maj – w kinie „Batory”
odbyła się akademia z okazji
Święta Matki przygotowana
przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lipsku.
 26 maj – udział gminnych
laureatów konkursu pt. „ Kolorowy świat dziecka w książeczkach Marii Kownackiej” – Ani
Sierockiej i Agnieszki Kuleszewicz, w przeglądzie rejonowym tegoż konkursu w Suwałkach zorganizowanym przez
Bibliotekę Publiczną w Suwałkach.
 30 maj – I Komunia Święta
w parafii Lipsk.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
Lipsku oraz grupka młodzieży zorganizowana przy M-GOK-u, informuje, że dnia
06 czerwca br. odbędzie się impreza dla dzieci pod hasłem „ O uśmiech dziecka”.
W trakcie imprezy, będą przeprowadzone różnego rodzaju gry i zabawy z nagrodami, zaprezentują się zespoły dziecięce i młodzieżowe działające przy M-GOK-u
i szkole podstawowej, liczymy również na udział przedstawicieli szkół terenowych.
W związku z w/w przedsięwzięciem ogłaszamy konkurs plastyczny na
plakat pt. „Dziecko w rodzinie alkoholowej”. Format prac nie może być mniejszy
niż A3. Uczestnikami tego konkursu mogą być dzieci od III do VIII klasy. Prace
należy dostarczyć do M-GOK-u, do dnia 01 czerwca br. Najlepsze prace zostaną
nagrodzone w trakcie imprezy tj. 06 czerwca /niedziela/. Miejsce imprezy – scena
na placu przy M-GOK-u. Początek imprezy o godz.!4.00.
Oprócz konkursu pragniemy również zorganizować wystawę interesujących zdjęć, których bohaterami są dzieci. Często tego typu fotografie znajdują się
w naszych domowych kolekcjach. Z dostarczonych zdjęć wykonamy wystawę, a
najciekawsze pozycje zostaną nagrodzone. Zdjęcia prosimy dostarczyć do MGOK-u w Lipsku do dnia 02 czerwca /środa/. Oczywiście po zakończeniu wystawy zapewniamy zwrot eksponatów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej imprezie. Jeśli ktoś potrafi ładnie śpiewać, recytować lub robić coś, czego inni nie potrafią, niech weźmie w niej udział.
Zwracamy się z prośbą do nauczycieli. Być może macie Państwo przygotowane z waszymi podopiecznymi jakieś gotowe punkty programu, np. skecze,
wiersze lub piosenki, które warte są pokazania szerszej publiczności – prosimy o
kontakt z nami pod numerem tel. 642 35 86. Również dzieci, które nie są przygotowane przez nauczyciela, ale same uważają, że potrafią coś ciekawego zaprezentować na scenie – prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do nas w celu ujęcia ich
w scenariuszu imprezy.
W trakcie imprezy chcemy wystąpić z protestem przeciwko jakiejkolwiek
przemocy w stosunku do dzieci i zebrać datki do puszek na działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lipsku. Aby dzień ten stał się dla każdego dziecka, wielkim wydarzeniem, pragniemy obdarować go choćby skromnym prezentem, dlatego też zwracamy się do wszystkich dorosłych z prośbą o wsparcie rzeczowe lub
finansowe tej imprezy. Handlowców zaś zapraszamy ze swoimi stoiskami, ale
tylko ze słodyczami, lodami, owocami i napojami
Atrakcją imprezy będzie występ iluzjonisty z Suwałk o pseudonimie

„Henryko-Magiko”.
Wszystkich naszych Czytelników jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

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

„Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się
dorosłym”
(Charlie Chaplin)

Naszym najmłodszym

Czytelnikom dużo
radości i szczęścia
w Dniu Dziecka
życzy
Redakcja

Sklep meblowy w Lipsku
Ul. Kościelna 2
P.P.H.U. „WIKTOR”
Witold
Sokołowski
Suwałki

Meble standardowe i na zamówienie:

 kuchenne
 pokojowe
 biurowe

Tu kupisz za gotówkę i na RATY!
Korzystne warunki! Atrakcyjne ceny!
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III miejsce – Sebastian Bochonko.
Sędziami tego konkursu, który miał
miejsce na boisku szkolnym byli
także: Piotr Łazuk i Zbigniew
Krzywicki.
Dużym
zainteresowaniem
zarówno uczestników, jak i kibiców
cieszą się zawsze gry zespołowe. Z
roku na rok coraz więcej drużyn
uczestniczy w „Turnieju piłki nożnej
o beczkę piwa” Tym razem było ich
11. Grając w składach sześcioosobowych systemem pucharowym, drużyny wykazały olbrzymią wolę walki i
wcale niezły poziom. Dodać do tego
należy, iż ostatnie mecze rozgrywane
były podczas ulewnego deszczu, mimo tego zawodnicy nie rezygnowali i
grali do końca. Najlepiej i najmocniej
kopała piłkę drużyna z Rudawki gm.
Płaska, która wyprzedziła drużyny
„Filcy Czarne” i „Dzikie Ogiery” –
obie z Dąbrowy Białostockiej. Nie
mniejszą kondycją wykazali się również sędziowie tego turnieju: Tadeusz Wojtczak i Stanisław Betko.
W sali gimnastycznej szkoły
podstawowej trzy drużyny toczyły
zażarte boje o puchar Komendanta
Straży Granicznej w Lipsku. Puchar
ten miała otrzymać najlepsza drużyna
piłki siatkowej okazała się nią drużyna z Augustowa, która w pokonanym
polu zostawiła drużyny: Straży Granicznej z Lipska i drużynę młodzieżową MGOK w Lipsku.
Wszystkie uczestniczące w
obu turniejach drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy i piłki do gry.
Upominki i nagrody ufundowali
sponsorzy „Dni Lipska”, których listę
drukujemy na końcu artykułu.
Niewątpliwą atrakcją tego
dnia był helikopter Straży Granicznej,
który kilkakrotnie krążył nad miastem
i dwa razy lądował na boisku szkolnym. Otaczała go zawsze spora grupa
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Mimo nie najlepszej pogody,
całe popołudnie i wieczór padał
deszcz i było zimno, na wysokości

zadania stanął również lipski handel.
Właściciele sklepów wystawili wiele
straganów i stoisk z napojami, słodyczami i innymi artykułami spożywczymi. Można tam było min. zjeść
gorącą kiełbaskę.

Pogoda pokrzyżowała plany
organizatorom i sprawiła zawód amatorom tańca na wolnym powietrzu.
Planowana bowiem na placu szkolnym zabawa ludowa została przeniesiona do budynku M-GOK-u , który
nie mógł pomieścić wszystkich spragnionych tej formy rozrywki. Mimo
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ciasnoty i ulewnego deszczu na zewnątrz, w sali tanecznej panowała
gorąca i wesoła atmosfera. Przy
dźwiękach
muzyki
zespołu
„VANAD” z Jacznik bawili się wszyscy, młodzi i dorośli. Wydaje się
tylko, iż niektórzy z nich, szczególnie
najmłodsi, powinni dużo wcześniej
udać się do domu, ale to już sprawa
ich rodziców.
Mimo tej mokrej pogody nasi
pogranicznicy przygotowali pokaz

kolorowych rac świetlnych. I chociaż
mieli spore kłopoty z ich odpalaniem
(deszcz), to jednak pokaz się udał i
cieszył się dużym zainteresowaniem
widzów, którzy przerwali zabawę i
wylegli na ulicę, nie zważając na
pogodę.
Ciąg dalszy str.6
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Opis Parafii Lipsk z 1784r.
1 mo
Kościół parafialny w mieście Lipsku położony w województwie wileńskim, w powiecie i dekanacie grodzieńskim. Wioski i miejsca do tej parafii należące są w tymże powiecie, według porządku alfabetu ułożone.
Choruzowce – JP Buchowieckiego, na wschód zimowy
względem kościoła lipskiego mil dwie wielkich.
Dorgun – JP Andrukiewicza, na wschodzie zimowym
mil dwie wielkich.
Gorczyca – ekonomii grodzieńskiej JKM, na wschodzie
zimowym mil cztery wielkich.
Hołynka – JP Jundziły, na wschodzie letnim mil dwie.
Krasne – JP Hetmana, na wschodzie117 letnim mila jedna.
Kobylaszyia – JP Baranowskiego, na zachodzie letnim
mila jedna wielka.
Lipsk – miasto, w którym kościół parafialny jest punktem, względem którego czyni się opisanie całej parafii.
Same miasto należy do ekonomii grodzieńskiej JKM.
Mikaszowka – ekonomii grodzieńskiej JKM, na zachodzie letnim mil trzy wielkich.
Panarlica –JP Buchowieckiego, na wschodzie zimowym mil dwie wielkich.
Perstun – ekonomii grodzieńskiej JKM, na wschodzie
zimowym118 mil dwie wielkich.
Proleyki – JXX kamedułów, na wschodzie letnim mil
dwie wielkich.
Rakowicze – JXX kamedułów, na wchodzie letnim mil
dwie małych.
Rogałowka – JP Jundziły, na wschodzie letnim mila
jedna.
Strzelcowizna – ekonomii grodzieńskiej JKM, na zachodzie letnim mil pięć wielkich.
Sołowieszczyzna – JP Lubowieckiego, na wschodzie
letnim mil dwie wielkich.
Witkowszczyzna – JP Jundziły, na wschodzie letnim
mil dwie wielkich.
2 do
Od parafialnego kościoła, kościoły w okolicy sąsiedzkie
są następujące:
Nowydwor – kościół parafialny w województwie wileńskim, w powiecie i dekanacie grodzieńskim, w ekonomii
grodzieńskiej JKM, na wschodzie letnim119 mil dwie
wielkich.
Dąbrowa – kościół parafialny w województwie wileńskim, w powiecie i dekanacie grodzieńskim, w ekonomii
grodzieńskiej JKM, względem kościoła parafialnego
lipskiego półtory mili na południu letnim.
Krasnobor – kościół parafialny w województwie wileńskim, w powiecie i dekanacie grodzieńskim, w dobrach
JW. JPana Chreptowicza, na zachodzie zimowym mil
dwie wielkich.
3 tio
Miasta znaczniejsze około tego kościoła lipskiego są:

Miasto Grodno – stołeczne Litt., na wchodzie letnim120 mil
cztery wielkie.
Miasto Augustow – sądowe, na zachodzie zimowym
121
odległe mil sześć miernych.
4 to
1. Droga z Lipska do Grodna górzysta, kamienista, miejscami błotnista, piaszczysta i kręta.
2. Droga z Lipska do Augustowa błotnista i kręta, górzysta,
korzeniasta, miejscami mosty i groble niewygodne.
Z Lipska do Grodna letnią drogą godzin sześć jazdy, zimową
godzin cztery.
Z Lipska do Augustowa letnią drogą jazdy wespół z popasem godzin najmniej dwanaście, dla złej drogi, jak się wyżej
namieniło. Zimową zaś za godzin ośm można stanąć.
5 to
Jezioro Mikawszczyzna zwane, pół mili, szerokie do sześciu
sznurów, względem kościoła parafialnego lipskiego leży na
zachodzie zimowym mil trzy.
Bagno wielkie na zachodzie zimowym pod samym Lipskiem.
Rzeka Bobra nazwana122, błotnista pod samym Lipskiem na
południe płynie z Nowegodworu a wpada w Narew rzekę.
Most jeden na wyrażonej rzece Bobrze, na południe jadąc do
Dąbrowy z Lipska.
Groble dwie na południu z Lipska jadąc do Dąbrowy.
Przeprawy wkoło całego miasta Lipska szkaradne.
Stawek JP Jundziły przy folwarku Rogałowka zwanym, z
krynic tamże wynikających formujący się, szczupły i mały,
przez szrodek którego jest mostek niewygodny, względem
kościoła lipskiego na wschodzie letnim.
6 to
Lasu jest więcej w parafii lipskiej aniżeli otwartego pola,
szczególnie jednak począwszy od folwarku Panarlickiego JP
Buchowieckiego na wschód zimowy, o mil dwie w lewą rękę
wszerz, a wzdłuż blisko sześciu, najwięcej jest chojny, sośniny, są brzozy, jodły, osina, olchy, dębina wielka i szczupła, po wielu zaś miejscach chrosty i zarośle, długości i szerokości po kilkanaście morgów w sobie mające.
7 mo
Młyn jeden JP Jundziły w Rogałowce.
8 vo
Drogi partykularne w tej parafii i trakty publiczne podług
miary mil tak się opisują:
1. Droga do Nowegodworu, gdzie jest kościół parafialny
graniczący, na wschód letni przez most Paszkowski
zwany, pod wsią Dubasno parafii nowodworskiej.
2. Droga do Dąbrowy, gdzie jest kościół parafialny na południu letnim, przez most i groblę Szuszalewo o milę polem otwartym przez wioskę Grabowo i tam się kończy
parafia lipska.
3.

Droga do Krasnegoboru, gdzie jest kościół parafialny o mil
ciąg dalszy na str. 11

6

Po szaleństwach sobotniego dnia i
podobnej nocy, niedziela powitała
nas także pochmurną pogodą. Udając
się do kościoła na Mszę św. wszyscy
z niepokojem patrzyli w niebo z pytaniem, będzie czy nie będzie padało.

We Mszy uczestniczyła Orkiestra
Dęta przy OSP w Lipsku, która obchodziła 25-lecie swego istnienia i
działalności. W Jej to intencji ks.
Proboszcz Jerzy Lubak odprawił tę
Mszę. Wychodzących z kościoła powitał król Stefan Batory (w tej roli
Adam Krysiuk) z małżonką (Urszula Silwanowicz) i swoim dworem.
Następnie wszyscy ruszyli za królem
i orkiestrą pod pomnik „Zginęli za
Polskę”. Tam przy dźwiękach werbli
delegacje społeczeństwa Lipska, min.
OSP, Zespołu Regionalnego „Lipsk”,
Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz
Szkoły Podstawowej w Lipsku, złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Zaskoczeniem dla niektórych
był fakt, iż wśród składających kwiaty zabrakło przedstawicieli władz
samorządowych. Pod pomnikiem
Orkiestra Dęta OSP w Lipsku koncertem uświetniła swój jubileusz. Na
szczęście jeszcze nie padało, ale w
chwilę później pogoda znowu się
popsuła i dalszą część uroczystości
trzeba było przenieść do sali kina
„Batory”. Niestety nie była ona w sta-
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nie pomieścić wszystkich. Stąd też wiele
ludzi cisnęło się pod ścianami i w
drzwiach wejściowych.

Wszystkich przybyłych i
zaproszonych gości powitał Burmistrz Miasta i Gminy Lipsk – Andrzej Lićwinko. Wśród znamienitych

gości dało się zauważyć: wicemarszałka Sejmiku Podlaskiego Dariusza Ciszewskiego, Starostę powiatu
augustowskiego Franciszka Wiśniewskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie Władysława Kawałkę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Augustowie – st.kpt. Marcina
Pożarowskiego oraz burmistrzów i

wójtów sąsiednich gmin.
Wręczali oni medale dla wyróżniających się strażaków i członków orkiestry. Otrzymali je:
Bronisław Bądziński w uznaniu
szczególnych zasług dla rozwoju i
umacniania Związku OSP otrzymał
Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej.
Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa- Czesław Herman, Henryk Mazewski, Antoni Krysiuk –
wszyscy OSP Bartniki oraz Mirosław
Krzywicki OSP Kurianka.
Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa – Henryk Krysiuk,
Jerzy Kuczyński – OSP Krasne, Bolesław Kieczeń, Wiesław Czyrski –
OSP Siółko.
Brązowy Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa – Dariusz Tkaczuk
OSP Bartniki, Radosław Sobolewski i
Marcin Bejnarowicz – OSP Krasne,
Ryszard Kieczeń i Zenon Danilczyk –
OSP Siółko oraz Aleksander Ganu
szko s. Aleksandra, Antoni Dzieniszewski, Wojciech Bączyński, Stanisław Rutkowski, Jan Klimaszewski –
wszyscy OSP Lipsk.
Odznakę „Strażak Wzorowy” – Bogdan Sewastianowicz, Jarosław Aszurkiewicz i Adam Buiński –
OSP Kurianka, Andrzej Tarasiewicz
OSP Bartniki.
Srebrną Odznakę Honorową „Drużyna Młodzieżowa OSP”ciąg dalszy str.7
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Łukasz Saks, Jacek Danilewicz, Katarzyna Bądzińska i Marek Nieścier –
OSP Lipsk.
Brązową Odznakę Honorową „Drużyna Młodzieżowa OSP”
– Wioleta Danilewicz, Izabela
Szczurko, Anna Czarkowska, Katarzyna Arcimowicz, Piotr Bućwiński,
Paweł Bućwiński, Artur Zmitruk i
Łukasz Czaropski – OSP Lipsk.
Następnie
przedstawiciele
zespołu „Lipsk” i TPL – złożyli orkiestrze serdeczne życzenia z okazji
25-lecia istnienia i uświetniania wielu
lokalnych, i nie tylko, uroczystości i
świąt.
W części artystycznej, którą
prowadził dyrektor M-GOK-u Wiesław Bochonko wystąpiły zespoły:
Zespół Ludowy „Szeszupa” z Rutki
Tartak, dzięcięcy i młodzieżowy zespół taneczny prowadzony przez p.
Halinę Baranowską, Zespół Regionalny „Lipsk” oraz dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny działający
przy M-GOK-u w Lipsku.
Publiczność gorącymi brawami nagradzała ich za piękne tańce, pieśni i
piosenki.
W trakcie występów artystycznych odbywały się także konkursy dla dzieci i dorosłych związane

Dariusz Karbowski z Lipska i otrzymał nagrodę rzeczową. Konkurs rolniczy, w którym wzięło 9 osób, wygrał Kazimierz Chołko z Lipska i
także otrzymał nagrodę rzeczową.
Pozostali uczestnicy obu tych konkursów otrzymali upominki i nagrody
pocieszenia. Konkursy prowadzili:

Wiesław Bochonko i Cezary Gładczuk.
W niedzielę rozstrzygnięte
zostały także konkursy – poetycki i
plastyczny pod wspólnym hasłem:

7

wpłynęło 75 prac. Komisja w składzie: Cezary Gładczuk, Roman Talkowski i Krystyna Cieśluk wyróżniła
10 najlepszych prac następujących
autorów. A są nimi: Katarzyna Krzywicka, Daniel Witek, Joanna Dziemianowicz, Dariusz Betko, Żaneta
Sobolewska, Magdalena Arcimowicz,
Elżbieta Zaniewska, Artur Ławrynowicz, Marlena Masiejczyk, Kamil
Markiewicz.
Wszyscy oni otrzymali pa-

miątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Z okazji „Dni Lipska” w holu
kina „Batory” prezentowane były
prace malarskie artysty plastyka Jacka Marcinkowskiego oraz plastyka
amatora Stanisława Dudziuka z Dąbrowy Białostockiej. Wieczorem
odbył się koncert zespołów rockowych. Grały zespoły: SPACE
BROTHERS – Białystok, REGRES –
Suchowola, UNDER GO – Suchowola,
RADA REJSU
–Suwałki,
LOTAR- Suwałki, CZUAN – Lipsk.
Organizacją tej części „Dni Lipska”
zajęła się młodzież z naszych zespołów rockowych .
Mimo niesprzyjającej pogody
tegoroczne „Dni Lipska” cieszyły się
dużym zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców miasta i gminy, ale
ciąg dalszy str. 10

z rolnictwem, przyrodą i ekologią. W
konkursie ekologicznym startowało
10 osób. Najlepszą wiedzą popisał się

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”. O tym
pierwszym piszemy oddzielnie w tym
numerze. Na konkurs plastyczny
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Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsk
-

- do podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nie
prowadzących działalności lecz powodujących powstawanie odpadów na
terenie miasta i gminy Lipsk.
Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach
/Dz.U.Nr 96, poz.592/ informuję, że:
1. W/w podmioty i jednostki, prowadzące działalność, w wyniku których
powstają odpady w ilości od 1 tony do 1 tysiąca ton rocznie /z wyłączeniem
odpadów komunalnych/ zobowiązane są do uzyskania uzgodnienia z Burmistrzem sposobu postępowania z tymi odpadami.
Uzgodnienie zostanie wydane w formie decyzji, po złożeniu wniosku
zawierającego:
a/ opis sposobu usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów wraz z określeniem ich ilości, rodzaju i składu
chemicznego,
b/ oznaczenie miejsca oraz opis sposobu składowania i transportu odpadów, uwzględniający postępowanie z odpadami nadającymi się do wykorzystania,
c/ przewidywany okres działalności, w wyniku której te odpady powstają.
2. W/w podmioty i jednostki organizacyjne, prowadzące działalność, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne /np. akumulatory/ lub odpady
inne niż niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie /z wyłączeniem odpadów komunalnych/ mają obowiązek uzyskania zezwolenia
starosty powiatu augustowskiego na prowadzenie działalności w wyniku
której te odpady powstają.
Zarówno uzgodnienie z Burmistrzem, jak też zezwolenie Starosty
wydane będą w formie decyzji wyłącznie na wniosek zainteresowanego,
spełniający wymagania określone w cytowanej wyżej ustawie.
Dodatkowe obowiązki, dotyczące wytwarzających odpady:
1. Naliczanie i wnoszenie opłat zgodnie z art. 26 i 27 za umieszczenie
odpadów na składowisku w terminie do 31 stycznia następnego roku po
roku, w którym składowano odpady. Opłaty o których mowa wnosi się
bez wezwania na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Bank Ochrony Środowiska S.A. I
Oddział w Warszawie Filia w Białymstoku Nr 15401216-52403-3000000/01.
2. Prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej wszystkich powstających odpadów, zgodnie z klasyfikacją i wzorami dokumentów określonymi w rozporządzeniu ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1998r. /Dz.U.Nr 121, poz.794/.
Przedstawione wyżej zagadnienia będą przedmiotem kontroli właściwych organów
/wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Państwo-Wojewódzki Inspektor Sanitarny/.

Historia jednego napadu
Są rożne sposoby zdobywania pieniędzy, które szczęścia nie
dają, ale bez których trudno też żyć.
Najbardziej uczciwym sposobem jest
praca, ale dzisiaj nie wszyscy mogą
pracować, chociaż wielu bardzo chce.
Innych sposobów i wzorów dostarczają filmy i programy masowo emitowane przez nasze i obce stacje te-

lewizyjne. Zapewne pod ich wpływem, a może nie tylko, w głowie
jednego z uczniów klasy ósmej, nazwijmy go „Pierwszy”, Szkoły Podstawowej w Lipsku narodził się pomysł napadu na samotną starszą kobietę panią B. z Kolonii Skieblewo.
Myślał o tym przez cały wieczór, a
rano przedstawił swój plan koledze z
klasy „Drugiemu”. Razem poszli z
tym do „Trzeciego”, tym razem

ucznia klasy siódmej, znanego już im
z poprzednich różnego rodzaju „wyskoków” nie zawsze zgodnych z prawem.
Potem wciągnęli do spółki jeszcze
dwóch kolegów z klasy „Czwartego”
i „Piątego”. Ustalili datę na 13 maja
br. W ostatniej chwili z udziału w
akcji wycofał się pomysłodawca czyli
„Pierwszy”. Nikogo jednak nie powiadomił o tym , co zamierzają jego
koledzy. Nosił się z zamiarem powiadomienia matki jednego z nich, ale
uznał, że może to być potraktowane
jako żart i zrezygnował.
Tego dnia po lekcjach „Trzeci”, „Czwarty” i „Piąty” wsiedli na
rowery i udali się do „Drugiego”,
który mieszkał niedaleko planowanego miejsca napadu, aby wskazał im
drogę. Sami bowiem nie wiedzieli,
gdzie mieszka ta kobieta. Wyruszyli
we czwórkę. W pobliżu zabudowań
pani B. zsiedli z rowerów i ukryli je
w lesie. „Drugi” pozostał na górce na
czatach, a pozostała trójka „ruszyła
do boju”. Nie zauważyli rozpaczliwych znaków „Drugiego”, że kobieta
jest na podwórku. Ona z kolei, widząc zbliżających się nieznanych
wyrostków, naciągających na twarze
czapki z otworami na oczy, jeden z
nich trzymał nóż, przezornie uciekła
do domu i dokładnie zamknęła drzwi
od środka. Przerażona i zdenerwowana wykręcała różne numery telefonów (na szczęście ma telefon), szukając ratunku. W końcu trafiła na numer
sąsiada i przekazała mu co, się u niej
dzieje. Sąsiad natychmiast telefonicznie powiadomił policję w Lipsku.
Trzej napastnicy, nie przewidując takiego obrotu sprawy, poprzestali na kilku kopniakach w zamknięte drzwi i wycofali się jak niepyszni.
„Drugi” pojechał do domu, a „Trzeci”, „Czwarty” i „Piąty” wracali z
nieudanej, na szczęście „wyprawy” i
na drodze do Lipska zostali zatrzymani przez policjantów.
Tak to skończyła się wyprawa po „łatwe pieniądze”. Ostateczne
zakończenie będzie miało zapewne
miejsce w sądzie. Tylko czy znajdzie
on (sąd) wystarczającą karę dla młodocianych napastników, która byłaby
jednocześnie przestrogą dla innych?
(naj)
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ZAPROSZENIE
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do
udziału w Dniach z Doradztwem
Rolniczym i VI Okręgowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych,
które odbędą się 26-27 czerwca
1999r. w ODR Szepietowo.
Z tej okazji Szepietowo
gościć będzie wielu znakomitych
gości z kraju i z zagranicy, ludzi
nauki i rolników, hodowców z
woj. podlaskiego i sąsiadujących:
producentów urządzeń, maszyn,
pasz i dodatków paszowych, nawozów i różnorodnych środków do
produkcji rolnej. Wystawie towarzyszą występy zespołów artystycznych, loteria fantowa – główna wygrana – cieliczka hodowlana,
wystawy i prezentacje min. sprzęt
ogrodniczy i gospodarstwa domowego, kwiaty i krzewy, osiągnięcia
rolnictwa ekologicznego, wystawa
sprzętu pasiecznego i prezentacja
pasieki, poradnictwo technologiczne, doradztwo ekonomiczne i
marketingowe i wiele innych
atrakcji.
Termin zgłaszania się do
udziału w Dniach z Doradztwem
Rolniczym upływa 10 czerwca.
Szczegółowych informacji udziela
Biuro organizacyjne, które mieści
się w ODR w Szepietowie (d. woj.
łomżyńskie), tel. (086) 4760-551,
4760-552; fax 4760-553.

Nasi twórcy
Suwalski Oddział Twórców
Ludowych w Lipsku pragnie podziękować Dyrektorowi Zarządu Głównego STL w Lublinie za umożliwienie
korzystania z funduszy składkowych
członków STL Oddziału Suwalskiego.
Wykorzystaliśmy je na opłacenie kosztów filmu dokumentalnego o
twórcach ludowych naszego Oddziału.
W dniach 7-8 maja rozpoczęliśmy
nagrywanie filmu w Lipsku o twórcach
najstarszych – Stanisława Łozowska –
tkactwo, Kazimiera Bądzińska – tkactwo, Franciszka Sztukowska – pisanki.
Dalsze rejestrowanie twórców na taśmie filmowej, pragniemy wykonać do
końca czerwca. Nagrania prowadzą
pracownicy Regionalnego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Suwałkach.

Pierwsza połowa maja w niczym nie przypominała nawet prawdziwej wiosny.
Zimne i mokre noce i dni nie wpłynęły dobrze na uprawy rolne i sadownicze. Pogoda sprawiła także wiele kłopotów organizatorom i uczestnikom „Dni Lipska”.
Padający całe popołudnie, wieczór i noc deszcz uniemożliwił zabawę na wolnym
powietrzu. Zabawa ludowa, która cieszy się zawsze dużym powodzeniem została
przeniesiona do M-GOK-u, który nie mógł pomieścić wszystkich chętnych i spragnionych tańca. Przelotne opady w niedzielę sprawiły, że występy artystyczne
odbywały się w sali kina, która też nie mogła pomieścić wszystkich widzów. Wiele osób stało w przejściach pod ścianami i cisnęło się w jednych i drugich
drzwiach. Najdziwniejsze jest to, , że wśród stojących najwięcej było osób starszych i w średnim wieku. Nic dziwnego, skoro 90% miejsc siedzących zajęły
dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej. Siedząc wygodnie w fotelach nie zwracały najmniejszej uwagi na to, że stoją ludzie starsi, w tym także ich nauczyciele.
Ktoś w tym miejscu może powiedzieć: „dobrze im tak”, nie umieją wychowywać,
to niech stoją. Ale czy za wychowanie młodych ludzi odpowiada tylko szkoła i
nauczyciele. A gdzie są rodzice, kościół, organizacje samorządowe, kulturalne,
młodzieżowe i inne. Przecież to, co obserwowaliśmy w kinie, widać wszędzie, w
kościele, autobusie, itd. Ileż to razy patrzymy, jak matka „wpycha” swoją pociechę
do ławki w czasie nabożeństwa, a sama pokornie stoi obok. Jakże często młody
człowiek w autobusie nie widzi, lub udaje, że obok stoi starszy człowiek, nieraz
kaleka. Samo narzekanie na takie zachowanie nic nie pomoże. Potrzebne jest zdecydowane działanie wszystkich. Oby bowiem nie dochodziło do takich sytuacji,
jak ta z dowcipu, fikcyjna, ale możliwa:
„Starsza pani stoi w przepełnionym autobusie i trzyma w ręku ciężką torbę
z zakupami. Obok siedzi wygodnie młodzieniec, który w pewnym momencie zwraca
się do niej:
- Pewnie ciężko pani trzymać tę torbę?
- Oj, ciężko, ciężko – odpowiada kobieta.
- To niech pani zmieni rękę – radzi młodzieniec.”
Miejmy także nadzieję, że udział w „Dniach Lipska” przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz samorządów sąsiednich gmin przyniesie naszemu
miastu jakieś konkretne wymierne efekty. Może władza, jadąc drogą z Augustowa
do Lipska, zauważyła całą masę dziur i wybojów, spowoduje szybkie ich załatanie. To będzie już coś, co nas dotyczy bezpośrednio.
O wojnie NATO z Jugosławią już chyba napisano i powiedziano dużo.
Wszyscy się do niej jakoś przyzwyczaili i nawet w informacjach radiowych i telewizyjnych zeszła ona na dalszy plan. Na pewno znakomita większość trzeźwo
myślących ludzi pragnie jej jak najszybszego zakończenia.
Poza tym wszystko jakby w normie, a najważniejsze, że robi się coraz
cieplej i pogoda jest „nie tylko dla bogaczy”.
18 maja 1999r.
(obs)
W dniu 20 maja podsumowano drugą edycję konkursu „Nasze Losy” organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. W konkursie
wzięło udział ogólnie 56 osób z dawnego województwa olsztyńskiego, łomżyńskiego i suwalskiego oraz z Białorusi i Litwy. Wśród uczestników znalazło się 10
osób z gminy Lipsk. Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki w postaci pięknych
albumów o Polsce i naszym regionie. 6 osób z Lipska zostało nagrodzonych 2dniową wycieczką, która odbędzie się we wrześniu.
25 maja br. twórcy ludowi – Bożena i Sławomir Chomiczewscy oraz Krystyna Cieśluk uczestniczyli w kiermaszu Sztuki Ludowej w Giżycku zorganizowanym z okazji Święta Ludowego. Na kiermaszu prezentowali oni: tkactwo, koronki, wyroby z drzewa i pisanki.
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Sponsorzy „DNI LIPSKA”
także naszych sąsiadów oraz prasy,
radia i TV. Informacje o nich znalazły się w białostockich rozgłośniach PR i TV oraz niektórych
gazetach wychodzących w Białymstoku.
Jest to jeszcze jeden dowód na to, iż te dni , które zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Lipska jeszcze w latach siedemdziesiątych, mają trwałą rację
bytu i są potrzebne nawet dla oderwania się od szarości zwykłych
dni. Liczymy na to, że organizatorzy i bezpośredni realizatorzy,
którzy działali zupełnie bezinteresownie, dołożą wszelkich starań,
aby następne dni naszego Grodu
były jeszcze atrakcyjniejsze. Tak
więc do zobaczenia na „Dniach
Lipska” w roku 2000.
/tks/

Wybuchowy
kolekcjoner
Pociski
moździerzowe
(niewypały), proch, trotyl, łuski,
bagnety – cały ten arsenał odnalazła policja w budynku mieszkańca
Lipska obywatela P.C. Materiały
wybuchowe, których moc rażenia
zdolna wysadzić w powietrze
pewnie z połowę naszego miasta,
zostały przez saperów przewiezione na poligon do Orzysza i tam
zdetonowane. Ciekawe, czy ten
„hobbysta” nie posiada ich więcej?

Z okazji Jubileuszu
25-lecia działalności
Orkiestry Dętej
przy OSP w Lipsku,
dużo zdrowia, pogody ducha
i dalszych sukcesów w
pracy artystycznej kapelmistrzowi
i członkom orkiestry
Życzy Redakcja

TRANSPORT CIĘŻAROWY – Jerzy Paciorko
TRANSPORT CIĘŻAROWY – Leszek Masiejczyk
P.P.H. „TELZA” - LIPSK
P.P.U-H „ELKOP” – LIPSK
SKLEP SPOŻYWCZY – Anny i Andrzeja Skokowskich
P.P.H. „MARYNEX” – Ryszard Zielepucha -piekarnia
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Lipsku
SKLEP „KACPER” – Wojciech Bobrowicz
USŁUGI TRANSPORTOWE – Stanisław Biedul
USŁUGI TRANSPORTOWE – Tadeusz Wnukowski
B.P.N-H „KŁOS” – Stanisław Ruducha
P.H.U. –SKLEP– Józef Popiełuszko
SKLEP SPOŻYWCZY – Marianna Masiejczyk
BANK SPÓŁDZIELCZY w Lipsku
SZKOŁA KIEROWCÓW W LIPSKU – Jan Masiejczyk
SKLEP PRZEMYSŁOWY – Krystyna Ostapowicz
SKLEP WIELOBRANŻOWY – Grażyna Panasewicz
SKLEP MIĘSNO-SPOŻYWCZY – Andrzej Matyszczyk
SKLEP SPOŻYWCZY – Małgorzta i Zenon Miklaszewicz
PRZEDSIĘBIORSTWO „CORIN” – Jarosław Brzęś
PIEKARNIA – Jerzy Lewkowicz
SKLEP SPOŻYWCZY „PLUS” – Janina Pycz
KWIACIARNIA – Anna i Jan Sztukowscy
SKLEP SPOŻYWCZY – Irena Drapczuk
SKLEP SPOŻYWCZY – Henryka Jaroszewicz
SKLEP SPOŻYWCZY – Krystyna i Antoni Snarscy
SKLEP SPOŻYWCZY I RESTAURACJA „BIEBRZANKA” – Marek Orpik –
sponsor Turnieju Piłki Nożnej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE W
SUWAŁKACH – Jan Chilmon zam. Lipsk
Organizatorzy „DNI LIPSKA” składają tą drogą serdeczne podziękowania
sponsorom i niżej wymienionym osobom, którzy bezinteresownie pomogli w ich
przygotowaniu i przeprowadzeniu:
Annie Chyzopskiej, Krystynie Cieśluk, Halinie Baranowskiej, Urszuli Silwanowicz, Irenie Chilmon, Jadwidze Prolejko, Kazimierzowi Hećmanowi, Wacławowi Rzepnickiemu, Stanisławowi Betce, Tadeuszowi Wojtczakowi, Zbigniewowi Krzywickiemu, Romanowi Chomiczewskiemu, Henrykowi Roszce,
Adamowi Krysiukowi, Janowi Krysiukowi, Romualdowi Bielawskiemu,
Krzysztofowi Boguszewskiemu, Cezaremu Boguszewskiemu, Markowi Nieścierowi, Marcinowi Sajdzie oraz wszystkim strażakom, twórcom ludowym,
członkom zespołów artystycznych i funkcjonariuszom Straży Granicznej.
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MOJA MAŁA
OJCZYZNA
Szkolny Konkurs na wiersz
/utwór poetycki/ pod hasłem „Moja
mała ojczyzna”, miał za zadanie zainteresować dzieci pięknem rodzinnej
ziemi i okolicy, zapoznanie z historią
i kulturą własnej miejscowości - a
pośrednio kształtowanie postaw patriotycznych oraz tworzenie więzi
emocjonalnej z miejscem dzieciństwa
i dorastania.

W Konkursie wzięło udział 9
uczestników z klas IV-VIII miejscowej szkoły podstawowej, którzy
przedstawili 11 wierszy. Komisja w
składzie: Irena Dzietczyk, Bożena
Mucha i Tadeusz Kasjanowicz – nauczyciele języka polskiego – zapoznała
się z utworami i oceniła je pod
względem zgodności z tematem konkursu, poprawności językowej i stylistycznej oraz pod względem oryginalności pomysłu.

Za najlepsze uznano wiersze
uczennic
klasy
Va:
ANNY
TARASEWICZ
i
MAGDY
PIWNICKIEJ /prezentujemy je poniżej/. Obie autorki otrzymały nagrody.
Pozostali uczestnicy konkursu, tj.
Wioleta Danilewicz z kl.Va, Aleksandra Drapczuk z IVb, Agnieszka
Matuszewska z VIIa, Paweł Chołko z
IVa, Renata Chołko z Va, Teresa
Parfieńczyk z VIIIa i Anna Czarkowska z VIIa otrzymali wyróżnienia.
/tks/

Anna Tarasewicz
„Moja mała ojczyzna”
Moja mała ojczyzna to Lipsk.
Mieszkam tu.
To miejsce mojego dzieciństwa.
To ziemia poległych, którzy o Nią walczyli
Byśmy MY mogli tu mieszkać.
Gdyby nie ONI, Lipsk i okolice nie należałyby
do Polski, nie mieszkałabym tu.
Dlatego dziękuję tym, co walczyli o tę ziemię.
To jest
MOJA MAŁA OJCZYZNA . . .
Magda Piwnicka

„O Lipsku...”
Miasteczko jakich wiele
Pola, rzeka i zieleń.
Szczególnie jest tu u nas pięknie,
Gdy grupa interwencyjna przejdzie.
Wielkie mamy szczęście
Mieszkać w słynnym mieście,
Gdzie nawet król Batory
Przyjeżdżał kiedyś na łowy.
Dobrze wszystkim się żyło
Wielu nowych przybyło
Domy wybudowali
I na stałe zostali.
Lipsk jest teraz bogaty
W bezrobotnych i braki
Godnej pracy – wołamy
Lepszych czasów czekamy.
Podziwiamy uroki
Biebrzę, krowy i bloki.
Mamy też piękny kościół
Urząd miasta i wojsko.
Nie wiem tylko dlaczego
Mimo tego wszystkiego
Nie marzymy już wcale
By nas znali w Warszawie.

Humor z zeszytów szkolnych
„ Zachorowuje on na gangrenę, w czasie której
spowiada się i wyjawia prawdę”



„Gdy zajechaliśmy na salę, zaczęło się przedstawienie”.



„Litawor, poganin, który kocha swoją żonę
Grażynę i widzi swoją żonę na stosie, która
zginęła na wojnie, rzuca się w ogień i razem z
nią ginie”.
---------------------------------------------Czym jest życie? – pytam siebie i Ciebie
Raz powiek ciężarem, raz słońcem na niebie
Deszczem, chłodem w jesienne dni słoty
Ciepłym ukojeniem letni promień złoty
siły i pewności siebie dodaje wszystkiemu;
drzewu wysokiemu i kwiatkowi małemu,
którego jasny promień słońca do życia ośmiela
Wśród traw miododajnych tyle jest wesela
pszczół, bąków, ważek i barwnych motyli
A co jest z człowiekiem? – zapytacie mili.
On każdego dnia ze wszystkim się zmaga
Uliczne korki, krach na giełdzie czy małżeńska zdrada
Szybkie samochody, dalekie krainy sens życiu nadają
Pędźmy jeszcze szybciej, bo nas wyprzedzają.
Tym, co mają pieniądze, posady i wytworne domy
Dla nich się kłaniamy z tej i z tamtej strony.
Nieraz się w tym wszystkim nieco pogubimy
W złudnych dobrach sens życia trwonimy
Godność, honor, uczciwość czy rzetelna praca
...dziś to tylko śmieszy, komu się opłaca?

Janusz Wnukowski

