
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Od wydania 1-go numeru „Echa Lipska” minęło już 10 lat. 
To ogromny szmat czasu. Zmienił się Lipsk, zmienili się ludzie, zmieniła się gospodarka – wszyscy 

przechodzimy transformację ustrojową.  

Przez cały ten czas – dla jednych lepszy, dla drugich gorszy – „Echo Lipska” towarzyszyło przemianom, 

informowało, starało się być blisko ludzi i ich spraw. 

Także w redakcji zmieniali się redaktorzy, osoby piszące, „Echo Lipska” raz miało większą objętość, 

innym razem mniejszą, raz podnosiliśmy tematy historyczne, innym razem jak najbardziej aktualne.  

Ostatnio przeżywamy ciężkie czasy i z miesięcznika musieliśmy się stać dwumiesięcznikiem – ale 

miejmy nadzieję, że to tylko chwilowo. 

Niezmienne jest tylko jedno. Z numeru na numer sprzedajemy się w około 200 egzemplarzach. Na terenie 

naszej gminy jest to najbardziej poczytny tytuł i za to dziękujemy naszym czytelnikom. 

            Redakcja 
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Szkolne wycieczki 
 Przed nastaniem wakacji nauczyciele ze S.P. w 
Lipsku stwarzają swojej młodzieży ich przedsmak. 
Organizowane uczniom wiosenne wyjazdy, to już tradycja 
tej szkoły. 
 W tym roku szkolnym nie mogło być inaczej. 
Dzieci rozjeżdżały się w różne miejsca. 
Już 29 kwietnia Małgorzata Bielecka z pomocą Jerzego 
Nowickiego zorganizowała wyjazd kl. VI a i VI b do 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Młodzież była bardzo 
zainteresowana twierdzą Osowiec. 

 

 
 

W antrakcie przedstawienia_Królowa Śniegu 
 

Pozostałe wycieczki odbyły się w maju i w czerwcu. 
Klasy I a i I b (wych. Grażyna Leszkowicz i Małgorzata 
Danilczyk) wybrały się do Biełegostoku do Teatru 
Dramatycznego im. A. Węgierki na spektakl „Królowa 
Śniegu”. Również do Białegostoku, tylko w innym celu, 
pojechały kl. II b i II c (wych. B. Krzywicka i E. 
Parfeińczyk). 

 

 
 

Zabawa na całego w Fikolandzie 
 

Dzieci z tychże klas przez dwie godziny bawiły się w 
Fikolandzie. Będąc w Białymstoku wszyscy ci uczniowie 
zwiedzili ZOO. Niezbyt okazałe co prawda, ale dzieci 
były zadowolone widząc niedźwiedzia brunatnego, małe 
jelonki czy pawie. 
 W kierunku Łomży, Drozdowa i Nowogrodu 
wyprawiły się kl. III a i III b (wych. E. Sapieszko i B. 
Szczepanik). Uczniowie obejrzeli w Muzeum 
Łomżyńskim stałą wystawę bursztynu i czasową wystawę 
pt. „Lalki polskie, lalki świata”, w Drozdowie ciekawe 
Muzeum Przyrody, a w Nowogrodzie skansen. 

 Aktywnie wypoczywali uczniowie kl. VI a (wych. 
M. Bielecka), którzy tak jak w ubiegłym roku wybrali się 
na rajd rowerowy połączony z ogniskiem, pieczeniem 
kiełbasek. 

 

 
 

Piękny, okazały most w Stańczykach 
 

Naszą piękną Suwalszczyznę poznały klasy piąte z 
opiekunkami: dyr. W. Boguszewską, P. Łazukiem i M. 
Danilczyk. Tą samą trasą wyruszyły również (i to w 
komplecie) dzieci z Krasnego pod opieką K. Zieziulewicz 
i A. Danilczyk. 

 

 
 

Zdobywcy Góry Cisowej 

 

Dodatkowo kl. V a i VI b z P. Łazukiem i J. 
Nowickim były na biwaku. Dzieci uczyły się życia w 
obozowych warunkach. Zachwycone planują już wyjazd 
za rok. A na razie czas wakacji. Wypoczynku i …podróży. 
Przecież podróże kształcą, a więc w drogę! 
___________________________________________________ 
 

Kolejny sukces lipskiego folkloru 
Po raz kolejny reprezentanci pn-wsch części Podlasia 

uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i 

Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Tym 

razem były to zespoły z Jeleniewa i Rutki Tartak a także 

kapela p. Franciszka Racisa i soliści. Wśród solistów 

znalazła się również reprezentantka lipskiego zespołu 

regionalnego p. Albina Bochonko. Pani Albina została 

zakwalifikowana do udziału w tym festiwalu na 

przeglądzie regionalnym, który się odbył w styczniu br. w 

Suwałkach. Przed wyjazdem p. Albinka miała ogromną 

tremę i tysiące obaw, tym bardziej, że przyszło jej 

uczestniczyć w tym wyjeździe w gronie obcych jej ludzi. 
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Były chwile, że była zdecydowana zrezygnować z tego 
wyjazdu i trzeba było użyć wielu argumentów 
przekonujących ją do udziału w tej imprezie. Na festiwal 
do Kazimierza pani Albina przygotowała 5 pieśni 
regionalnych, z czego na scenie zaśpiewała: dwie pieśni 
Maryjne „Z tamtej strony dworu” i „Gdy Najświętsza 
Panienka po świecie chodziła” oraz pieśń weselną, 
śpiewaną na błogosławieństwo sieroty „Za stolikiem 
malowanym”. Na zakończenie festiwalu okazało się, że 
nasza reprezentantka zdobyła III miejsce w kat. solistów i 
otrzymała nagrodę. Jak później sama mówiła, że nigdy w 
życiu nie liczyła na jakiekolwiek wyróżnienia, przed 
występem modliła się tylko, by jako-tako zaśpiewać, nie 
gorzej niż inni i by nie wstydzić się sama przed sobą. 
Więc zaśpiewała jak mogła najpiękniej i jeszcze raz 
udowodniła całej Polsce, że w tej części naszego kraju jest 
jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia i do pokazania na 
tym najważniejszym polskim festiwalu folkloru. 

(tara) 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie  

 

informuje: 

 

Punkt Odnowy Zawodowej w siedzibie Podlaskiej 
Fundacji Rozwoju Regionalnego, organizuje szkolenia 
w Programie Odnowy Zawodowej 
 

Aktualnie dostępne szkolenia zawodowe to: 
Dla bezrobotnych: 

 nowoczesny sprzedawca z minimum sanitarnym 
z przedsiębiorczości dla bezrobotnych: 

 własny sklep  

 prowadzenie działalności z wykorzystaniem 
komputera 

Dla zagrożonych bezrobociem: 

 opieka nad starszym z masażem  

 dla nauczycieli opieka nad dzieckiem 
niepełnosprawnym 

W dalszym ciągu są niezagospodarowane tematycznie 
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla osób 
zagrożonych bezrobociem i w zależności od potrzeb 
istnieje możliwość uruchomienia pożądanych szkoleń. 

 ______________________________________________ 

Kontakt: Punkt Odnowy Zawodowej w siedzibie 
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. 
Brzostowskiego 10 a, tel: 643 07 04, dyżury w punkcie w 
dniach: środa i piątek w godzinach 15.30 - 18.00 jak 
również w innych dniach wcześniej ustalonych 
telefonicznie. Najlepszy kontakt to telefon komórkowy 
607 661 775 (pod tym numerem można umówić się z 
p.Urszulą Wolny na indywidualną sesję doradczą). 
 

SUKCES  ROSZKOWSKIEGO 
 

Zawodnik LKS „Biebrza” Lipsk Roman Roszkowski 
uczestniczył w X Światowych Igrzyskach Policjantów i 
Strażaków w Barcelonie na przełomie lipca i sierpnia 
2003 r. Znany siatkarz LKS Lipsk został powołany do 
Kadry Polski Straży Pożarnej i wziął udział w olimpiadzie 
w Hiszpanii. 
Drużyna siatkarzy zakończyła igrzyska dużym sukcesem 
zdobywając brązowy medal, do którego walnie przyczynił 
się R. Roszkowski. Składają gratulacje, życzymy 
sukcesów w III lidze i awansu do wyższej klasy 
rozgrywek. 

 J. Zakarzecki 

I Europarada Orkiestr Dętych w Suchowoli 
 

W dniach 12-13 lipca br. odbyła się w Suchowoli I 

Europarada Orkiestr Dętych, która została zorganizowana 

przez burmistrza Suchowoli i Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury.  

 

 

 

Jak widać pomysł był trafiony gdyż w spotkaniu tym 

uczestniczyło 10 orkiestr. Swoich reprezentantów miały 

Czechy, Niemcy, Białoruś, Jasionówka, Bielsk Podlaski, 

Hajnówka, Grobla (woj. małopolskie), Płońsk (woj. 

mazowieckie), Białystok oraz sama Suchowola.  

Organizatorzy imprezy zadbali o prezentację orkiestr nie 

tylko w swojej miejscowości ale także zorganizowali im 

występy w innych miastach - Sokółce, Dąbrowie 

Białostockiej, Białowieży i Lipsku. 15 lipca muzycy z 

Niemiec, Czech i orkiestra z Suchowoli pojawiła się w 

Lipsku. Najpierw odbyli 2 godz. spływ tratwami a 

następnie zaprezentowali swoje umiejętności na placu 

przy M-GOK-u.  

 

 
 

Szczególną sympatię zdobyła sobie orkiestra z Czech. Ich 

prezentacja była różnorodna, popisy muzyków solistów, 

śpiew i to co najbardziej przypadło do gustu naszym 

panom to popisy tańczących dziewcząt. Było na co 

popatrzeć! 
@@@ 
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Z życia szkoły… 
 

Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku, warto jednak 

powrócić do wydarzeń minionego roku szkolnego, tym 

bardziej, że w szkole podstawowej działo się naprawdę 

wiele. 

 

 
 

W krainie bajek wszystko zdarzyć się może… 
 

 Kl. IIb wraz z wychowawczynią panią B. 

Krzywicką w ramach obchodów miesiąca kultury 

zdrowotnej, w krótkiej inscenizacji „Dbajmy o zdrowie” 

zachęcała wszystkich uczniów do zdrowego stylu życia. 

Tak właściwie niby wszyscy wiemy, że należy myć ręce 

przed jedzeniem, dbać o zęby i regularnie odwiedzać 

dentystę. No właśnie, wiemy, ale czy pamiętamy o tym na 

co dzień? Dobrych rad więc nigdy za wiele. 

 

 
 

Czy uda się wyciągnąć rzepkę? 
 

 Innym wydarzeniem w naszej szkole był dość 

nietypowy dzień, a mianowicie - dzień języków obcych, 

przygotowany przez nauczycielki jęz. rosyjskiego i 

angielskiego, panie E. Bielawską i M. Danilczyk. Na 

czym polegała oryginalność tego dnia? Sprawdziliśmy 

stopień znajomości języków obcych w praktyce. 

Staraliśmy się porozmawiać w wybranym języku, 

zapamiętać sentencje i przysłowia, które są przecież 

mądrością narodu. Obchody dnia języków obcych 

zakończono inscenizacją bardzo popularnych baśni - 

„Czerwony Kapturek” w jęz. angielskim oraz „Rzepka” w 

jęz. rosyjskim. Nawet najmłodsi uczniowie, chociaż 

jeszcze nie rozpoczęli nauki języków obcych, treść baśni 

rozumieli doskonale, a wszyscy bawili się świetnie. 

 Wszyscy wiemy, że czytelnictwo wśród dzieci i 

młodzieży niestety nie stoi na najwyższym poziomie. Do 

czytania należy zachęcać. Tego zadania podjęła się pani 

bibliotekarka T. Sapieha wraz z kl. IVb. „W krainie 

bajek”, tak brzmiał tytuł inscenizacji, poprzez którą 

widzowie zostali wprowadzeni do zaczarowanego świata 

basni, gdzie wszystko kończy się dobrze i naprawdę warto 

odbyć fascynującą z bohaterami książkowych przygód. 

 Przyjmowaliśmy również gości. Dzięki pani 

Urszuli Matuszewskiej, która wraz z uczniami naszej 

szkoły od lat odwiedza niepełnosprawne dzieci z ośrodka 

w Studzienicznej, w tym roku mogliśmy gościć je w 

naszej szkole. Staraliśmy się przyjąć naszych kolegów 

ciepło i serdecznie, i chyba nam się udało. Dzieci 

obejrzały inscenizację bani, zwiedziły nasza szkołę, 

podziwiały panoramę Lipska i okolic z wieży widokowej. 

Odwiedziny zakończyły się poczęstunkiem, pożegnaliśmy 

naszych gości, zapraszając do powtórnych odwiedzin. 

 

 
 

Wszyscy okazali się zwycięzcami 
 

 Najbardziej spektakularnym wydarzeniem 

minionego roku szkolnego okazał się Turniej Tańca 

Towarzyskiego w Lipsku. W czasie tej uroczystości 

wrażeń nie brakowało. Mogliśmy oglądać popisy tancerzy 

z Suwałk, Łomży, no i oczywiście naszych 

początkujących uczniów tańca z Lipska. Zachwycało 

profesjonalne wykonanie różnych tańców oraz przepiękne 

stroje. Naprawdę była to uczta dla zgromadzonej 

publiczności, a zarazem zachęta do dalszego udziału 

uczniów w zajęciach tanecznych prowadzonych przez 

panią Ewę Przekop. Widzieliśmy ile umieją nasi tancerze, 

ale zobaczyliśmy również, ile jeszcze mogą osiągnąć. 

W tym turnieju wszyscy okazali się zwycięzcami, 

ponieważ uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami 

ufundowanymi przez Burmistrza Lipska pana Andrzeja 

Lićwinko, któremu bardzo pragnęliśmy podziękować. 

Podziękowania należałoby również skierować pod 

adresem wszystkich sponsorów uroczystości oraz 

rodziców, ich zaangażowanie w przygotowanie 

poczęstunku naprawdę było ogromne. W tym miejscu 

można tylko powtórzyć słowa pani Ewy Przekop: „… był 

to I Turniej Tańca Towarzyskiego w Lipsku miejmy 

nadzieję, że w przyszłym roku uroczystość się 

powtórzy…”. 

ciąg dalszy str. 9 
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Turniej Gmin 
Tegoroczna 4 już edycja Turnieju Gmin, odbędzie się 14 

września w Sztabinie. W imieniu organizatorów, Urzędu 

Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie, już dziś 

zapraszamy na tę imprezę wszystkich mieszkańców gminy 

Lipsk. Poniżej podajemy ramowy program tej imprezy: 

Godz. 9.00 – msza św. w kościele w Sztabinie 

Godz. 10.00 – parada gmin (przemarsz grup z placu i. K. 

Brzostowskiego na boisko szkolne, na czele orkiestra dęta 

z Lipska) 

Godz. 11.00 – rozpoczęcie turnieju 

Konkurencje: 

- ocena stoiska gminnego 

- wystawa wieńców dożynkowych, konkurs na wieniec 

- prezentacja gminy 

- piosenka o gminie 

- przeciąganie węża strażackiego 

- łapanie „przestępcy” 

- rzut piłeczką do celu 

- „dojenie krowy” 

- wiązanie snopów 
 

 

Dar serca – darem życia 
 

15.VII.br. w Przychodni Rejonowej w Lipsku odbyła się 

akcja honorowego dawania krwi zorganizowana przez 

Wojewódzką Stację Krwiodawstwa w Białymstoku i 

Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. 

Rozpropagowaniem tej akcji i jej sprawnym przebiegiem 

zajęła się Przychodnia Rejonowa i Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Lipsku. Wbrew wcześniejszym 

obawom, akcja się powiodła zgłosiło się do niej 19 osób, 

18 z nich oddało po 400 ml krwi. 

 

****** 

W ramach akcji „Zdrowa Gmina 

Lipsk”, w dniu 29 czerwca w SP 

ZOZ w Lipsku, odbyły się bezpłatne 

badania mieszkańców. 

 Mieliśmy okazję skorzystać z badań okulistycznych, 

pirometrycznych (wskazane dla: osób starszych i osób z 

dusznością) oraz z badań wydychanego tlenku węgla u 

palaczy. 

Po 60-ciu latach 
 

W świątyni rygałowskiej księdza Józefa 
Płońskiego jako proboszcza przypominają: Golgota 
(wykonana przez Bałdoga z Grodna w 1937r.) oraz 
dalsze, jak: ołtarz główny (z 1939r.) i boczny św. 
Józefa (z 1940r.). Ponadto na cmentarzu w Siółku - 
symboliczny grób i pomnik kamienny „wdzięcznych 
parafian”. Według ks. Prof. W. Jemielitego - historyka 
z Łomży, wspomniany ks. Płoński: „podczas wojny 
pracował m.in. w konspiracji. Niemcy aresztowali go 
20 czerwca 1943r. i zastrzelili z grupą zakładników”. 
Uwiecznia go także tablica lipskiego kościoła 
(poświęcona 16 lipca 1989r.). Podobnie i w Płonce 
Kościelnej czyli rodzinnej parafii ks. Płońskiego. 
(tablica umieszczona w kruchcie w 1985r.). 
 Podobny los spotkał i administratora par. 
Lipsk - ks. Bronisława Rutkowskiego, który był 
aresztowany 5 czerwca 1943. Jego nazwisko i imię 
figuruje na tablicy lipskiej. 
 Dobrze, że pamiętano o ks. dr Witoldzie 
Kuźmickim z Dąbrowy, który też był w grupie 
zakładników Lipska i okolicy, stracony na fortach k. 
Naumowicz pod Grodnem. Z okazji 60 rocznicy 
ukazał się okolicznościowy artykuł w miesięczniku 
Archidiecezji Białostockiej - Czas miłosierdzia, 
autorstwa ks. dr. T. Krahela - historyka z 
Białostockiego MWSD. Jednakże uprzedziła go 
tablica przy drzwiach kościoła w Dąbrowie na której 
czytamy:  
 
„TA TABLICA ZOSTAŁA WMUROWANA KU CZCI * 
Ś.P. KS. DR WITOLDA KUŹMICKIEGO DZIEKANA I 

PROBOSZCZA TUT. PARAFII * 
ZAMORDOWANEGO PRZEZ HITLEROWCÓW 
13.07.1943 * DOBRY PASTERZ ŻYCIE SWOJE 

DAJE ZA OWCE SWOJE” JX,11 
 

Ks. E. Anuszkiewicz - 11 lipiec 2003 
 
 
 

 

- toczenie beczki 

- rzut prądownicą 

- wbijanie gwoździ 

-     konkurs tańca 



 

ŚWIADECTWO MIŁOŚCI BŁ. M. BIERNACKIEJ Z LIPSKA  
 

 Od naszego Stwórcy i Pana, który jest Najwyższą Miłością, otrzymaliśmy dar miłowania. Gdy 
Apostołowie zapytali swego Mistrza i Nauczyciela, które z przykazań Bożych jest najważniejsze, 
odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze 
wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. A zatem miłość Boga i bliźniego 
winny być drogowskazem życia każdego chrześcijanina.  
 ABC Społecznej Krucjaty Miłości, autorstwa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – zawierające 10 
wskazań, którymi mamy się kierować pielgrzymując po świecie doczesnym – w punkcie 6. głosi: 
„Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. 
Nie myśl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym”. 
 Z gestami miłości spotykamy się bardzo często: w rodzinie, społeczności parafialnej, szkole, 
zakładzie pracy, w środowisku miejskim i wiejskim, w czasie podróży. Reagujemy na nie przyjaźnie, 
bo to ułatwia nam życie i sami staramy się czynić podobnie.  
 Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe. By komuś pomóc, potrzeba bohaterstwa lub postawy 

wręcz heroicznej – ofiary z życia. 
 Takie świadectwo miłości bliźniego dała Marianna Biernacka – mieszkanka Lipska, która 
dobrowolnie poszła na śmierć za spodziewającą się dziecka synową. 

Gdy rano o świcie wszedł do domu Niemiec, by aresztować syna i synową, Marianna padła 
mu do nóg i prosiła: „Panie, a gdzie ona pójdzie? Ulitujcie się! Tu jedno dziecko, a drugie za dwa 
tygodnie na świat ma przyjść – pójdę za nią”. A zwracając się do rodziny powiedziała: „Ja jestem 
stara, a wy młodzi, powinniście żyć”. Sołtys przetłumaczył te słowa. Na taką zamianę żandarm się 
zgodził.  
 Na plac przed posterunkiem w Lipsku przypędzono osoby aresztowane i rozkazano kłaść się 
twarzą do ziemi. Wśród nich była Marianna Biernacka i jej syn Stanisław. Aresztowanych pilnowali 
Niemcy i nie pozwolili nikomu się zbliżyć. Gdy dwunastoletni chłopak chciał podejść, by pożegnać 
się z rodzicami i siostrą, odganiano go grożąc zastrzeleniem. 
 Marianna, razem z innymi zakładnikami, znalazła się w więzieniu w Grodnie. Prosiła, by jej 
przysłać różaniec i poduszeczkę. Posłano, ale czy paczuszka dotarła do adresatki? Nie wiadomo. 
Kilka osób stamtąd wróciło. Opowiadali, że w więzieniu Marianna Biernacka dużo się modliła, 
odmawiała różaniec, śpiewała Godzinki, które umiała na pamięć. 
 Została rozstrzelana, wraz z innymi, 13 lipca 1943 roku we wsi Naumowicze koło Grodna. 
Marianna Biernacka ocaliła dwa życia: synowej i dziecka, które miało się wkrótce narodzić. Dnia 13 
czerwca 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował ją wraz z innymi męczennikami II wojny światowej. 
Obraz bł. Marianny Biernackiej, na którym jest przedstawiona z różańcem w ręku, został 
zamieszczony w kaplicy Matki Bożej Bazylianki. Synowa Anna jeszcze żyje i cieszy się dobrym 
zdrowiem. Mieszka z córką, zięciem i wnukami. Chętnie opowiada o Świętej Teściowej, której 
zawdzięcza ocalone życie. 
 W kościele parafialnym w Lipsku nad Biebrzą, w kaplicy z koronowanym obrazem Matki 
Bożej Bazylianki, obok wizerunku błogosławionej Marianny Biernackiej, znajduje się obraz 
błogosławionej Julii Rapiej, Siostry Marii Sergii, nazaretanki – która wraz z innymi 
współmęczenniczkami z Nowogródka oddała swe życie w ofierze za bliźnich. Nazaretanki z 
Nowogródka Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 5 marca 2000 roku w Rzymie.  
 Teraz młode Matki mogą uczyć się od bł. Marianny szacunku i obrony życia poczętego. Niech 

czyn Marianny Biernackiej, tej prostej, wiejskiej kobiety, będzie dla Was – drodzy młodzi Przyjaciele, 
którzy nieraz szukacie, postaw zachowań wśród seriali filmowych i postaci literackich – wzorem 
godnym naśladowania. Tak naprawdę, to tyle jesteśmy warci, ile uczyniliśmy drugiemu człowiekowi.
  

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(J15,13). 

 

Ks. Sławomir Budny, Leonarda Żabicka 

 

KĄCIK SPRAW SPOŁECZNO-RELIGIJNYCH 
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RELIGIJNA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA W LIPSKU NAD BIEBRZĄ 
(1999-2003) 

 

 „Największą umiejętnością życia – i najważniejszą – jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy – 

i znalezienie w tym szczęścia”.  

Leclercq 

AUDYCJE RADIOWE 
W lipcu 1999 roku, z inicjatywy ks. Sławomira Budnego, powstał Zespół Studyjny „Bazylianka”, 

którego celem było opracowywanie i nagrywanie audycji słowno-muzycznych o różnej tematyce religijnej, 
dla potrzeb radia i katechezy szkolnej. Audycje były przygotowywane i nagrywane w Dziecięco-
Młodzieżym Studio Nagrań Programów Katolickich „Juvenes Christi”,  kierowanym przez ks. Sławomira 
Budnego od 1994 r1. Nagrano 107 audycji dla dzieci (czas trwania każdej audycji: od 10 do 15 min.), 
które zamieszczono na 31 płytach CD2. Płyty z audycjami przekazano w Darze Serca rozgłośniom 
katolickim i zainteresowanym katechetom. Audycje były emitowane w Radio Maryja. W 2000 r. od marca 
do lipca audycje dla dzieci, zrealizowane przez Zespół Studyjny „Bazylianka”, emitowano w Radio Maryja 
co tydzień w piątki o godz. 19.30 i powtarzano w poniedziałki o godz. 10.05; a w 2002 r. od stycznia do 
sierpnia i w 2003 r. od stycznia do maja emitowano co drugi piątek o godz. 19.30 i powtarzano w 
poniedziałki o godz. 10.05. Audycje były też emitowane cyklicznie w Diecezjalnym Radio Rodzina w 
Kaliszu (1999-2003) i Wrocławiu (2001 r.), Radio Plus w Ciechanowie (1999-2002) i Tarnowie (2001 r.) 
oraz okazjonalnie w Radio Fiat w Częstochowie (1999 r.), w Diecezjalnej Rozgłośni Katolickiej w Ełku 
(2000 r.) i w Radio Podlasie (2001 r.)3. W nagraniach udział wzięło 61 osób (dzieci, młodzież i dorośli). 
Teksty audycji przygotowywali: ks. Sławomir Budny, Leonarda Żabicka i Stanisław Szyper. Głównymi 
lektorami byli: Rafał Matyszewski, Anna Sierocka, Krzysztof Sierocki, Paweł Leszkowicz i Kamil 
Jakubiak. Zespół otrzymał 6 Podziękowań od rozgłośni radiowych za Dar Serca - przesłane płyty z 
audycjami dla dzieci.  

WARSZTATY 
Umiejętności religijnej twórczości artystycznej były doskonalone przez dzieci i młodzież podczas 

Warsztatów biblijno-poetycko-muzyczno-teatralnych, organizowanych i prowadzonych przez ks. 
Sławomira Budnego w okresie wakacji i ferii4. Warsztaty odbyły się w Brennej (5-10.VII.1999 r.; 42 
uczestników), Częstochowie (19-22.VIII.1999 r.; 36 uczestników), Krakowie (31.01-5.II.2000 r.; 27 
uczestników), Piechowicach (16-22.VII.2000 r.; 43 uczestników), Gdańsku (21-25.VIII.2000 r.; 33 
uczestników) i Iwoniczu Zdrój (9.13.VII.2001 r.; 20 uczestników)5. W trakcie  IX-XIV Warsztatów dzieci i 
młodzież z Zespołu Studyjnego „Bazylianka” współorganizowali i współuczestniczyli w Religijnych 
Przeglądach Twórczości Artystycznej, z dziećmi i młodzieżą z Zespołów Studyjnych: „Promyki Golgoty” z 
Parczewa i „Rycerze Niepokalanej” z Przasnysza. Uczestnicy Warsztatów wraz z opiekunem ks. 
Sławomirem Budnym odbyli także spotkania formacyjne w Radio Fiat w Częstochowie (20-21.VII.1999 
r.) i Radio Fara w Krośnie (13.VII.2001 r.) oraz z redakcją pisma „Dominik” w Krakowie (4.II.2000 r.).  

BIULETYNY 
Członkowie Zespołu „Bazylianka” (dorośli i dzieci) redagowali pismo „Bazylianka” (od nr 40/1998). 

Decyzją nowej redakcji (ks. Sławomir Budny, Leonarda Żabicka, Stanisław Szyper), ukształtowało się 
jako dwumiesięcznik – o treści dokumentującej życie parafii, liturgicznej, historycznej i promującej 
religijną twórczość artystyczną – ułożonej w następujące działy: Z życia parafii, Z kroniki parafialnej, 
Kościół parafialny w Lipsku, Kult Matki Bożej Bazylianki, błogosławionej Marianny Biernackiej i 
błogosławionej s. Sergii – Julii Rapiej, Z Katechizmu Kościoła Katolickiego, Martyrologium, Historia 
Kościoła, Religie świata, Szkoła służby Pańskiej, Szkoła służby Maryjnej, Szkoła służby liturgicznej, 
Szkoła modlitwy, Sakramentologia, Młodzi Chrystusa, Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, Nasza 
twórczość. Najwięcej tekstów zamieścili: ks. Sławomir Budny, Leonarda Żabicka, Urszula Matyszewska, 
Stanisław Szyper, Teresa Chomiczewska. Liczną grupę współpiszących tworzyli: Barbara Aleksiejczyk, 
Małgorzata Bartoszewicz, Justyna Błażejewska, Wacława Chomiczewska, Anna Chyzopska, Krystyna 
Cieśluk, Katarzyna Herman, Emilia Jodeszko, Agata Karczewska, Antoni Klepacki, Anna Lis, Rafał 
Matyszewski, Anna Mickiewicz, Jadwiga Pietrzak, Ewa Piwnicka, Teresa Rutkowska, Urszula 
Silwanowicz, Roman Sztukowski, Alicja Szuler, Leokadia Szyper i Agnieszka Trochimowicz. Ilustrowali: 
Edward Krzywicki i Stanisław Szyper. 

                                                 
1
 Por.: „Świat Misyjny” nr 2/1997 i nr 5/1998; „Gazeta Ostrowska” nr 11/1997; nr 27/1997; nr 41/1997;  

nr 21/1998; nr 22/1999 i nr 22/2000; „Panorama Wielkopolska” nr 36/1997. 
2
 Por.: „Dodatek Małej Bazylianki” nr 1-6/1999-2000; „Juvenes Christi” nr 1/2000; nr 15-16/2002. 

3
 Por.: „Panorama Ostrowska” nr 14/2000. 

4
 Por.: „Opiekun” nr 13/2000. 

5
 Por.: „Mały Rycerzyk Niepokalanej” nr 5/1998; „Mała Bazylianka” nr 2/1999; „Juvenes Christi” nr 17/2002.  
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 Bogactwo tematyki i treści, zainteresowanie wielu osób, sprawiło, że wraz z pismem „Bazylianka” 
wydawano, pod redakcją ks. Sławomira Budnego i Leonardy Żabickiej: „Dodatek Bazylianki”, „Małą 
Bazyliankę” i „Dodatek Małej Bazylianki”. 

Bardzo ważna tematyka znalazła swoje miejsce w „Dodatkach Bazylianki”, które były wydawane 
łącznie z biuletynem: O Mariannie Biernackiej, o S. Sergii – Julii Rapiej, zbiór modlitw do Matki Bożej 
Bazylianki, modlitwy w różnych potrzebach, modlitwy pasyjne, badania socjologiczne społeczności 
parafii (wartości moralne), bibliografia biuletynu „Bazylianka” (1995-2000) i inne. 

Dzieci i młodzież szkolna – pod kierunkiem ks. Sławomira Budnego i katechetki, Agaty 
Karczewskiej – pisały teksty do „Małej Bazylianki”. Teksty były opracowywane na katechezie szkolnej. 
Można wyróżnić następujące działy: Z kalendarza liturgicznego (teksty opisowe, wiersze, modlitwy, 
rysunki), Rozważania biblijne, Nasi patronowie i część rozrywkowa o treści religijnej: rebusy, krzyżówki, 
łamigłówki, zgadywanki. Rysunki do pisma były również wykonywane przez dzieci i młodzież.  

Ukazywały się „Dodatki Małej Bazylianki”, zawierające religijną twórczość artystyczną – teksty 
audycji słowno-muzycznych nagranych, pod kierunkiem ks. Sławomira Budnego, przez dzieci na płytach 
CD w Studio Nagrań Programów Katolickich „Juvenes Christi” dla potrzeb radia i katechezy szkolnej. 

Pismo „Bazylianka”, „Dodatek Bazylianki”, „Mała Bazylianka” i „Dodatek Małej Bazylianki” były 
składane w Studio „Juvenes Christi” (ks. Sławomir Budny), a drukowane – dzięki zrozumieniu i 
przychylności burmistrza, Andrzeja Lićwinki – w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsk (Jan Orpik, Urszula 
Silwanowicz).  

Czasopismo „Bazylianka” brało udział w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Parafialnych, za co 
otrzymało podziękowanie KAI miesięcznika „Więź” z Krakowa i nagrodę – multimedialną wersję książki 
„Przekroczyć próg nadziei” i inne książki, ufundowane przez „Więź”. 

Pisma ukazywały się do września 2000 roku.    
Od czerwca 2000 roku do czerwca 2003 roku wydawany był biuletyn informacyjny Studia 

„Juvenes Christi”, w którym zamieszczano m.in. teksty nagrywanych audycji oraz teksty dokumentujące 
tradycje i religijną twórczość artystyczną mieszkańców Lipska. Grono redakcyjne tworzyli: ks. Sławomir 
Budny, Leonarda Żabicka i Stanisław Szyper. Wydano 23 numery tego pisma. W Studio „Juvenes 
Christi” opracowano także teksty modlitw i obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Bazylianki, 
błogosławionych: Marianny Biernackiej i Julii Rapiej oraz folder o sanktuarium. 

Kilka artykułów autorstwa ks. Sławomira Budnego, Leonardy Żabickiej i Stanisława Szypera 
zostało zamieszczonych na łamach pism, nie tylko w zakresie lokalnym i diecezjalnym, ale również o 
zasięgu ogólnopolskim i światowym: „Martyria” nr 1/2003, „Opiekun” nr 14/2003, „Mały Rycerzyk 
Niepokalanej” nr 4/2003, „Droga” nr 19/2003, „Księga Świętych” nr 8/2003, „Posłaniec św. Antoniego z 
Padwy” nr 4/2003, „Rodzina Radia Maryja” nr 7/2003, „Echo Lipska” nr 104-106. 

Poszerzone wiadomości, dotyczące wyżej wymienionej tematyki, zostały opublikowane w 
biuletynie Studia „Juvenes Christi” nr 1/2000 - nr 23/2003 (dostępne w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lipsku).  

Leonarda Żabicka 
 

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

 

Podziękowanie 
 

Wielebnemu Ks. Sławomirowi Budnemu 
z głębi serca pragniemy podziękować za całokształt pracy w lipskiej parafii, 

gdzie - z woli Bożej - pełnił posługę kapłańską od 8 grudnia 1998 roku. 

Gorąco dziękujemy za sumienną pracę duszpasterską, mądrość i piękność  

Słowa Bożego - zawarte w wygłaszanych homiliach. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za religijną twórczość artystyczną, rozwijaną wśród dzieci, 

młodzieży i osób w wieku dojrzałym - skupionych w Zespole Studyjnym „Bazylianka”. 

Osobne wyrazy podziękowania przekazujemy od Rodziców bardzo licznej grupy 

ministranckiej, która - pod kierunkiem Czcigodnego Księdza Prefekta 

 - miała możliwość duchowego wzrastania. 

Za to wszystko, drogiemu nam Ks. Sławkowi, składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

 i życzymy szczęścia w nowej parafii. 
 

Rada Duszpasterska 
Parafii Matki Boskiej Anielskiej 

w Lipsku n. Biebrzą 
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Zakończenie roku szkolnego to chyba najbardziej 

oczekiwany dzień przez uczniów. Wtedy to 

podsumowujemy naszą całoroczną pracę. Wielu uczniów 

otrzymało promocję z wyróżnieniem, niektórzy całkiem 

zwykłe świadectwa, ale najważniejszym jest fakt, że 

wszyscy zostali promowani i mogli udać się na zasłużony 

wypoczynek. Pożegnaliśmy uczniów klas szóstych, którzy 

po wakacjach zasilą szeregi gimnazjum. Należy 

podkreślić, iż absolwent kl. VIa, Wojciech Toczyłowski 

osiągną najwyższą średnią ocen w szkole, wynosiła ona: 

5,5. Wojtek uzyskał również maksymalną ilość punktów 

na egzaminie szóstoklasistów. Na uroczystość 

zakończenia roku szkolnego zaproszono rodziców ucznia, 

którym pani dyrektor wręczyła list pochwalny - najwyższe 

wyróżnienie w szkole. Inni uczniowie również otrzymali 

wiele nagród - za bardzo dobre wyniki w nauce, 

osiągnięcia sportowe czy też działalność w organizacjach 

szkolnych. 

 

 
 

Wakacje - czas zasłużonego odpoczynku 
 

 To był naprawdę pracowity i dobry rok. Miejmy 

nadzieję, że następny będzie równie dobry, a może nawet 

lepszy.      B. Mucha 

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

Niespełnione obietnice 
Nareszcie aura przypomniała sobie o swoich obowiązkach 

i pozwoliła nam odczuć, że jest lato. Trwające od dwóch 

tygodni upały spowodowały masowe wyjazdy nad wodę. 

Gdzie najczęściej odpoczywają lipszczacy? Dla nie 

wybrednych jest to Sajenek, dla bardziej wymagających 

Jazy, Przewięź, Paniewo, Swoboda i wiele jeszcze innych 

miejsc, które przyciągają swoim pięknem nie tylko 

miejscowych ale w coraz większym stopniu tych z dużych 

miast. Kogo najczęściej można spotkać w tych miejscach? 

Oczywiście ludzi z Warszawy, to oni całymi gromadami 

pojawiają się tam gdzie jest jeszcze czyste powietrze, 

woda i cisza. Kolejny sezon letni w pełni a Lipsk nadal nie 

ma przyzwoitego dojazdu do tych uroczych zakątków 

naszego powiatu. Mimo wielu obietnic przedwyborczych 

składanych nam przez osoby ubiegające się o miejsce w 

radzie gminnej, powiatowej a nawet w sejmie, nadal nie 

podjęto żadnych starań, aby rozpocząć na większą skalę 

remont drogi łączącej Lipsk z Mikaszówką (przez 

Rubcowo). Często trasa ta stawała się kartą przetargową 

tych umizgów przedwyborczych, zapewnień, że tym 

razem to już na pewno itd. itp. Ale jak na razie nikt nie 

kwapi się z realizacją tych obietnic, a my nadal musimy 

jeździć w tumanach kurzu, po wyboistej drodze, lub 

ryzykować czołowe zderzenie na wprawdzie asfaltowej 

ale wąskiej części tej trasy. Kto ma zdezelowany 

samochód może narazić się na jego zupełną rozsypkę, ci 

zaś co jeżdżą nowszymi samochodami muszą liczyć się z 

dokładnym sprzątaniem auta po każdym takim wypadzie, 

co już na starcie może zniechęcić do takiej wyprawy. 

Może ci co nam obiecywali interwencje w tej sprawie już 

o tym zapomnieli, może nie są amatorami letnich kąpieli a 

może po prostu korzystają z letniego wypoczynku w 

innych regionach naszego kraju, powinni jednak mieć to 

na uwadze, że droga ta odpowiednio wyremontowana i 

oznaczona może być szansą dla naszej miejscowości na 

częstsze odwiedziny turystów wypoczywających w tych 

stronach. Bywają przecież ciepłe i pochmurne dni, kiedy 

nie kusi plaża, kiedy nie ma co zrobić z wolnym czasem, 

może wówczas skusiliby się na wypady po najbliższej 

okolicy, może trafiliby do nas, może bylibyśmy bliżej tego 

turystycznego Eldorado i dało by się coś uszczknąć z 

niego dla nas. Może ….na razie jednak pozostaje to w 

sferze pobożnych życzeń. 

B. K. 
 

Jak cię widzą, tak cię piszą 
W Lipsku co raz więcej ulic przybywa o 

nawierzchni asfaltowej, a szczególnie wiele przybyło w 
bieżącym roku. Choć trzeba przyznać, że pod tym 
względem jest pokrzywdzona dzielnica Aneszki, gdzie nie 
ma ani jednej ulicy o nawierzchni utwardzonej. Wygląda 
na to, że w Lipsku dzielnica Aneszki zaliczana jest do 
kategorii B. trzeba zaobserwować, że w tej dzielnicy 
najmniej jest dzikich żywopłotów takich jak można 
zaobserwować na całej długości przy ul. Pustej, a 
szczególnie przy pozostałościach po gminnej spółdzielni i 
przy byłej spółdzielni produkcyjnej, a obecnie warsztatach 
naprawy samochodów. Piękny przykład daje mieszkanka 
naszej miejscowości, zamieszkała przy ul. Lipowej, róg ul. 
Batorego, gdzie od ul. Batorego przed pięknym 
malowanym ogrodzeniem na długości ok. 50m, rosną 
prześliczne, kolorowe kwiaty. 
 Mieszkańcy Lipska weźmy przykład z tej 
emerytki, by nasze ulice wyglądały tak jak przy jej 
posesji, i nie tylko. Przy ul. Pustej po przeciwnej stronie 
przedsiębiorstwa Kłos, mieszka emeryt - inwalida I grupy, 
który z trudem porusza się na dwóch kulach i samotnie 
mieszka, a jego skromna posesja jest bardzo starannie 
zadbana. 
 Wspomniane żywopłoty nie tylko obserwuje się 
przy ul. Pustej, ale na większości ulic zabudowanych 
nawet nowymi, ładnymi domami, a szczególnie na 
obrzeżach naszego nadbiebrzańskiego grodu. 
 A może Rada Miejska wystąpiłaby z apelem: 
„dbajmy o wygląd naszej miejscowości”, bo jak 
staropolskie przysłowie powiada: „jak cię widzą, tak cię 
piszą”. 

Marian Jermakowicz 
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Rada Miejska... 
 

W dniu 29 czerwca 2003 r. odbyła się V Sesja Rady Miejskiej 

w Lipsku, na której podjęto następujące uchwały: 

 Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną działkę 

rolną, położoną w obrębie wsi Dulkowszczyzna, oznaczoną nr 

geod. 10/5 o pow. 5,618 ha,  stanowiącą własność Miasta i 

Gminy Lipsk. 

 W uchwale Nr IV/39/03 Rady Miejskiej w Lipsku z 

dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

bankowego na modernizację drogi gminnej Lipsk – Kurianka – 

Dulkowszczyzna wprowadza się następujące zmiany: dodaje 

się zapis: „Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny 

in blanco wraz z deklaracja wekslową”. 

 W celu wykonania zadań będących przedmiotem 

działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazuje się na 

wyposażenie zakładu następujące obiekty: „ budynek po byłym 

Ośrodku Zdrowia w Rygałówce położonym na działce Nr 255/3 

o pow. 1700m
2
”. 

 Przystępuje się do sporządzenia zmiany w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w 

rejonie ulic Pustej i Stolarskiej w  Lipsku, zatwierdzonym 

Uchwalą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXI/191/98 z dnia 31 

marca 1998 r., polegającej na wprowadzeniu na działkach 

oznaczonych nr geod. 281/14, 281/15,  281/16, 281/25, 281/17, 

281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 281/24, 

281/28 i 281/29 w miejsce projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej lokalizacji kompleksu Strażnicy Straży 

Granicznej/ cele związane z bezpieczeństwem i obronnością 

Państwa/. Przedmiot ustaleń planu ujęto w załączniku Nr 1, 

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Granice 

obszaru objętego planem określono kolorem czerwonym na 

mapie, stanowiącej załącznik graficzny Nr 2 do uchwały. 

(załączniki na tablicy ogł. Urzędu Miejskiego). 

 W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku 

uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/39/95 z dnia 2 

lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gospodarki 

Komunalnej w Lipsku, zmienionego uchwałą Nr IV/40/99  z 

dnia 12 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Lipsku wprowadza się następujące 

zmiany: w § 3 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „ 15. 

Organizowanie na zlecenie Burmistrza wyłapywania i 

przetrzymywania psów oraz przekazywania zwierząt do 

zakładu weterynarii i schronisk dla zwierząt.” 

 Uchwała w sprawie przyjęcia programu „Zdrowa 

Gmina Lipsk”.  Program stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Lipsku.  

 Ustala się następujące zasady zbycia i ulgi przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Miasta i Gminy 

Lipsk, położonym w Lipsku przy ul. Rynek 7A, na dz. nr 671 

na rzecz najemców tych lokali : 

1) Przyjmuje się cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z 

przynależną piwnicą oraz ułamkowym udziałem w częściach 

wspólnych budynku oraz działki pod budynkiem w wysokości 

40 % wartości określonej przez rzeczoznawcę; 

2) Przy jednorazowej wpłacie, udziela się nabywcy dodatkowej 

bonifikaty w wysokości 20 % ceny sprzedaży ustalonej w pkt. 

1”; 

3) Dopuszcza się spłatę ceny nabycia lokalu w ratach w sposób 

następujący : 

a) spłata pierwszej raty przed dniem zawarcia umowy 

notarialnej, 

b) ustala się maksymalną ilość rat – 10 rat rocznych, równych 

cenowo, 

c) w przypadku spłaty ceny nabycia w 2-óch ratach rocznych, 

wysokość dodatkowej bonifikaty wyniesie 10 %  ceny ustalonej 

w pkt. 1”, 

d) przy rozłożeniu spłaty na więcej niż 2 rat, dodatkowej 

bonifikaty nie udziela się, 

4) raty roczne wraz z oprocentowaniem płatne są w terminie do 

dnia 31 marca każdego roku     spłaty ustalonych rat; 

5) rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega 

oprocentowaniu przy    zastosowaniu stopy procentowej równej 

stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 

Polski; 

6) roszczenia gminy z tytułu nie spłacenia należności oraz 

odsetek podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu; 

7) w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat, 

licząc od dnia jej nabycia, nabywca będzie zobowiązany do 

zwrotu gminie kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. 

Traci moc Uchwała Nr XX/189/01 Rady Miejskiej w Lipsku z 

dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia i ulg 

przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad zbycia lokali 

użytkowych, zajmowanych przez najemców w budynku Miasta 

i Gminy Lipsk, położonym w Lipsku przy ul. Rynek 7A, na 

działce nr 671 w części dot. lokali mieszkalnych. 

W przypadku nie skorzystania przez najemców z 

pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych zostaną one 

sprzedane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami . 

 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. 

Zwiększyć dochody o kwotę 31.836 zł  i zmniejszyć o kwotę 

13.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Zwiększyć wydatki o kwotę 18.720 zł, zgodnie z załacznikiem 

Nr 2. 

Dokonuje się przeniesień wydatków w działach między 

rozdziałami i paragrafami      o kwotę 730.267 zł, zgodnie z 

załacznikiem Nr 3. 

Budżet po zmianach wynosi: dochody  9.214.871 zł ; wydatki   

9.826.154 zł . 

Z dochodów przeznacza się kwotę 62.400 zł na spłaty pożyczki 

oraz kwotę 63.600 zł na spłatę kredytu. 

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 737.283 zł jest: 

- kredyt długoterminowy na modernizację drogi – 287.283 zł; 

- pożyczka na modernizację systemu ciepłowniczego – 450.000 

zł. 

Przyjmuje się do realizacji limity wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz 

środków na ich realizację zgodnie z załacznikiem Nr 5. 

Traci moc § 4 Uchwały Nr III/23/03 Rady Miejskiej w Lipsku z 

dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 

(załączniki w Urzędzie Miejskim) 

 W uchwale Nr XIII/128/2000 Rady Miejskiej w 

Lipsku z dnia 28 czerwca 2000 r.    w sprawie przekazania dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Lipsku w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości 

stanowiących mienie komunalne oraz wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie bądź wynajęcie części przekazanych 

nieruchomości wprowadzić zmianę, polegającą na wykreśleniu 

w § 1 tej uchwały zapisu w brzmieniu „ nieruchomość położona 

w Rygałówce oznaczona nr geodezyjnym 255/3 o pow. 1700m
2
 

zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia”.  
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 Wypowiada się porozumienie zawarte w dniu 22 

pażdziernika 1990 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu 

Rejonowego w Augustowie a Burmistrzem Miasta i Gminy 

Lipsk w sprawie powierzenia niektórych zadań rejonowych 

organów rządowej administracji ogólnej organom gmin (Dz. 

Urz. Woj. Suw. Z 1990 r. Nr  25, poz. 251 i z 1991 r. Nr 11, poz. 

95, z 1998r. Nr 18, poz. 103) wynikające z następujących ustaw: 

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, ustawy z dnia      4 września 1997 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

(Porozumienie z dnia         22 października 1990 r. aneks z 25 

marca 1998 r.), 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (art. 179 § 

1) – wyrażenie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez 

właściciela na rzecz Państwa (Porozumienie z dnia 22 listopada 

1990 r. – Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z 1990 r. Nr 25, poz. 251), 

- ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków 

ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 

10, poz. 53 z późn. zm.) (Porozumienie z 17 czerwca 1991 r. – 

Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z 1991 r. Nr 24, poz. 222), 

- ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U.         z 1998 r. Nr 7, poz. 25) (Porozumienie z 

17 czerwca 1991r.aneks 15 września 1992 r. – Dz. Urz. Woj. 

Suwalskiego z 1992 r. Nr 50, poz. 332) 

 Tworzy się środek specjalny w Szkole Podstawowej w 

Lipsku. 

1.  Opłaty pochodzące z wpłat za usługi wynajmu pomieszczeń, 

wpłaty za ksero, pomoc w dożywianiu uczniów z Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłaty prowizji z 

ubezpieczenia uczniów, wpłaty nagród pieniężnych 

przyznawanych szkole, odsetek bankowych, wpłaty za wynajm 

lokalu byłej szkoły w Skieblewie stanowią dochód środka 

specjalnego i gromadzone są na wyodrębnionym rachunku 

bankowym. 

2. Środki specjalne, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na 

zakupy związane z doposażeniem placówki, wydatkami na zakup 

papieru, dożywianiem uczniów, organizację zajęć 

pozalekcyjnych (zakup pomocy, wyposażenia uczniów w stroje, 

zakup nagród dla uczniów), częściowe pokrycie wydatków na 

wyposażenie stołówki, kuchni lub zakup środków czystości. 

      Dochodami środków specjalnych mogą być dotacje celowe 

otrzymane z budżetu. 

W załączniku do uchwały Nr XVII/166/01 Rady Miejskiej w 

Lipsku z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania 

nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzeń, a także wysokości, szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

zmienionej Uchwałą Nr XX/105/01 Rady Miejskiej w Lipsku z 

dnia 31 sierpnia 2001 r. dokonuje się następujących  zmian: „ § 5 

otrzymuje brzmienie: Nauczycielom realizującym dodatkowe 

zadania oraz zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny w 

wysokości: 1) za wychowastwo klasy, grupy w przedszkolu i 

świetlicy w wysokości  28 złotych; 2) funkcję opiekuna stażu w 

wysokości 40 złotych” 

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 
– przystanek Lipsk – ważny od 15.06.2003 r. do 19.06.2004 r. 

 

Kierunek Przez Godz. odjazdu 

Augustów  6.30 S; 6.34 L; 11.07 U; 14.40 UF7; 16.03 U 

Augustów Sztabin 6.20 U; 14.55 U; 17.08 UF7 

Białystok Dąbrowa Biał. 7.26 6+U 

Białystok Dąbrowa Biał., Sokółka 6.18 H6+U 

Dąbrowa Biał.   6.18 S; 7.25 F; 7.26 S; 12.25 F; 13.20 S; 15.15 F; 16.50 U; 18.40 U 

Lipszczany  6.03 F; 8.45 U; 11.28 F; 15.04 U; 18.38 Un 

Sokółka  10.28 U+F6 

Sokółka Dąbrowa Biał. 13.50 U; 16.30 U 

Suwałki Augustów, Nowinka 8.00 U; 17.30 Un 

Wołkusz  10.04 U; 12.25 U; 15.15 U; 16.04 UF7 
 

Opis: 

+ - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta) 

6 – kursuje w soboty 

7 – kursuje w niedziele 

F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze 

H – kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych 

L – nie kursuje w I i II dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w Nowy Rok 

S – kursuje w dni nauki szkolnej 

U – nie kursuje w I dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz Nowy Rok 

n – nie kursuje 24.XII i 31.XII i w Wielką Sobotę przed Wielkanocą 
 

Informacja dla turystów: najbliższa stacja kolejowa PKP znajduje się w odległości 10 km od Lipska jest to stacja 

kolejowa Dąbrowa Biał. Najważniejsze połączenia z tej stacji to: 

 

 

- Łódź (przez Warszawę) - 0
56

 

- Suwałki - 4
11

; 6
14

; 6
57

; 11
16

; 15
37

; 19
17

; 21
15

 

- Białystok - 5
38

; 16
22

 

- Warszawa (przez Białystok) - 8
42

; 12
30

; 18
48

 

- Gliwice (przez Warszawę) - 20
29
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Poziomo: 
3. Jasnożółty śpiewak w klatce, 7. Fikołek w powietrzu, 8. Wyspa na Morzu Śródziemnym, 9. Zimowy pojazd, 10. 

Wieloczynnościowa maszyna, 14. Podział na składniki, rozkład, 17. Ryba węgorzokształtna, 18. Materiał wiążący, 19. 

Imię żeńskie (zdrobniale), 22. Akt prawny, 25. Taniec ludowy, 26. Linia na mapie pogody, 27. Zwieszająca się część 

zlodowaciałego śniegu, skały, 28. Plakat, 29. Prenumerator. 

Pionowo: 

1. Pracownik sądowy lub prokuratorski, 2. Bokserska klamra, 3. Cechy budzące wesołość, 4. Dzierżawa, 5. Ciastko z 

kremem, 6. Komik, błazen, 11. Nie wyrażenie zgody, 12. Komedia W. Szekspira, 13. Śmiałek, chwat, zuch, 15. Kopia 

jakiegoś oryginalnego dokumentu, 16. Zakładka na spódnicy, 20. Część sztandaru (drewniany drążek), 21. Osoba do 

której przeznaczony jest list, 22. Rzadki okaz, 23. Obszar rozciągający się miedzy zwrotnikami, 24. Rządy, 25. Niedobór 

w kasie.  

 
 
 

 

 

 Rozwiązanie z krzyżówki 

 nr 3 brzmi:  „REFERENDUM”.  

 Litery z pól ponumerowanych w prawym 

dolnym rogu od 1 do10  utworzą rozwiązanie, 

które wraz z załączonym kuponem, należy 

dostarczyć do redakcji w terminie  

 do 20 września  2003 r. 

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe 

rozwiązanie rozlosujemy nagrodę książkową.  
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