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REGIONALNE KOLĘDOWANIE
10 stycznia 2004 odbył się w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipsku V Powiatowy Przegląd Zespołów
Kolędniczych i Pastorałek. Do udziału w przeglądzie
zgłosiło się 6 zespołów z terenu powiatu augustowskiego i
jeden z Białorusi. Zespół z Putryszek koło Grodna przybył
na zaproszenie MGOK-u w ramach realizowanego od
października ub. r. projektu „Wspólne tradycje - nowa
przyszłość”, mówiącego o współpracy z rejonem
grodzieńskim na Białorusi.
Imprezę zapoczątkował występ dziecięcego zespołu
wokalno-muzycznego działającego przy MGOK-u. Zespół
ten, prowadzony przez Barbarę Filipczuk, wykonał
pastorałki. Następnie na scenę weszła grupa 6-latków z
Samorządowego Przedszkola w Lipsku, która pod
kierunkiem wychowawczyń Bożeny Zaniewskiej i Anny
Gładczuk przygotowała widowisko pt. „Idą, idą...święty
Józef z Matką Boską” wg scenariusza Renaty Wieczorek.

zdj. Anna Gładczuk
Kolejną grupę stanowili uczniowie z kl. V b ze Szkoły
Podstawowej w Lipsku, która przedstawiła widowisko „Hej
kolęda, kolęda...” wg scenariusza Jadwigi Suligi. Zespół
kolędników pod kierunkiem Teresy Sapieha przypomniał
tradycję kolędowania z gwiazdą.
Koło Teatralne „Maska” działające przy Gimnazjum w
Lipsku zaprezentowało się w 3 aktowym widowisku
herodowym
„Boże
Narodzenie”
wg
scenariusza
opracowanego przez swoją opiekunkę Krystynę Żabicką.
Rozbudowana forma przedstawienia, wielość postaci,

barwne stroje i ciekawa scenografia wzbudziła zachwyt
tłumnie zgromadzonej publiczności.

zdj. Wiesław Bochonko
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lipsku
kierowany przez Agnieszkę Kobeldzis pokazał widowisko
na podstawie bajki ks. Malińskiego – pt. „Pomyłka
Lucyfera”. Przedstawienie to nie prezentuje tradycji
ludowych naszego terenu. Łączy natomiast w sobie coś,
co dla współczesnych staje się już tradycją – piosenki Arki
Noego i bajki ks. Malińskiego. Dziecięco – młodzieżowy
zespół „Cantate-Dominum”z Białorusi, działający przy
szkole w Putryszkach, zaprezentował się w widowisku
„Jasełka”. Zespół jest kierowany przez Helenę
Mienszykową, reżyserem spektaklu jest Tamara
Kułakowska zaś zespołowi akompaniuje Tatiana Tużylina.
Komisja artystyczna w składzie: Mirosław
Nalaskowski – ROKiS Suwałki, Katarzyna Bejm –
Starostwo Powiatowe w Augustowie, Wojciech Kowalczuk
– Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Romualda
Prolejko M-GOK Lipsk, po obejrzeniu wszystkich
prezentacji scenicznych przyznała I miejsce uczniom kl. V
b i nagrodę w wysokości 250 zł., II miejsce zajęło Koło
Teatralne „Maska” z lipskiego gimnazjum otrzymując
nagrodę w wysokości 150 zł, III miejsce przypadło w
udziale grupie 6-latków z naszego przedszkola, które
otrzymały nagrodę 100 zł. Na wyróżnienia zasłużyły
również dziecięcy zespół wokalno – instrumentalny i
samorząd uczniowski SP. Oba zespoły otrzymały po 50 zł.
Wszystkie nagrody pieniężne ufundował organizator czyli
M-GOK w Lipsku. Zespół z Putryszek otrzymał nagrodę
specjalną
ufundowaną
przez
Starostę
Powiatu
Augustowskiego – radiomagnetofon.
Redakcja

2

ECHO LIPSKA styczeń-luty 2004

XII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Sztab przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Lipsku

SPORTOWY FLESZ
Rok 2004 siatkarze z LKS „Biebrza” rozpoczęli od udziału
w turnieju piłki siatkowej organizowanej w ramach XII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Białymstoku. Mecz gorąco dopingowany przez kibiców
rozgrywały drużyny: II ligowa Moderator Hajnówka z
MUKS B-stok oraz REMEX v-ce lider i LKS „Biebrza”
Lipsk.

„Gody, ach te gody…”

W niedzielę 11 stycznia 2004 roku już po raz
dwunasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Po raz drugi zebrane pieniądze przeznaczono na zakup
sprzętu medycznego dla ratowania życia niemowląt i
dzieci młodszych.
Od kilku już lat z inicjatywy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lipsku, również lipska młodzież
organizuje zbiórkę pieniędzy na ten cel. W tym roku
powołano sztab, którego szefem została Agnieszka
Trochimowicz. W pracy pomagali jej również Wioletta
Orpik i Maciej Sokołowski. Do sztabu zgłosiło się 17
wolontariuszek, które przez dwa dni kwestowały na rzecz
Fundacji Jurka Owsiaka. A oto ich nazwiska:
Anna Bliźniukiewicz, Emilia Boguszewska, Katarzyna
Boguszewska, Wioletta Boguszewska, Elwira Bugieda,
Anna Czarkowska, Ewa Czarkowska, Urszula Janucik,
Katarzyna Kiriaka, Justyna Sawicka, Anna Sierocka,
Magda Sztukowska, Sylwia Załęska, Agnieszka Zieziula,
Barbara Zieziula, Urszula Dorota Żak.
W Lipsku wolontariusze zaczęli zbierać pieniądze
już 10 stycznia (sobota) podczas trwania V Powiatowego
Przeglądu Widowisk Kolędniczych i Pastorałek. W sobotę
zorganizowano również dyskotekę, z której cały dochód
(433,98zł) został przeznaczony na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie przeglądu
zlicytowano też przedmioty, które sztab dostał od
Fundacji. Łączna kwota zebrana podczas licytacji
wyniosła 126 zł.
W niedzielę 11 stycznia wszyscy wolontariusze
pełni zapału ruszyli do kwestowania. Można ich było
spotkać przed kościołem w Lipsku i Rygałówce. Podczas
kwesty w Lipsku zebrano 1 443,58 zł, a w Rygałówce
536,18 zł. Łączna kwota wyniosła 2 504,97 zł.
W niedzielę wiadomość o zebranej kwocie
wysłaliśmy mailem do Fundacji. Jurek Owsiak przeczytał
go na atenie telewizyjnej dwójki. Były też podziękowania
za włączenie się w akcję WOŚP.
Wszystkim, którzy wspomagają nasze działania
serdecznie dziękujemy.
SIĘ MA i do następnego roku!
Agnieszka Trochimowicz

Złote i Srebrne Gody par małżeńskich w tym roku
odbyły się 31 stycznia. Tego dnia pary świętujące 25–
lecie i 50–lecie pożycia małżeńskiego zostały zaproszone
przez władze miasta i gminy na uroczyste obchody ich
jubileuszu.
Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili
w tym roku Państwo:
1. Galina i Mikołaj Stremkowscy z Jałowa
2. Janina i Tadeusz Krysiukowie z Krasnego
3. Stanisława i Stanisław Czygierowie z Dolinczan
4. Honorata i Józef Harasimikowie z Rakowicz
5. Stanisława i Piotr Dąbrowscy z Siółka
6. Maria i Stanisław Rakusowie z Siółka – Lipsk
Murowany
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili
w tym roku Państwo:
1. Teresa i Jan Paszkiewiczowie z Lipska
2. Janina i Kazimierz Grynczelowie z Lipska
3. Zofia i Jan Czygierowie z Lipska
4. Zofia i Marek Antonii Kuszykowie z Lipska
5. Helena i Mieczysław Bondziulowie z Lipska
6. Bożena i Tadeusz Wojtczakowie z Lipska
7. Stanisława i Henryk Biedulowie z Lipska
8. Teresa i Wacław Margielewiczowie z Lipska
9. Zinajda i Aleksy Gryciukowie z Lipska
10. Alicja i Mirosław Hawrylikowie z Lipska
11. Janina i Tadeusz Aszurkiewiczowie z Kurianki
12. Teresa i Jerzy Makułowie ze Skieblewa
13. Monika i Franciszek Radziwonowiczowie
z Rogożyna Starego
14. Maria i Antoni Hećmanowie z Bartnik
15. Stanisława i Edward Gilewscy z Kopczan
16. Zofia i Mieczysław Żukowscy z Kopczan
17. Halina i Tadeusz Krzywiccy ze Starożyńc
18. Regina i Jan Jermakowie z Jacznik
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Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą św.
o godz. 16.00 w miejscowym kościele parafialnym.
Następnie goście udali się do sali kina „Batory”, gdzie
przez prawie dwie godziny oglądali przygotowaną na tę
okazję część artystyczną. Na scenie wystąpiła między
innymi lipska schola i Koło Taneczne z Gimnazjum w
Lipsku, prowadzone przez panią Halinę Baranowską.
Jubilaci
mogli
też
zobaczyć
przedstawienie
drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Lipsku
zatytułowane „Karnawał z czterema porami roku” oraz
widowisko herodowe pt. „Boże Narodzenie” w wykonaniu
Koła Teatralnego „Maska” działającego przy lipskim
Gimnazjum.
Dodatkowo w tym roku, przy okazji obchodów
Złotych i Srebrnych Godów grupa wolontariuszy z Lipska
zorganizowała dla całej społeczności lokalnej kolejną już
akcję, z której dochód zostanie przeznaczony na letni
wypoczynek dzieci z naszej gminy. Wspólnymi siłami
grupa młodzieży, nauczyciele z Lipska i Rygałówki,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, jak również
Biblioteka Publiczna zorganizują do lata szereg takich
akcji, z których dochód zostanie przeznaczony na ten cel. I
właśnie jednym z takich przedsięwzięć podczas obchodów
Złotych i Srebrnych Godów była Loteria Fantowa. Cała
zgromadzona publiczność mogła wziąć w niej udział,
wspomagając ten szczytny cel i jednocześnie wygrywając
ciekawe fanty.
Dodatkowo każdy zakupiony los, brał udział w
późniejszym losowaniu nagrody specjalnej, którą była:
lampka nocna z zegarkiem ufundowana przez Zespół
Regionalny „Lipsk” oraz elektryczny koc sponsorowany
przez panią Jadwigę Thom.
Jak się okazało loteria cieszyła się ogromnym
powodzeniem i wszystkie losy zostały bardzo szybko
sprzedane.
Po zakończeniu części artystycznej i rozlosowaniu
nagród specjalnych, pary małżeńskie świętujące swój
jubileusz udały się do sali samorządowej Urzędu
Miejskiego, gdzie nastąpiło wręczenie odznaczeń.
Podczas dalszej części wieczoru wszyscy zaproszeni
na tę okazję goście bawili się przy pieśniach
wykonywanych przez pana Stanisława Dzietczyka,
muzyka z Krasnego.
Redakcja

*******************************************

Z życia szkoły...
GRUDZIEŃ

W grudniu tradycyjnie przygotowywaliśmy się do
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy
niecierpliwi w oczekiwaniu na Mikołaja, mogli go spotkać
w klasach, na szkolnym korytarzu, kiedy w dniu swoich
imienin rozdawał prezenty. Pojawił się oczywiście na
zaproszenie Samorządu Szkolnego, z którym ponoć od lat
współpracuje.
Uczniowie, uczęszczający na zajęcia koła tanecznego pod
kierunkiem pani Ewy Przekop, mieli możliwość

ponownego spotkania z Mikołajem, tym razem w Szkole
Podstawowej nr 3 w Augustowie. Wzięli udział w
mikołajkowym turnieju tańca. Miło było obejrzeć naszych
tancerzy w towarzystwie profesjonalistów. I chociaż nie
przywieźliśmy prawdziwych pucharów, nasi uczniowie
wystąpili poza konkursem, wszyscy okazali się
zadowoleni, ponieważ zostali obdarowani słodyczami
oraz maskotkami przez pojawiającego się na sali pewnego
starszego pana, któremu towarzyszyli trochę młodsi
pomocnicy, również z workami prezentów.
Pamiętaliśmy o dzieciach z ośrodka w Studzienicznej. W
szkole pojawiły się ogłoszenia o pięknej treści: przygotuj
swój dar serca... Czas adwentu to rzeczywiście okres
radosnego oczekiwania, ale czy dla wszystkich? Właśnie
refleksji nad losem innego człowieka, kształtowaniu
wrażliwości na niedolę, dostrzeganiu potrzebujących
powinniśmy ten czas poświęcić. Tak też się stało. Grupa
kolędników z klasy V b wraz ze swoją wychowawczynią panią Teresą Sapiehą, wyruszyła najpierw do klas i
pracowników szkoły, a potem do zakładów pracy z
kolędą. Zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc
dzieciom z ośrodka w Studzienicznej.
W szkole odbył się również kiermasz kartek
świątecznych, dochód ze sprzedaży przeznaczono na
wypoczynek wakacyjny dzieci.
W ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną
uczestniczyliśmy
w
spotkaniu
opłatkowym,
przygotowanym przez panią Agnieszkę Kobeldzis oraz
uczniów działających w SU. Mieliśmy okazję obejrzeć
widowisko o tematyce bożonarodzeniowej. Przy
dźwiękach nastrojowych kolęd składaliśmy sobie
życzenia. Były nawet prezenty- piękne aniołki i choinki
wykonane przez uczniów na zajęciach koła plastycznego,
które prowadzi pani Małgorzata Rakus.
STYCZEŃ
Nowy Rok rozpoczęliśmy sukcesem, a mianowicie grupa
kolędnicza pod kierunkiem pani Teresy Sapiehy zdobyła I
miejsce na Powiatowym Przeglądzie Widowisk
Kolędniczych. Gratulacjom nie było końca. Nagrodzono
również jasełka przygotowane przez panią Agnieszkę
Kobeldzis. To wydarzenie również nas ucieszyło.
Wraz z dyrekcją i pracownikami gimnazjum przyjęliśmy
gości z Białorusi. W szkole odbyło się spotkanie z
nauczycielami z Putryszek. Zarówno goście jak i
gospodarze opowiadali o swojej pracy, sukcesach,
prezentowali się od najlepszej strony, nie pomijając przy
tym niedostatków szkolnej rzeczywistości, które, okazuje
się, występują bez względu na granice. Bardzo podobała
się nasza szkoła, a szczególnie wystrój pracowni.
Spotkanie również przebiegało w niezwykle miłej
atmosferze, nawiązały się nowe znajomości, które, być
może, w przyszłości zaowocują systematycznymi
kontaktami.
W ramach Programu Profilaktycznego opracowanego i
przyjętego
do
realizacji
przez
naszą
szkołę
przeprowadzono konkurs wiedzy na temat uzależnień i
sposobów zapobiegania im. Konkurs opracowały panie G.
Bondzińska i M. Bielecka. W zmaganiach wzięły udział
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wcześniej wytypowane i przygotowane pod czujnym
okiem wychowawców zespoły uczniów klas szóstych.
Zwycięskim zespołem okazali się być uczniowie klasy VI
c: Michał Danilczyk, Marlena Jankowska, Daniel
Korżyński. Laureaci wykazali się nie tylko wiedzą o
szkodliwości uzależnień, ale również znajomością metod
walki z nałogami oraz różnymi formami nacisku ze strony
grupy rówieśniczej.

Najprzyjemniejszą uroczystością w szkolnym kalendarzu
jest z pewnością Choinka Noworoczna. Być może
przebieg okazuje się być tradycyjny, ale w programie
artystycznym na pewno można znaleźć wiele ciekawych
prezentacji. Świadczy o tym chociażby niemalejąca od lat
liczba widzów, zgromadzonych w sali, gdzie odbywają się
popisy najmłodszych artystów. Mieliśmy okazję po raz
kolejny podziwiać przepiękne kolędy w wykonaniu chóru,
którym od lat opiekuje się pani Urszula Bobrowska.

Właśnie
dzięki
profesjonalnemu
wykonaniu
bożonarodzeniowych pieśni zawsze powraca nastrój
minionych świąt. Następnym punktem programu była
inscenizacja przygotowana przez wychowanków pani
Małgorzaty Rakus. Zachwycało nie tylko wykonanie, ale
również piękne stroje młodych adeptów sztuki aktorskiej,
a to przede wszystkim zasługa utalentowanych mam.
Potem publiczność ożywiła się bardzo, tak dzieje się
zazwyczaj, gdy rozlegają się dźwięki skocznej muzyki, a
na sali pojawiają się tancerze. Nie ma co, miesiące
żmudnych ćwiczeń na pewno przyniosły efekty, mógł to
ocenić każdy, kto obejrzał popisy. W czasie choinki
uczniowie tradycyjnie bawią się przy dźwiękach
dyskotekowych rytmów, tak też było i w tym roku.
Po I semestrze żmudnej pracy nadszedł czas odpoczynku.
Niewielu uczniów ma możliwość wyjazdu podczas ferii,
dlatego właśnie w szkole zorganizowano zimowisko.
Odbywały się zajęcia świetlicowe, w których uczestniczyli
głównie młodsi. Sympatycy sportu mogli organizować
mecze i inne rozgrywki na sali gimnastycznej, a przyszli
informatycy pracowali z komputerem. Miejmy nadzieję,
że w czasie ferii wszystkim uda się zregenerować
wyczerpane w pierwszym półroczu siły.
B. H. Mucha

*****************************************************************************************

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Styczeń – karnawał i czas rozrywkowoimprezowy, więc w naszej szkole także odbyło się wiele
zabaw.
W niedzielę 10 stycznia w Sali kinowej MGOK-u
na Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i
Pastorałek zaprezentowała się m. in. nasza grupa teatralna
MASKA prowadzona przez panią Krystynę Żabicką.
Występ podobał się zarówno widzom, jak i jurorom,
którzy przyznali naszej młodzieży drugie miejsce, tym
samym typując zespół do reprezentowania naszego
powiatu na przeglądzie w Węgorzewie.
Dodatkowo część naszych uczniów z SU
prowadzonego przez panią Ewę Renkowską aktywnie
włączyła się w akcję zbierania pieniędzy na rzecz letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. W przerwie między
występami
poszczególnych
zespołów
uczniowie
prowadzili kawiarenkę, w której można było wypić kawę i
herbatę oraz zjeść ciasto domowej roboty.
Wielką atrakcją tego dnia był przyjazd grupy
młodzieży z Białorusi. Wieczorem, na specjalnie
zorganizowanej dyskotece, nasi uczniowie mieli
możliwość zawarcia bliższej znajomości z Białorusinami.
W tym miejscu specjalne podziękowania należą się tym
wszystkim rodzinom, które zapewniły gościom nocleg. Na
pewno była to znakomita okazja do lepszego poznania się
i zawarcia przyjaźni.
Grupa z Białorusi to również nauczycielki
opiekujące
się
młodzieżą
i
przedstawicielki
stowarzyszenia kobiet. Im także zapewniono atrakcyjny
wieczór, ponieważ zorganizowano spotkanie towarzyskie

z Radami Pedagogicznymi Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Lipsku. Z wielką ciekawością goście
zwiedzili szkołę, porównując wyposażenie i wystrój z ich
szkołą niedaleko Grodna. Nasi nauczyciele mieli
możliwość poznania warunków w tamtejszej szkole,
ponieważ bariera językowa nie była zbyt trudna do
pokonania. Organizatorzy spotkania mają nadzieję na
kontynuowanie znajomości i w przyszłości być może na
wymianę młodzieży.
20 stycznia odbyła się w naszej szkole choinka
noworoczna. Zrezygnowaliśmy w tym roku z akademii dla
uczniów, przenosząc ją na niedzielę 25 stycznia, kiedy to
miało miejsce zebranie rodzicielskie. Uczniowie bawili się
na dyskotece choinkowej, a rodzice mieli możliwość
podziwiania występów chóru szkolnego oraz grupy
tanecznej prowadzonej przez panią Halinę Baronowską.
W piątek 23 stycznia nasze kółko teatralne
prezentowało swoje umiejętności na Przeglądzie
Widowisk Kolędniczych w Węgorzewie. Przyznano dwa
pierwsze miejsca i kilka wyróżnień. Występ naszego
kółka zdobył właśnie wyróżnienie, co jest wielkim
sukcesem, biorąc pod uwagę poziom konkursu i liczbę
uczestników przeglądu. Gratulujemy!
Tradycyjnie już 11 stycznia nasza młodzież
aktywnie pracowała na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, a 31 stycznia (sobota) w sali
kinowej MGOK-u uczestniczyła w imprezie, z której
dochód był przeznaczony na zorganizowanie letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W
sumie styczeń był dla naszych uczniów nie tylko
rozrywkowy, ale też bardzo pracowity.
Elżbieta Bienasz
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FERIE W MIEJSKO-GMINNYM
OŚRODKU KULTURY
Tradycyjnie, jak co roku w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w czasie zimowego wypoczynku
odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pod hasłem
„Ferie na wesoło” pracownicy MGOK – u przygotowali
szereg propozycji spędzenia wolnego czasu.
Przez cały tydzień tj. od 2.02.2004 do 06.02.2004,
w godz. 9.00 – 13.00 wszyscy chętni mogli uczestniczyć
w organizowanych przez nas zajęciach.

Rozpoczęliśmy Turniejem Bilardowym, w którym udział
wzięło dwanaście osób. Zwycięzcami zostali Michał
Danilczyk, Rafał Sawicki i Piotr Bondziul. Natomiast
wszystkich pozostałych zaprosiliśmy na zajęcia
komputerowe.
Wtorek poświęcony był Europie. Dwadzieścioro dzieci
brało udział w konkursach i zabawach związanych z
naszym kontynentem. Było mnóstwo nagród i dużo dobrej
zabawy. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych
szczegółów na temat życia mieszkańców Europy.
W środę chłopcy, mogli zmierzyć swe siły w Turnieju
Tenisa Stołowego. Najlepszymi okazali się: Tomek
Kiljańczyk , Radek Kubryński i Łukasz Żabicki. Po
turnieju odbyły się zajęcia taneczno – muzyczne, w czasie
których wspólnie śpiewaliśmy piosenki o zimie, robiliśmy
małe inscenizacje i tańczyliśmy.
Nie zabrakło również zajęć plastycznych, którym
poświęcony był czwartek. Uczestnicy wykonywali
projekty witraży oraz prace związane z Dniem Świętego
Walentego. U niektórych osób odkryliśmy niezwykłe
zdolności plastyczne, dlatego też najlepsze prace zostały
wywieszone na wystawie w holu kina.
Piątek był niezwykle smaczny. „Konkurs kanapkowy”
wypadł świetnie, wszyscy bardzo się starali,
najprzyjemniejsze
jednak
okazało
się
zjadanie
własnoręcznie przygotowanych kanapek. Po napełnieniu
brzuszków należało spalić nadwyżkę kalorii, dlatego
przeprowadziliśmy z dziećmi zabawy ruchowe.
Oprócz wyżej wymienionych zajęć dwa razy w tygodniu
organizowaliśmy
dyskoteki,
które
szczególnym
powodzeniem cieszyły się u młodzieży.
Wydaje się zatem, że ferie można uznać za udane.
Spędzony w MGOK-u czas był nie tylko przyjemny, ale
też pożyteczny.

C i e k a w o s t k i
z życia naszego Przedszkola
Kolejny już raz 6-latki z naszego przedszkola pod
kierunkiem nauczycielek B. Zaniewskiej i A. Gładczuk
wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Widowisk
Kolędniczych i Pastorałek organizowanym przez MGOK.
W przygotowaniu strojów do jasełek pomogli nam w
dużym stopniu rodzice. Jesteśmy im za to bardzo
wdzięczne! Dziękujemy!
Przedszkolaki zostały wysoko docenione przez
jury za swój pierwszy występ na scenie. Zajęły III miejsce
oraz otrzymały nagrodę pieniężną. Oby tak dalej!
To nie koniec naszego aktywnego życia w
przedszkolu.
15 stycznia 2004r odbyła się uroczystość „Choinki
noworocznej”. Dzieci z wszystkich grup wiekowych brały
udział we wspólnej części artystycznej na sali
gimnastycznej. Był również Mikołaj i prezenty.
Przedszkolaki z zaproszonymi rodzicami rozeszli się do
sal. Czekał tam na nich przygotowany wcześniej
poczęstunek: kawa, herbata i ciasto. Wesoły nastrój trwał.
Tańcom i zabawie nie było końca.

zdj. Anna Gładczuk
Tradycją jest również w naszym przedszkolu
uroczyste obchodzenie „Dnia Babci i Dziadka”.
22 stycznia 2004r zaszczycili nas swoją
obecnością nasze kochane babcie i kochani dziadkowie.
To właśnie oni zajmują bardzo ważne miejsce w
serduszkach maluchów. W dowód miłości przedszkolaki
przedstawiły program składający się z wierszy, piosenek,
inscenizacji oraz jasełek. W salach przy poczęstunku
odbyły się wspólne tańce, śpiewy oraz liczne konkursy.
Mamy nadzieję, że rodzicom oraz babciom i
dziadkom przygotowane uroczystości podobały się.
Czekamy na dalsze spotkania.
B. Zaniewska

SPROSTOWANIE

W numerze 109/2003 „Echa Lipska” w artykule Wizyta
Arcypasterza Pani Leonardy Żabickiej wkradł się błąd.
Wydrukowano: „…Na tym spotkaniu była również
córka Marianny, Anna Biernacka….”, a powinno być:
„…Na tym spotkaniu była również Anna Biernacka”,
za co serdecznie przepraszamy autorkę tekstu i PT
Czytelników.
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W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS...


Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia skłoniły
mnie do przeprowadzenia cyklu zajęć z 6-latkami. Miały
one przybliżyć dzieciom zwyczaje i tradycje z nimi
związane. Dzieci bardzo lubią te święta i z utęsknieniem na
nie czekają - szczególnie na przybycie Mikołaja.
Zaczęłam od rozmowy z dziećmi na temat świąt.
Zwracałam uwagę na ich cechy charakterystyczne: choinkę,
uroczystą kolację - wigilię, śpiewanie kolęd, kolędowanie i
inne zwyczaje. Dzieci uczyły się wiersza o choince,
różnych piosenek o tematyce świątecznej. Ubierały
wspólnie choinkę w sali oraz dekorowały salę elementami
świątecznymi - bombkami, łańcuchami. Wykonały też
stroiki świąteczne na stoliki.
Na zajęcia do grupy zaprosiliśmy też twórczynie
ludowe. Panie: A. Bochonko, L. Borodziuk i H. Stępińska,
przybliżyły dzieciom tradycje bożonarodzeniowe naszego
regionu - śpiewały kolędy i pastorałki, uczyły pastorałek.
Opowiedziały o przygotowaniu wieczerzy wigilijnej, stołu
przykrytego białym obrusem, pod którym było siano.
Zapoznały z 12 postnymi, regionalnymi potrawami. Oto
one: kapusta z grochem, ryba smażona, barszcz czerwony,
ziemniaki, śledzie z cebulką i oliwą, kompot z suszonych
owoców: jabłka, śliwki, gruszki; pęczak z makiem, łamańce
z makiem, kisiel owsiany, kisiel żurawinowy, kluski
ziemniaczane polewane makiem, pierogi z grzybami.
Opowiedziały też o wróżbach wigilijnych.

Na kolejne spotkanie przyszła do nas twórczyni
ludowa, p. K. Cieśluk, która opowiedziała o regionalnym
zwyczaju kolędowania oraz pokazała i wykonała z dziećmi
ozdoby choinkowe z bibuły i papieru. Dzieci były
zachwycone tymi zajęciami.
Sześciolatki wzięły też udział w konkursie
plastycznym pt. „Gwiazda betlejemska”, ogłoszonym przez
M-GOK w Lipsku. Wykonały prace różnymi technikami:
wydzierankę, wyklejankę - kulkami z bibuły oraz
rysowanie mazakami.
Obejrzały również w przedszkolu występ pt. „Hej,
kolęda”, w wykonaniu szkolnych kolędników z kl. Vb, pod
kierunkiem T. Sapiehy, co przybliżyło im zwyczaj
kolędowania.
Sześciolatki podzieliły się też opłatkiem ze swoimi
rodzicami w sali i złożyły im życzenia.
Kultywując coroczne tradycje świąteczne, 6-latki
wystawiły jasełka pt. „Idą, idą... Święty Józef z Matką
Boską” (w przygotowaniu których pomagała mi koleżanka
p. B. Zaniewska) na V Przeglądzie Widowisk Kolędniczych
i Pastorałek w M-GOK-u w Lipsku. Jasełka zaprezentowały
rodzicom i dziadkom na uroczystościach przedszkolnych
(Choinka, Dzień Babci i Dziadka).

Szczególnie uroczysty charakter miało spotkanie
wigilijne, które zorganizowała nasza grupa. Zaprosiliśmy
na nie wszystkie grupy przedszkolne, personel przedszkola
i Panie z Zespołu Regionalnego „Lipsk”.
W grudniowy poranek 19 XII 2003 r. do naszej sali
przyszli zaproszeni goście. Powitałam przybyłych i
złożyłam im najserdeczniejsze życzenia:
Miłej i pełnej nastroju
Wieczerzy wigilijnej
oraz spełnienia marzeń, nadziei
Jakie niesie ze sobą
Nadchodzący Nowy Rok 2004.
Sześciolatki wręczyły zaś przybyłym gościom,
własnoręcznie wykonane, aniołki z bibuły.
Następnie wszyscy czekali na symboliczną
„pierwszą gwiazdkę” (gwiazda oświetlona żarówkami). Był
to znak do rozpoczęcia wigilii.
Przytoczyłam fragment wiersza T. Kubiaka pt.
„Wieczór wigilijny”. Zaśpiewaliśmy po nim kolędę
„Dzisiaj w Betlejem”. Wszyscy stojąc wysłuchaliśmy
Ewangelii św. Łukasza, czytanej przez panią Dyrektor.
Później po niej zaśpiewaliśmy kolędę „Wśród nocnej ciszy”
i odmówiliśmy wspólną modlitwę.
Teraz zaproponowałam: „Podzielmy się opłatkiem,
złóżmy sobie życzenia w ten wyjątkowy czas Bożego
Narodzenia”. Po tych słowach wszyscy dzielili się
opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczno noworoczne.

Potem wystąpiły panie z Zespołu Regionalnego
„Lipsk”, śpiewając kolędy i regionalne pastorałki.
Wykonywaliśmy je, w miarę możliwości, razem z nimi.
Przed gośćmi zaprezentowały się też nasze
przedszkolaki, recytując wiersze i śpiewając piosenki o
tematyce świątecznej.
Dużą niespodzianką było pojawienie się Mikołaja,
który rozdał dzieciom drobne upominki, ale obiecał jeszcze
do nich przyjść do domów i na choinkę przedszkolną.
Przedszkolaki podziękowały mu w następujący sposób:
Drogi Mikołaju Święty,
każdy dzieciak uśmiechnięty
dziękuje Ci za prezenty.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem
kolęd i pastorałek oraz pożegnaniem gości.
To spotkanie będziemy długo pamiętać.
Do siego roku!
Tekst i zdjęcia:

Nauczycielka przedszkola
Anna Ewa Gładczuk
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Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku
wywieszone zostały do wglądu publicznego
wykazy nieruchomości, przeznaczonych do
sprzedaży stanowiących własność Gminy Lipsk,
położonych przy ul. 400-Lecia w Lipsku wg.
wyszczególnienia: w drodze przetargu – dz. nr
464 o pow. 2338 m2 i nr 465 o pow. 2901 m2 oraz
nr 463 o pow. 445 m2 w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2003 R.
UCHWAŁA NR IX/77/03
W SPRAWIE USTALENIA ZASAD ZBYCIA I ULG
PRZY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH W
BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA, POŁOŻONYM W
LIPSKU PRZY UL. SZKOLNEJ 3, NA DZ. NR 710/4 NA
RZECZ NAJEMCÓW LOKALI.

Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje :
§1. Ustala się następujące zasady zbycia i ulgi przy
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu
Nauczyciela, stanowiącym własność Miasta i Gminy
Lipsk, położonym w Lipsku przy ul. Szkolnej 3 na dz. nr
710/4, 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 50 % 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.
§2. W przypadku nie skorzystania przez najemców z
pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych zostaną one
sprzedane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami.
UCHWAŁA NR IX/75/03
W SPRAWIE USTALENIA STAWEK PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI.

Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujace na terenie gminy:
1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne
lub
elektrowni
wodnych
– 3,41 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizację
pożytku
publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 13,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,11 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizację
pożytku
publicznego – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2. Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Miejskiej w
Lipsku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR IX/74/03
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2003 R.

Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 89.826 zł i zmniejszyć
67.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
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§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 125.077 zł i zmniejszyć
o kwotę 102.431 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 9.484.304 zł ;
2) wydatki 10.362.050 zł .
2. Z dochodów przeznacza się kwotę 62.400 zł na
spłaty pożyczki oraz kwotę 63.600 zł na spłatę kredytu.

3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości
1.003.746 zł jest:
1) kredyt długoterminowy na modernizację drogi –
287.283 zł;
2) pożyczka długoterminowa na modernizację
systemu ciepłowniczego – 450.000 zł;
3) pożyczka długoterminowa na modernizację
systemu ciepłowniczego w Szkole Podstawowej w
Lipsku ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
234.500 zł;
4) wolne środki – 31.963 zł .
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r.
oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Traci moc załącznik nr 5 dotyczący wykazu zadań
inwestycyjnych na 2003 r oraz środków na ich realizację i
załącznik nr 9 dotyczący zestawienia przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej do Uchwały Nr VIII/69/03 Rady
Miejskiej w Lipsku z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2003 r.

UCHWAŁA NR IX/76/03
W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH.

Rada Miejska w Lipsku uchwala następujące stawki w
podatku od środków transportowych:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujace na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 300,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 400,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 500,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu: TABELKA NR. 1

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1 000,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 100,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 200 ,00zł;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
TABELKA NR. 2
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, których łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton – 200,00 zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, których łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
TABELKA NR. 3
7) od autobusu, o którym mowa w art.8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 150,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 200,00 zł;
2. Stawki podatku od środków transportowych
wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych
określa się w wysokości:
1) od środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
a) 200,00 zł,
b) 300,00 zł,
c) 400,00 zł;
3) 2) od środków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
a) 600,00 zł,
b) 700,00 zł,
c) 800,00 zł;
3) od środków transportowych, o których mowa w
ust.1 pkt 5 – 180,00 zł;
4) od środków transportowych, o których mowa w
ust.1 pkt 7:
a) 100,00 zł,
b) 120,00 zł;
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/198/01 Rady
Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2001 roku w
sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku.

TABELKA NR. 1
Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie
mniej
niż

mniej
niż

1

2

TABELKA NR. 2
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12

13

1,00

143,00

13

14

143,00

393,00

14

15

393,00

554,00

554,00

1252,00

15
12

17

143,00

248,00

1

2

3

4

17

19

248,00

507,00

19

21

507,00

659,00

21

23

659,00

1014,00

23

25

1014,00

1577,00

1014,00

1577,00

Cztery osie i więcej
12

25

659,00

668,00

25

27

668,00

1042,00

27

29

1042,00

1654,00

29

31

1654,00

2452,80

1654,00

2452,80

31

mniej niż

1

2

12
18
1
25
31

18
25
2
31

12
40

40

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
1,00
266,00
3
561,00
1413,00
Trzy osie
1247,00
1723,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
39,00
481,00
4
920,00
1937,76
1723,00
2548,65

TABELKA NR. 3

Trzy osie

25

nie mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38
1

28
33
38

12
38

38

2

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
1,00
178,00
320,00
Dwie osie
211,00
614,00
850,00
1150,00
3
Trzy osie
677,00
943,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
26,00
320,00
562,00
310,00
850,00
1292,00
1700,00
4
943,00
1281,00
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KĄCIK SPRAW SPOŁECZNO-RELIGIJNYCH
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PARAFII W LIPSKU (1997-2003) – cz. I
(przedruk z „Juvenes Christi” nr 22/2003)
Po
śmierci
ks.
kan.
Tadeusza
Zajączkowskiego proboszczem parafii został ks. kan.
Jerzy Lubak (30.XI.1997 r.). Wikariuszem w tym
czasie był ks. Jerzy Dzieniszewski, organistą Antoni
Klepacki, zakrystianinem Tadeusz Wojtczak,
a obowiązki gospodyni na plebanii pełniła Maria
Dadura. Parafia liczyła 1004 rodziny.
Już w grudniu 1997 roku, dla współpracy,
ks. kan. Jerzy Lubak powołał Radę Duszpasterską
i Ekonomiczną. Obecnie (2004 r.) do Rady należą
mieszkańcy Lipska: Andrzej Lićwinko – burmistrz,
Anna Chyzopska, Leonarda Żabicka, Krystyna
Łukaszewicz, Jadwiga Drapczuk, Anna Sztukowska,
Agata Karczewska, Henryk Trochimowicz, Marian
Kobeldzis, Józef Kasjanowicz i sołtysi okolicznych
wsi.
Gdy ks. kan. Jerzy Lubak rozpoczął swoje
administrowanie, ku końcowi dobiegało malowanie
wnętrza kościoła i jego konserwacja. W czasie
wprowadzania się nowego proboszcza malowano
jeszcze plebanię. Prace te (zarówno w kościele, jak
i na plebanii) wykonali: Romuald Doroszko, Tadeusz
Żabicki, Franciszek Wieczorkowski i Stanisław
Bogdan. Staraniem obecnego proboszcza i ofiarnością
parafian w 1998 roku wykonano wiele prac:
uporządkowano posesję, pokryto blachą budynek
gospodarczy, wykonano nagłośnienie w kościele,
dokonano złocenia ołtarzy, ambony, organów
i chrzcielnicy, odnowiono zabytkowy obraz Matki
Bożej Bazylianki.
W październiku 1998 roku wizytację parafii
przeprowadził ks. bp Edward Samsel.
5 grudnia 1998 roku w Ełku zmarł nagle
wikariusz parafii ks. Jerzy Dzieniszewski i po kilku
dniach, 8 grudnia 1998 roku, posługę duszpasterską
rozpoczął nowy wikariusz – ks. Sławomir Budny.
25 marca 1999 roku – w dniu Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny – parafianie rozpoczęli
modlitewną praktykę Duchowej Adopcji Dziecka

Poczętego. Przez 9 miesięcy modlili się codziennie w
obronie dzieci poczętych, a zagrożonych zabiciem w
łonie matki. Przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa
prosili Pana Jezusa o łaskę miłości i odwagi
rodzicom, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które sam Bóg im przeznaczył. Po upływie 9.
miesięcy, świadectwo, w postaci wypełnionych
deklaracji, złożyli Dzieciątku Jezus w dniu
Narodzenia Pańskiego. Z tym darem poszli do Żłóbka
na spotkanie z Jubileuszem Odkupienia.
W kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w
Lipsku znajduje się łaskami słynący obraz Matki
Bożej Bazylianki – namalowany w XV wieku przez
nieznanego malarza. W tej świątyni ma swoje godne
miejsce od około 80. lat. W maju 1999 r. – przed VII
pielgrzymką Ojca Świętego do ojczyzny – rozpoczęto
przygotowania do koronacji Obrazu. W dniach 21.V2.VI.1999 r. renowacji i złocenia koron Maryi i
Dzieciątka Jezus dokonał artysta Stanisław Lenart.
Dn. 8 czerwca 1999 roku młoda Diecezja
Ełcka przeżyła wielkie wydarzenie – spotkanie z
Ojcem Świętym. Przyjechało i przyszło, nie bacząc
na trudności, około 300 tys. osób. Wśród nich było
około 200 parafian lipskich. W tym: 84 osoby
skorzystało z 2 autokarów wynajętych przez Parafię,
następne tyle – pojechało autokarami z Urzędu
Miasta i Gminy, a około 40 osób udało się do Ełku
własnymi pojazdami. Na zakończenie Eucharystii, w
czasie Błogosławieństwa Apostolskiego, Papież Jan
Paweł II pobłogosławił korony Maryi i Dzieciątka
Jezus z obrazu Matki Bożej Bazylianki. Korony do
błogosławieństwa
Ojcu
Świętemu
podawali:
Leonarda Żabicka i Stanisław Karczewski.
Pielgrzymce na spotkanie z Ojcem Świętym w Ełku
przewodniczyli: ks. kan. Jerzy Lubak i ks. Sławomir
Budny.
Leonarda Żabicka
(Ciąg dalszy w następnym numerze)

*****************************************************************************************************************************
Ku czci Matki Bożej Bazylianki – Zespół „Młodzi Chrystusa”
– opracowuje Rozważania Różańcowe, które są emitowane
w Radio Maryja co drugi piątek o godz. 19.30
i powtarzane
w sobotę o godz. 10.05.
Audycje dla dzieci są nagrywane pod kierunkiem
Ks. Sławomira Budnego i przy współpracy Leonardy Żabickiej
i Stanisława Szypera.
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SANKTUARIUM NA KRESACH
(przedruk z Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” nr 3/2004, Kraków)
Na świecie i w Polsce jest wiele miejsc
nadzwyczajnego
kultu,
związanych
z
nadprzyrodzonymi zjawiskami, relikwiami lub
cudownymi obrazami czy też figurami. Są to
sanktuaria. Ściągają do nich pątnicy, by wyprosić
sobie łaski, miłosierdzie i przebaczenie, złożyć hołd i
dziękczynienie.
Na
wschodnich
kresach
Polski,
w
województwie podlaskim, w nadbiebrzańskiej
otulinie jest niewielkie miasteczko – Lipsk, które
przed wiekami było miastem królewskim. Założył je
król Stefan Batory w 1580 roku. Dwa lata później
powołał do życia i wyposażył w dobra parafię
rzymskokatolicką oraz wybudował pierwszy kościół.
Losy parafii i kościoła były zmienne – jak to na
kresach – zależnie od sytuacji politycznej.
W tym nowym zakątku, na lipskiej ziemi, od
XVIII wieku króluje Matka Boża Bazylianka, której
łaskami słynący Wizerunek znajduje się w bocznej
kaplicy kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej.
Ponieważ dzieje Bazylianki są niezwykłe, zasługują
na szczególną uwagę.
Obraz został namalowany w XV wieku przez
nieznanego malarza, na deskach z drewna lipowego i
sprowadzony z Wileńszczyzny. Pewien kwestarz
zakonu bazylianów wymienił go na rzeźbioną figurkę
Chrystusa, zamieszczoną na cmentarzu we wsi
Skieblewo. W ten sposób, w XVIII wieku obraz
znalazł się w kościele unickim w Skieblewie. Wraz z
przeniesieniem drewnianego kościółka (około 1872
roku) obraz trafił do Lipska. Tu zasłynął cudami.
W tym okresie Lipsk i okolice zamieszkiwali
ludzie kilku religii. Oprócz katolików byli jeszcze
grekokatolicy, czyli unici oraz wyznawcy religii
prawosławnej. Były też w Lipsku trzy świątynie.
Obraz Matki Bożej Bazylianki przeszedł różne drogi.
Był najpierw w kościele unickim, potem w cerkwi
prawosławnej, a teraz, od ponad 80 lat, ma swoje
godne miejsce w kościele parafialnym w Lipsku nad
Biebrzą. We wszystkich świątyniach obraz był
otaczany szczególną czcią, a Matka Boża Szafarka
Łask nie szczędziła ich nikomu, ktokolwiek się
zwrócił do Niej z wielką wiarą i prosił o Bożą
pomoc. Wyznawcy prawosławia w 1892 roku, jako
wotum wdzięczności za ocalenie od zarazy sprawili
Matce Bożej i Dzieciątku Jezus metalową szatę i
złote bizantyjskie nimby – korony. Obraz Matki
Bożej Bazylianki pozostawał w cerkwi do około
1920 roku. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza.
ks. Piotra Kotlewskiego i miejscowej ludności z

opustoszałej cerkwi przeniesiono Bazyliankę do
nowo wybudowanego kościoła katolickiego.
W latach 1928 – 1929 w bocznej kaplicy
zbudowano specjalny ołtarz, w którym umieszczono
łaskami słynący obraz Matki Bożej Bazylianki.
Miejscowi parafianie i pielgrzymi z odległych stron:
Szczuczyna, Suwałk, Grodna, Sejn nawiedzali obraz i
doznawali różnych łask. W 1931 roku stare lipowe
deski zostały zakonserwowane i ujęte w dębowe
ramy, a obraz odrestaurowano. Z okazji 25- lecia
powstania parafii, wdzięczni wyznawcy sprawili
piękne korony dla Maryi i Dzieciątka. Koronacji
dokonał JE ks. biskup B. Dembek 21 czerwca 1931
roku.
W 1994 roku – na prośbę parafian wznowiono
nabożeństwo do Matki Bożej Bazylianki. W
Adwencie rozpoczęto odprawianie nowenny. W
każdą środę u stóp Matki Bożej Bazylianki modlą się
wierni, zanosząc swoje prośby i podziękowania
Lipskiej Królowej. W każdą pierwszą środę miesiąca
o godz. 18.00 jest sprawowana Msza św. w intencji
dziękczynno - błagalnej tych, którzy składają prośby
u stóp Matki Bożej; w intencji tych, którzy cierpią i
potrzebują modlitewnego wsparcia, oraz w intencji
wspólnoty parafialnej.
O szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej
Bazylianki świadczą licznie zgromadzone wota. Są
też świadectwa cudownych uzdrowień zamieszczone
w piśmie parafialnym „Bazylianka” i biuletynie
Studia „Juvenes Christi”. Istnieje również księga
pamiątkowa z wyrazami wdzięczności, składanymi
przez pielgrzymów. Korony Maryi i Dzieciątka
Jezus, z obrazu Matki Bożej Bazylianki,
pobłogosławił papież Jan Paweł II 8 czerwca 1999
roku w czasie wizyty w Ełku, a aktu koronacji
papieskimi koronami dokonał metropolita przemyski
abp Józef Michalik - 2 sierpnia 2001 roku.
W kaplicy Matki Bożej Bazylianki znajdują
się również obrazy dwóch błogosławionych:
Marianny Biernackiej i Julii Rapiej – nazaretanki
siostry M. Sergii. Obie błogosławione, lipskie
parafianki, poniosły śmierć męczeńską – choć w
różnych miejscach i okolicznościach – w 1943 roku.
Oddały życie z miłości do bliźniego.
Dzięki Bożej łaskawości, lipscy parafianie
mają Orędowniczki, które uczą, jak kochać bliźniego
i w cichości serca wypełniać wolę Bożą.
Ks. Sławomir Budny
Leonarda Żabicka
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Co, gdzie, kiedy ...
21.02.2004 (sobota)
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie serdecznie
zaprasza Mieszkańców gminy Lipsk do udziału w
uroczystości otwarcia wystawy regionalnej pt.: „Nasze
Leśne Bohatery”, która odbędzie się w dawnym budynku
szkolnym w Starych Leśnych Bohaterach.
Program spotkania:
12.00 Msza Św. w intencji dawnych i obecnych
mieszkańców Bohater – kaplica w Bohaterach
Leśnych;
12.50 Powitanie przybyłych gości – dawny budynek
szkoły;
13.00 Dzieje Bohater i oprowadzenie po wystawie – mgr
Dorota Haponik;
13.40 Pieśni ludowe Grodzieńszczyzny – Zespół
Regionalny „Lipsk”
14.00 Gawędy o Bohatyrowiczach – Janusz Zakrzeński,
wybitny aktor scen polskich – Gość Honorowy
Uroczystości;
15.00 Poczęstunek
16.00 Kulig
28-29.02 i 01-02.03
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich
chętnych na pokaz filmu pt.: „Gdzie jest Nemo?”.
Godziny projekcji będą wywieszone na tablicy w holu kina.
Ceny biletów:
 Normalny – 9 zł
 Ulgowy – 8 zł
07.03.2004 (niedziela)
Z okazji Dnia Kobiet M-GOK zaprasza mieszkanki naszej
gminy wraz z osobami towarzyszącymi na spektakl pt.
„Poskromienie Złośnicy”. Sztuka została przygotowana
przez samorząd uczniowski lipskiego Gimnazjum pod
kierunkiem p. Ewy Renkowskiej. W programie również
występ
dziecięcego
zespołu
wokalno-tanecznego
prowadzonego przez p. Barbarę Filipczuk. Początek
00
programu godz. 17 .
13.03.2004 (sobota)
Turniej Play Station
M – GOK zaprasza wszystkich chętnych do udziału w
turnieju Sony Play Station.
Do wyboru dwie gry: PRO EVOLUTION SOCCER 2001
KONAMI i QUAKE II.
Wpisowe – 5 zł. Wybór gry przy zapisach.

Obchody I Dnia Wiosny, czyli Dnia Samorządności
organizowane przez samorządy uczniowskie lipskich
szkół.
18.04.2004
IV Festiwal Piosenki Przedszkolaka
„Czytamy Dzieciom”
Drodzy czytelnicy,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku we współpracy
z placówkami oświaty ogłasza akcję pt.: „Czytamy
dzieciom”. Przedsięwzięcie polega na tym, że raz w
miesiącu, w niedzielę będziemy zapraszać dzieci do
wysłuchania baśni, które czytać będą przedstawiciele
lokalnych instytucji. Spotkania te będą też okazją do tego,
żeby dzieci mogły porozmawiać, czy też zadać pytania
poszczególnym reprezentantom. Mamy nadzieję, że
pomysł spodoba się nie tylko dzieciom, ale całej
społeczności.

O G Ł O S Z E N I A
Wydzierżawię w dobre ręce lub sprzedam pasiekę
przy szosie do Augustowa po śp. Stanisławie Citko.
Telefon kontaktowy: (0-87) 64 23 667.

**********
Na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Lipsku znaleziono zegarek.
Poszkodowany proszony jest o zgłoszenie się
do pracowników ośrodka.

**********
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy
z zespołem redakcyjnym „Echa”. Artykuły, ogłoszenia,
anonse itp. prosimy dostarczać do siedziby M-GOK-u.
Redakcja

UŚMIECHNIJ

SIĘ

Żona czeka
Żona czeka na męża, już trzecia w nocy. Nagle otwierają się
drzwi i wchodzi piijaniutki mąż. Żona do niego:
- Co to jest, o której to ty wracasz?!
- Jakie wracasz, ja tylko po gitarę wpadłem...

Turystka
Egzaltowana turystka mówi do górala:
- Ależ pan musi być szczęśliwy... Patrzy pan na zaślubiny
górskich szczytów z obłokami, widuje pan zachodzące słońce
wypijające czar niknącego tajemniczego dnia...
- Oj widywałem ja, widywałem - przerywa góral - ale już teraz nie
piję.

WYDAWCA: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
Adres redakcji: 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23.
Zespół redakcyjny: Barbara Tarasewicz, Wioletta Orpik, Cezary Gładczuk, Anna Czarnecka-Orpik,
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Wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
Pani Krystynie Tarasiewicz wraz z rodziną
z powodu śmierci
Męża i Ojca
składają
Burmistrz i Rada Miejska
w Lipsku

PODZIĘKOWANIE
SZANOWNEMU PANU BURMISTRZOWI ORAZ CAŁEJ
DELEGACJI Z LIPSKA ZA PAMIĘĆ O ZMARŁYM
KAZIMIERZU TARASIEWICZU I PRZYBYCIE NA
POGRZEB SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADA:
KRYSTYNA TARASIEWICZ WRAZ Z SYNAMI
I POZOSTAŁĄ RODZINĄ.

Wyrazy głębokiego współczucia

Janowi Bartoszewiczowi
Honorowemu Obywatelowi Lipska

z powodu śmierci
Żony
składają:
Burmistrz i Rada Miejska
w Lipsku

Janowi Bartoszewiczowi i całej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
Żony i Matki
składa
Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Lipska

ssttyycczzeeńń--lluuttyy 22000044

Śp. bp Edward Samsel
Przedruk z miesięcznika
„L`OSSERVATORE ROMANO” nr 3/2003
17 stycznia 2003 r. zmarł w klinice Kardiologii w
Białymstoku ordynariusz ełcki bp Edward Samsel.
Urodził się 2 stycznia 1940 r. w Myszyńcu. W
1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w
Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1964 r. z
rąk bpa Czesława Falkowskiego. W latach 1964-1965
pracował jako wikariusz w parafii Kołaki Kościelne, a
następnie w Parafii Poświstne. Studia specjalistyczne
odbył na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz
na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwenu w Rzymie,
gdzie uzyskał doktorat z teologii. W latach 1972-1973
studiował w Szkole Biblijnej i Archeologicznej w
Jerozolimie. Po powrocie do kraju był wykładowcą,
prefektem alumnów, ojcem duchownym oraz rektorem w
Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
17 maja 1982 r. został mianowany biskupem
pomocniczym (tyt. Montecorvino) diecezji łomżyńskiej.
Sakrę biskupią przyjął 30 maja 1982 r. z rąk bpa Mikołaja
Sasinowskiego. Był wikariuszem generalnym i kanonikiem
kapituły katedralnej w Łomży. 25 marca 1992 r. został
biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji ełckiej.
Był również wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym
Seminarium Duchownym w Grodnie. 16 listopada 2000 r.
Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariusze w Ełku.
Był przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Konferencji Episkopatu Polski.
W telegramie kondolencyjnym skierowanym do
abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w
Polsce, Ojciec Święty napisał min.: „Z bólem przyjąłem
wiadomość o przedwczesnej śmierci Księdza Biskupa
Edwarda Samsela. Pozostanie w mojej pamięci jako
pasterz wielkiej prostoty, pogody ducha, pełen oddania
Bogu, Kościołowi i wiernym powierzonym jego pieczy.
Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: Spes unica- „Jedyna
nadzieja”, i żył nadzieją, którą pokładał w Chrystusie. Dziś
jego nadzieja znalazła swoje spełnienie. Proszę dobrego
Boga, aby wprowadził go na wieczną ucztę zbawionych i
wynagrodził wszelkie dobro, jakie zrodziło się przez jego
kapłańską i biskupią posługę. Requiescat In pace!”
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O DEKANACIE LIPSKIM POWTÓRNIE
„Schematyzm diecezji ełckiej 2003” (Wyd. z polecenia J.
E. Ks. Biskupa Edwarda Samuela, Biskupa Ełckiego, Ełk,
dnia 16 grudnia 2002 roku; L. dz. 2966/2002. Stan z 1
stycznia 2003.) na forum diecezji ełckiej zamieścił kolejne
dwie
informacje.
Pierwsza
dotyczy
dwóch
błogosławionych, błogosławionych mianowicie: Bł.
Marianny Biernackiej oraz Bł. Sergii Julii Rapiej OSTN
(na stronie 34). Następna podaje dane o dwóch
sanktuariach maryjnych na terenie dekanatu lipskiego, w
tym: Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku
(Obraz koronowany 2 sierpnia 2001 roku) oraz
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Krasnobrodzkiej w
Krasnymborze (Obraz koronowany 8 września 2001
roku).
Dekanat Lipsk czyli Bł. Męczennic Marianny
Biernackiej i S. Julii Sergii Rapiej jest opisany
następująco: „mieszkańców 12 652, katolików 12 298,
księży
w
duszpasterstwie
parafialnym
7,
w
duszpasterstwie poza parafialnym (-), kościołów 7, kaplic
5, Dziekan: Ks. Kan. Jerzy Lubak (1952 – 1977 – 2002),

Wice-dziekan Ks. Kan. Mieczysław Załuska (1956 – 1981
-2002) Ojciec duchowny Ks. Andrzej J………. (1958 –
1986 – 2002), Wizytator katech: Ks. Grzegorz
Zmierzyński (1962 – 1988 – 2002). Parafie: LIPSK, MB
Anielskiej, Jaminy, św. Mateusza Ap, Krasnybór
Zwiastowania NMP, Mikaszówka, św. Marii Magdaleny,
Rygałówka, Przemienienia Pańskiego, Sztabin, św. Jakuba
Ap.” (Schematyzm, s. 91).
Bardziej szczegółowe dane o o/o parafiach tworzących
dekanat lipski podano na stronach: 126 – 127, 132 – 133,
135, 152, 164.
Ks. E. Anuszkiewicz
______________________________________________
P.S.
Warto zauważyć, że: „Schematyzm Diecezji Ełckiej 2003”
ponadto zawiera skorowidz miejscowości tworzących
parafie dekanatu lipskiego (s. 201-220) oraz podręczne
skorowidze: nazwisk księży, księży zakonnych, sióstr
zakonnych,
pracowników
świeckich,
księży
inkardynowanych do diecezji ełckiej (s. 223-234) co
ułatwia korzystanie zainteresowanym i nie tylko
historykom regionalistom. Publikacja list 240 stron plus
okładka.

*****************************************************************************************
Ciąg dalszy Protokołu
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oceniającej
działalność Zarządu TPL od 23 maja 2001 r. do
dnia 14 października 2003 r.
Na wydatki tego konta składają się:
 wydatki związane z Dniami Lipska i obchodami
30-lecia TPL - 813 zł 99 gr.
 renowacja pomnika „Zginęli za Polskę” - 5.000
zł
 wyjazd członków Zespołu „Lipsk” na Białoruś 1.000 zł
 wydatki na nagrody konkursowe - 508 zł 64 gr
 wiązanki okolicznościowe i pogrzebowe - 965 zł
 wydatki związane z wydaniem śpiewnika
„Pieśni znad Biebrzy” - 2.000 zł 30 gr
 znaczki i opłaty pocztowe - 218 zł
 inne wydatki - 114 zł 49 gr
 prowizje bankowe - 64 zł 09 gr
Ogółem rozchody wynoszą - 10.684 zł 61 gr.

Stan kasy i salda bankowego na dzień 14
października 2003 r. wynosi - 1.919 zł 19 gr i jest
zgodna ze stanem faktycznym.
Stan książeczki terminowej wynosi - 880 zł 77 gr.
Ogółem stan kasy na dzień 14 października 2003 r.
wynosi - 2.799 zł 96 gr.
W okresie sprawozdawczym posiedzenia Zarządu i
Prezydium Zarządu TPL odbywały się zgodnie z
przyjętym planem pracy. Zarząd w tym czasie odbył 24
posiedzeń. Posiedzenia mają odzwierciedlenia w
protokołach.
Po skontrolowaniu działalności finansowej i
statutowej Komisja Rewizyjna stwierdza, że działalność
Zarządu była zgodna ze Statutem i udzieliła
absolutorium obecnemu Zarządowi.
Komisja:
1. Irena Zarzecka - przewodnicząca
2. Janina Pietrewicz - członek
3. Maria Hećman - członek
Lipsk, dn. 14 października 2003 r.

*****************************************************************************************

PODZIĘKOWANIE
Panie Andrzeju
Z całego serca dziękuję Panu i całej Radzie Miejskiej za wsparcie i pomoc w tych tak trudnych dla nas
chwilach. Ja i Mój brat będziemy bardzo zobowiązani, jeżeli Pan nam podpowie, co moglibyśmy zrobić dla
waszej gminy żeby rozpowszechnić to miejsce gdzie i ja i mój brat, a przede wszystkim moi rodzice byli tak
szczęśliwi.
Z poważaniem
Marek Tarasiewicz

