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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Lipsk
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów.

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym
Mieszkańcom Gminy Lipsk
życzy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Kościuch

Burmistrz Lipska
Andrzej Lićwinko

Wielkanoc Pachnie wiosna….
to pora tak radosna,
pełna pisanek kolorowych
i prezentów zajączkowych.
Na stole bazie i cukrowy baranek
i mnóstwo wody w dyngusowy poranek.
Redakcja „Echa Lipska”
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Luty i marzec w naszym gimnazjum to bogate w
wydarzenia miesiące. I tak, dzień 14.02.05 r. upłynął pod
hasłem ”Dnia Zakochanych”. Na tę okazję SU pod
kierunkiem p. A. Haraburda przygotował krótkie
przedstawienie pt. „Kobieto, puchu marny” / traktujący o
kobiecie i miłości / oraz przeprowadził wcześniej konkurs
poetycki o tematyce walentynkowej. Najpiękniejsze
wiersze zostały tego dnia zaprezentowane uczniom
gimnazjum, a ich autorzy nagrodzeni symbolicznymi
serduszkami.
Dzień Kobiet – to kolejna okazja do świętowania.
Nie zabrakło pięknych życzeń dla wszystkich pań i
uczennic. Dało się zauważyć, iż chłopcy wręczali swoim
koleżankom po symbolicznym tulipanie, bądź maskotce.
Jak widać, tradycja święta kobiet nie zanika!
Wspomniane już przedstawienie – „Kobieto,
puchu marny” było zaprezentowane szerszej publiczności
podczas obchodów Dnia Kobiet, zorganizowanych w dn.
06.03.05r. przez MGOK w Lipsku. W programie tym
wzięło również udział kółko recytatorskie prowadzone
przez p. E. Renkowską, wykonując wiersze o tematyce
refleksyjnej (o miłości i przyjaźni).
Pod koniec lutego miała miejsce II edycja turnieju
ortograficznego – „Ortograficzna corrida 2005”. Celem
turnieju jest doskonalenie polskiej ortografii, jak też
języka. Turniej przebiegał w dwóch etapach: pisemnym
(wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i
drugich) oraz ustnym. W części pisemnej uczniowie
musieli napisać test kompetencji ortograficznych, z każdej
klasy została wyłoniona 3 – osobowa reprezentacja do
etapu ustnego.
W dn. 01.03.05 r. najlepsi rywalizowali ze sobą,
popisując się znajomością zasad ortograficznych, jak też
refleksem.

W
podsumowaniu
indywidualnych zwycięzców.

turnieju

wyłoniono

I miejsce zajęła ucz. kl. II A – Agnieszka Wasilewska, II
Monika Bobrowicz z kl. II C i III – Ania Borodziuk z kl. II
B. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe
(słowniki do dalszego szlifowania ortografii). Rywalizacja
przebiegała również między klasami, które wykonały
zadania w formie zabawowej. Puchar przechodni „Mistrza
Ortografii” otrzymała kl. I C. Nad całością turnieju
czuwała jego pomysłodawczyni p. Elżbieta Bienasz.
Ubiegły tydzień upłynął także w atmosferze
konkursowej. W dn. 14 – 18.03.05 r. rozegrała się II
edycja konkursu „Tydzień z matematyką”. Uczniowie
zmagali się z zadaniami matematycznymi. Najwyższe
wyniki z testu uzyskali: T. Kiljańczyk, J. Mielniczek, M.
Bochonko, W. Toczyłowski, J. Parfieńczyk, J. Kiriaka, K.
Korycki, zaś z drugiej formy zadań matematycznych
„Omnibus” najlepsi byli: A. Wasilewska, W. Toczyłowski,
B. Korniłowicz, S. Sadowniczyk, K. Bielecki i J.
Radziwonowicz.
Oprócz
poważnych
zadań
matematycznych, uczniowie mieli okazję popisać się
pomysłowością, dowcipem wykonując plakaty o królowej
nauk na wesoło oraz prezentując zabawne scenki. W tej
kategorii zwyciężyły klasy: I miejsce – kl. II B, II – kl. III
B i III – kl. I A.

Zwycięzcy
poszczególnych
kategorii
otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. W
przeprowadzenie II edycji konkursu zaangażowali się
wszyscy nauczyciele tego przedmiotu w gimnazjum,
panie: R. Wnukowska, J. Łępicka, J. Drapczuk, A.
Haraburda i A. Krzywicka. Ogółem, w tym konkursie
wzięło udział 259 uczniów, konkurs cieszy się więc dużą
popularnością. Wszystkim zwycięzcom poszczególnych
kategorii gratulujemy.
Kolejnym, bieżącym wydarzeniem (wręcz z
ostatniej chwili) był pierwszy dzień wiosny, tradycyjnie
już obchodzony jako Dzień Samorządności w szkole.
Zamiast typowych lekcji uczniowie wraz z nauczycielami
spędzili ten dzień na zabawie pełnej humoru.
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(panowie); zakończył się zwycięstwem uczniów 3:1.
Gratulujemy! Panowie – więcej treningu.
Ogromny sukces odniósł nasz chór szkolny prowadzony
przez panią Urszulę Bobrowską. W przeglądzie chórów w
Białymstoku został laureatem, a następnie 20. marca
wystąpił na XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów
A’Cappella w Bydgoszczy, gdzie zajął drugie miejsce i
otrzymał nagrodę „Srebrny kamerton”.

Wykonywali, m.in. zadania na twórcze myślenie pod
kierunkiem wylosowanych opiekunów (nauczycieli).
Punktem kulminacyjnym dnia był pokaz mody w
wykonaniu ucz. kl. I-III gimnazjum pt. „Odlotowy zawrót
głowy” oraz rewia mody ekologicznej w wykonaniu ucz.
kl. IV-VI szkoły podstawowej. Najciekawsze stroje
ekologiczne, z wykorzystaniem surowców wtórnych,
zaprezentowały klasy: V B, VI A oraz IV A, natomiast,
wśród klas gimnazjalnych: kl. II C, I C i I B.

Trzeba przyznać, iż naszym uczniom nie brakuje
pomysłów, jak też aktorskich wręcz umiejętności.
Gratulujemy!
Uwieńczeniem Dnia Samorządności w szkole był
mecz piłki nożnej: młodzież męska kontra nauczyciele

Takie sukcesy nie przychodzą łatwo. Ile wytrwałości i
determinacji
wymaga
przygotowanie
głosów
i
dopracowanie repertuaru wie tylko pani Urszula i jej
podopieczni. Jesteśmy pełni podziwu dla pracy Pani
Urszuli, a wszystkim chórzystom serdecznie gratulujemy
wytrwałości i zdecydowania w dążeniu do perfekcji.
K. Żabicka
W. Jarmusik

Marcowy zawrót głowy
Po udanym, pełnym wrażeń wypoczynku podczas
ferii zimowych z zapałem wróciliśmy do obowiązków
szkolnych.
Lutowo – marcowy harmonogram działań jest
bardzo bogaty. Zacznijmy od gratulacji laureatowi
wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, którym jest
Paweł
Leszkowicz
oraz
finalistom
konkursu
matematycznego: Pawłowi Leszkowiczowi i Michałowi
Łępickiemu również na etapie wojewódzkim. Nie lada
sukcesem może się też pochwalić chór szkolny pod
kierunkiem Pani Urszuli Bobrowskiej, jako jeden z
najlepszych w województwie, kolejny raz wziął udział w
Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Acapella w
Bydgoszczy. Występ 20 marca zakończył się sukcesemSrebrny Kamerton- jest się czym pochwalić. Dnia 22
lutego klasy IV szkoły podstawowej zmagały się w
turnieju czytelniczym „W świecie baśni”. Różnorodność
zadań sprawiła, że było bardzo wesoło i ciekawie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody oraz
dyplomy. W rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa IV
a, drugie – IV b, a trzecie – IV c. Rozstrzygnięcie
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konkursu Matematyka wokół nas” przedstawia się
następująco. W kategorii „plakat” wyróżnienia i nagrody
otrzymują: Anna Chomiczewska i Joanna Dadura z klasy
V c, Daniel Kosakowski z klasy IV c oraz Mariusz
Chomiczewski z klasy V a.

Świat baśni

Laureat Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Polskiego Paweł Leszkowicz

W kategorii „Wiersz matematyczny” pierwsze miejsce
przyznano Katarzynie Kubryń z klasy IV c, drugie Sandrze
Waszczuk i Barbarze Jonczys z klasy V b oraz trzecie
Justynie Sobolewskiej i Monice Czulewicz z VI a.
Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”: ma też
swoich zwycięzców, są nimi: Paweł Leszkowicz klasa VI
c – miejsce pierwsze, Sandra Waszczuk V b - miejsce
drugie oraz Melania Ostaszewska z klasy V a na miejscu
trzecim. Laureaci tego konkursu będą reprezentowali
szkołę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w
Augustowie.
Inny niż codzienny i z niecierpliwością
oczekiwany przez uczniów jest Dzień Samorządności,
który przypada na dzień 21 marca. W tym roku tematem
głównym jest ekologia. Najlepszym prezentem
podarowanym w tym dniu samorządom szkolnym jest
zwolnienie z zajęć lekcyjnych, a jeszcze do tego dochodzi
symbol władzy – klucz przekazany przez dyrektora już z

samego rana dodaje skrzydeł, ale i zobowiązuje.
Atrakcyjne i pożyteczne zajęcia, zaproponowane przez
samych uczniów, które odbyły się zamiast tradycyjnych
lekcji to: turniej „Wiosno przyjdź” przeznaczony dla klas I
– III oraz grup przedszkolnych mający na celu
doskonalenie umiejętności umysłowych, manualnych i
ruchowych, wdrażanie do współdziałania w zespole oraz
budzenie wrażliwości na piękno przyrody. Dzieci,
zarówno te młodsze jak i starsze, bawiły się świetnie, a
jednocześnie utrwaliły swoją wiedzę o otaczającym
świecie. Klasy I-III wykonały logo wcześniej
wylosowanego parku narodowego. W tej kategorii
wyróżnienia otrzymują: kl. III a, I b, III b. Klasy starsze
szkoły podstawowej, a dokładnie klasy piąte wzięły udział
w turnieju ,,Milionerzy” na temat parków narodowych.
Najlepsza okazała się kl. V a. Ponadto klasy IV – VI
przygotowały prezentacje wcześniej wylosowanych
polskich parków narodowych. Pomysły uczniów były
bardzo ciekawe. W kategorii ,,Park Narodowy” komisja
wyróżniła: kl. VI c, IV b, V c. W konkursie
fotograficznym ,,Ja na łonie natury” zwycięzcami zostali:
Radosław Bochenek kl. II b, Martyna Mołodziejko kl. III
b, Dorota Tarasewicz kl .II b. Rozstrzygnięto również
konkurs w kategorii ,,Wiosenno- świąteczny wystrój
pracowni”. Wyróżniono kl. VI a, I a, II a. Prawdziwy
zawrót głowy przeżyliśmy podczas prezentacji strojów
ekologicznych. Modele i modelki na wybiegu, stroje,
przebrania i pomysłowość młodzieży nie zna granic.
Kończy się święto, zaczyna się wiosna, bo wszystko ma
swoje miejsce i swój porządek, nie tylko w przyrodzie, ale
i w szkole.
Krystyna Bochenek
Teresa Sapieha
-----------------------------------------------------------------------

Czytanie dzieciom
Król Drozdobrody z przesłaniem

Czytanie tej właśnie bajki stało się przedmiotem
naszego niedzielnego spotkania, 27 lutego br.
Bohaterem imprezy był wikary naszej parafii, ks. Jacek
Graszk.
Publiczność celująco zdała test z wiedzy na temat bajki,
bez problemu także wyciągnęła z niej morał. Trochę
słabiej, być może z powodu onieśmielenia publiczności,
wypadła rozmowa z księdzem Jackiem.
Przy okazji tego „Czytania” mogliśmy obejrzeć
przedstawienie pt. „Co świtem piszczy w trawie?”,
przygotowane przez koło teatralne „Iskra” pod kierunkiem
Krystyny Bochenek.
Było to dziewiąte spotkanie z cyklu „Czytamy
dzieciom”. Aż trudno w to uwierzyć, prawda? Wszystkich
zaniepokojonych spieszymy uspokoić, że to jeszcze nie
koniec. W takiej formie będziemy się spotykać co
najmniej do wakacji. A potem…? Czas pokaże.
mgok
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DZIEŃ KOBIET
w szkole
„Kobiecość to piękno, wdzięk, delikatność uczuć,
zmysłowość, wrażliwość, możliwość spełnienia się w
macierzyństwie. To słabość i kruchość, ale również
niezwykła siła”. Bycie kobietą ma wiele pięknych stron, ale
wiąże się też z wieloma wyrzeczeniami i trudnościami.
Być kobietą to jednak wspaniała rzecz!

Dzień 8. marca w szkole z dużym zaangażowaniem
zorganizował Mały Samorząd Uczniowski pod kierunkiem
opiekunek: K. Danilczyk i G. Leszkowicz. Uczniowie
przekazali
wszystkim
paniom
pracującym
w szkole własnoręcznie wykonane kolorowe tulipany i
serdeczne życzenia. Każda nauczycielka znalazła tego
dnia na drzwiach klasopracowni kartkę ze znaczeniem
swojego imienia. To było bardzo miłe i wzruszające.
Chłopcy pamiętali również o koleżankach z klasy i starali
się zaskoczyć je czymś sympatycznym. Pomysłów, jak
zwykle, im nie zabrakło.
Jeszcze raz, w imieniu wszystkich pań, dziękujemy za
kwiaty, życzenia i wszelkie dowody życzliwości.
Beata Krzywicka
Barbara Szczepanik
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Konkurs matematyczny klas III
15. marca 2005 r. po raz pierwszy w Szkole
Podstawowej w Lipsku odbył się Gminny Konkurs
Matematyczny dla klas III „Doskonały matematyk”.
Za
organizację
i
przeprowadzenie
konkursu
odpowiedzialne
były:
p.
Grażyna
Leszkowicz
i p. Małgorzata Rakus.

W zmaganiach matematycznych wzięło udział 21
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipsku, Bartnikach,
Kuriance, Krasnem i Rygałówce.
Przez 60 minut dzieci rozwiązywały zadania o
wysokim stopniu trudności. Celem konkursu było
wyłonienie najlepszych matematyków, którzy będą
uczestniczyć w Powiatowym Konkursie Matematycznym
„Mistrz zadań tekstowych” w Augustowie. Dzieci
doskonale poradziły sobie z zadaniami i uzyskały bardzo
dobre wyniki.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Arkadiusz Eksterowicz klasa III b
II miejsce – Beata Wasilewska
klasa III
III miejsce – Zbigniew Kowalczyk
klasa III a
wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Lipsku.
Uczestnikom
zmagań
matematycznych
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w innych
konkursach.
Beata Krzywicka
Barbara Szczepanik
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DZIEŃ KOBIET
„Z okazji tego szczególnego dnia
chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego.
Życzę Ci spełnienia marzeń,
zarówno tych malutkich, jak i troszkę większych.
Pamiętaj, że świat bez Ciebie nie miałby sensu”.

W Polsce święto kobiet zostało wprowadzone
dopiero po drugiej wojnie światowej.
W dniu tym, w okresie PRL, kobietom w zakładach pracy
składano życzenia i wręczano prezenty (rajstopy, mydło,
kawę) – i – pojedynczego tulipana.
Od kilku lat można zauważyć w naszym kraju
zmniejszone zainteresowanie obchodami tego święta, bo
przecież oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia
Kobiet zostały w Polsce zniesione w 1993 roku. Można,
zatem zastanawiać się, czy warto, czy należy, czy to
wypada, aby obchodzić to Święto? Moim skromnym
zdaniem, nie ma nad czym się zastanawiać. Święto Kobiet
jest doskonałym momentem chociażby na to, aby złożyć
życzenia paniom, które z pewnością potrzebują ciepła,
szacunku, miłości, a przy okazji podziękować za to, że „po
prostu są”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
uczcił ten dzień organizując 6 marca br. specjalnie
przygotowaną na tę okazję część artystyczną. Wszystkie
Panie (małe i DUŻE), które skorzystały z zaproszenia
mogły wysłuchać składanki poezji pod nazwą
„Porozmawiajmy o przyjaźni, miłości i szczęściu” w

wykonaniu kółka poetyckiego, lipskiego Zespołu Szkół
Samorządowych, pod kierunkiem p. Ewy Renkowskiej.
Podczas części artystycznej zaprezentowały się również
dzieci z koła tanecznego prowadzonego przez p.Halinę
Baranowską.
Nie zabrakło też występu chłopców z III kl Gimnazjum
ZSS w Lipsku, którzy pod kierunkiem p. Anny Haraburdy
przygotowali na tę okazję humorystyczne scenki
zatytułowane „Kobieto, puchu marny”.
Na zakończenie wszystkie panie zostały obdarowane
słodkościami oraz karteczkami z aforyzmami o kobietach.
Zatem drogie panie: do następnego spotkania!
mgok
----------------------------------------------------------------------

Otwarcie wystawy IPN
Dn. 10 marca 2005 r. w siedzibie Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury w Lipsku, odbyło się uroczyste otwarcie
kolejnej wystawy Biura Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w Białymstoku pod nazwą „UB w
walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w
woj.
białostockim,
w
latach
1944-1956”.
Otwarcia wystawy dokonał kierownik referatu badań
naukowych BEP – Tomasz Danilecki, który w kilku
słowach opowiedział zebranym o tym nie do końca
poznanym i ujawnionym okresie historii naszego kraju. Po
nim głos zabrał Marcin Markiewicz, kustosz wystawy.
Przedstawiona przez niego ekspozycja ukazuje działania
Urzędu Bezpieczeństwa w świetle oryginalnych
materiałów UB i SB. Pierwsza część wystawy przedstawia
powstanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Białymstoku oraz podległych mu Urzędów
Powiatowych. Obok, prezentowane są sylwetki „ludzi
bezpieki”, m.in. pierwszego kierownika WUBP w
Białymstoku por. Faustyna Grzybowskiego, oficera Armii
Czerwonej,
absolwenta
Kujbyszewskiej
Szkoły
Kontrwywiadu, skierowanego do Białegostoku w sierpniu
1944 r. Dalsza część ekspozycji dokumentuje „życie
codzienne” funkcjonariuszy UB. Zdjęcia przedstawiają ich
w galowych mundurach, na wycieczkach, przy zabawie i
grach sportowych. Z tym sielankowym obrazem ostro
kontrastuje druga część wystawy, pokazująca zbrodnie
dokonywane „w imię utrwalania władzy ludowej” na
żołnierzach podziemia niepodległościowego i wszystkich,
którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu sowieckiego
porządku w Polsce. Bardzo drastyczne fotografie pokazują
zmasakrowane ciała partyzantów, m.in. ostatniego
żołnierza podziemia na Białostocczyźnie Stanisława
Marchewki ps. „Ryba”, zastrzelonego przez grupę
operacyjną KBW. Tę część wystawy uzupełniają
dokumenty opisujące kulisy pracy tajnych agentów UB,
rozpracowujących Kościół katolicki, poszczególne
oddziały partyzanckie, a także materiały opisujące
zabójstwa, przestępstwa i nadużycia popełniane przez
„ludzi UB”. Na jednym z paneli pokazano postać tajnego
agenta UB Wacława Snarskiego ps. „Księżyc”. W wyniku
jego działalności zginęło, co najmniej 14 partyzantów, a
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około 200 innych osób zostało skazanych na długoletnie
więzienie.

Wystawa będzie prezentowana w lipskim MGOK-u do
początku
kwietnia.
Wszystkich
zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.

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

LKS LIPSK NA PUDLE
Zakończone
27.02.2005
rozgrywki III ligi piłki siatkowej mężczyzn
przyniosły duży sukces drużynie „Biebrzy”
Lipsk, która zajmując trzecie miejsce w
rozgrywkach woj. podlaskiego stanęła na przysłowiowym
„pudle”.
W rozgrywkach udział wzięło 9 drużyn, które
musiały rozegrać po 16 spotkań.
LKS wygrał 11 spotkań a przegrał 5, w tym dwa po
ewidentnych i celowych błędach sędziów, którzy
najdelikatniej mówiąc sędziowali spotkanie Remex-LKS i
Mlekpol-LKS wyraźnie pod gospodarzy. Mecze te zostały
rozstrzygnięte po 3:2 w setach na korzyść rywali
„Biebrzy”. Gdyby nie te dwie „wpadki” LKS byłby drugi
w tabeli i grałby w barażach o II ligę. Biorąc pod uwagę
możliwości finansowe i kadrowe klubu zakończyłyby się
zapewne
porażką,
ale
nabyte
doświadczenie
procentowałoby w przyszłości. Poziom rozgrywek III ligi
był wyższy, niż w latach poprzednich. Prym wiódł zespół
WSFiZ Białystok, przegrywając tylko jeden mecz w
Lipsku w stosunku 3:2.
Miejsce Remexu - drugie, było sukcesem wątpliwym,
gdyż w kilku przypadkach decydował o tym „zielony
stolik”.
W ciągu sezonu „Biebrza” rozegrała spotkania
na dobrym poziomie jak 3:0 ze Ślepskiem w Augustowie,
3:2 z WSZiF Białystok w Lipsku, czy też pokonując u
siebie Promień Mońki, który jak na debiutanta spisał się
doskonale. Tajemnica sukcesów Promienia Mońki tkwi w
tym, że drużyna jest prowadzona przez dwóch trenerów,
ściągnęła zawodników z Białegostoku (4), ma stałych
sponsorów oraz opiekę finansową ze strony gminy i
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starostwa. Jak porównać do tego LKS, gdzie treningi
prowadzi społecznie zawodnik „Biebrzy” Rafał Suszyński
a połowa drużyny jest poza Lipskiem to osiągnięcia
chłopców są do pozazdroszczenia dla innych klubów,
którzy w ten sposób mówią o zawodnikach z Lipska.
Najgorsze spotkania rozegrał LKS w Grajewie
i w Mońkach, ale na usprawiedliwienie trzeba dodać, ze
było to w końcówce sezonu, po zawodnikach było widać
przemęczenie, brak wspólnych treningów i było już
wiadomo, ze trzecie miejsce jest zagwarantowane. Co do
innych drużyn to Ślepsk Augustów, jak na debiutanta grał
przyzwoicie, lecz bez szczególnych sukcesów, podobnie
było z Mlekpolem Grajewo.
Zawiódł zespół z Sokółki, który przed sezonem był
typowany do zajęcia wyższego miejsca.
Najsłabszymi drużynami były rezerwy I ligowego
Moderatora Hajnówka i SUKSS Suwałki, chociaż
suwalczanie sprawili kilka niespodzianek wygrywając np.
z Mlekpolem Grajewo.
Staraniem samorządu i burmistrza gminy ułożono w hali
Gimnazjum sztuczną wykładzinę oraz w końcu roku 2004
zainstalowano tablice świetlną, jak też przeprowadzono
remont bloku sportowego. Drużyna tą drogą dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy warunków
treningowych. Jednocześnie dziękuje Burmistrzowi Gminy
za pomoc finansową, bo jak na razie sponsorzy są na
dalekim horyzoncie.
W sezonie ligowym 2004/2005 LKS „Biebrza”
Lipsk reprezentowali następujący zawodnicy, którym tą
drogą składam gratulacje i podziękowania:
1. Suszyński Rafał- grający trener
2. Biehunik Wojciech- kapitan zespołu
3. Sztukowski Łukasz
4. Mazur Wojciech
5. Krysiuk Krzysztof
6. Bugieda Marcin
7. Wasilewski Piotr
8. Krysiuk Kamil
9. Dadura Krzysztof
10. Biedź Łukasz
11. Krysiuk Michał
12. Grabowiecki Przemysław - libero
Końcowa tabela III ligi przedstawia się następująco:
Tabela:
1. WSFiZ Białystok
2. Remex Wasilków
3.Biebrza Lipsk
4.Promień Mońki
5. Ślepsk Augustów
6. Mlekpol Grajewo
7. Ziemia Sokólska
8.Moderator II Hajnówka
9. SUKSS Suwałki

15
16
16
16
15
16
16
16
16

29
28
27
26
23
22
20
19
19

44:13
43:22
39:25
32:31
31:25
29:39
23:41
24:40
14:43
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PUCHAR BURMISTRZA SOKÓŁKI
DLA LIPSKA

Rozegrany 20.03.05 r. turniej siatkówki o Puchar
Burmistrza Sokółki zakończył się wygraną siatkarzy z
Lipska. Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
1. LKS „Biebrza” Lipsk 4 pkt.
2. Ślepsk Augustów 4 pkt.
3. Ziemia Sokólska – Sokółka 4 pkt.
4. SUKS Suwałki 0 pkt.
O wygranej siatkarzy z Lipska zadecydował
najlepszy stosunek wygranych setów.
Osłabiona drużyna „Biebrzy” stoczyła heroiczny bój
ze Ślepskiem ostatecznie przegrywając 1:2 w setach
25:14, 18:25 i 15:17.
W meczu z Sokółką – LKS spisał się dużo lepiej
wygrywając zdecydowanie 25:17, 25:21.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został uznany
siatkarz „Biebrzy” Rafał Suszyński. LKS wystąpił w
następującym składzie:
1. Sztukowski Łukasz kpt.
2. Mazur Wojciech
3. Rafał Suszyński
4. Piotr Wasilewski
5. Bartosz Wasilewski
6. Biedź Łukasz
7. Dadura Krzysztof
8. Grabowiecki Przemek
9. Sobolewski Tomasz
10. Krysiuk Michał
Jan Zakarzecki
-----------------------------------------------------------------------
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muzealnym organizowanym przez Muzeum Techniki w
Warszawie. To ostatnie poświęcone było wyłącznie
lipskim tradycjom wielkanocnym i promocji naszej gminy.
Na wystawie obejrzeć można było stół wielkanocny, kupić
pisanki, palmy, pająki i inne świąteczne ozdoby. Wszyscy
zainteresowani mogli obejrzeć pokaz zdobienia
wydmuszek, który był prowadzony przez nasze twórczynie
ludowe.

Wielkanocne jarmarki
Z początkiem marca rozpoczął się dla twórców
ludowych okres wzmożonej aktywności, i to nie tylko ze
względu na zwiększoną ilość wytwarzanych pisanek,
palm, korowaji, pająków itd., ale ze względu na ilość
wyjazdów związanych z ich eksponowaniem i sprzedażą
na wielu pokazach, jarmarkach i targach.
Już 6 marca nasi twórcy pojawili się na Kaziukach w
Suwałkach. Zaraz potem wzięli udział w pokazach
pisankarskich w muzeum w Choroszczy, w białostockim
skansenie i w szkołach. 13 marca po raz kolejny
zaprezentowali
swoją
twórczość
na
Jarmarku
Wielkanocnym w Białymstoku, organizowanym przez
Muzeum Podlaskie. Mimo panującego tego dnia
przejmującego zimna, Jarmark można uznać za udany,
gdyż wiele wyrobów naszych twórców znalazło
nabywców. Coraz większym zainteresowaniem, oprócz
pisanki, z której jesteśmy znani, cieszyły się weselne
„gąski” i korowaje, miski drewniane i „pająki”. Tego
samego dnia nasze twórczynie ludowe prezentowały nasz
region na targach wielkanocnych w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu. Natomiast w dniach 19-20
marca wielu twórców pojawiło się na „Święcie Wiosny” w
Węgorzewie, na podsumowaniu wojewódzkiego konkursu
na pisankę w Mońkach i na świątecznym spotkaniu

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, również
włączył się w akcję popularyzacji pisankarstwa. W
tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową odbyło się
w naszym ośrodku kilka lekcji pokazowych z zakresu
wykonywania pisanek regionalnych dla dzieci i młodzieży.
Mamy nadzieję, że w przyszłości oni podejmą trud
kontynuacji tej regionalnej tradycji.
Wystąpiliśmy również z ofertą bezpłatnego kursu
pisankarskiego dla bezrobotnych. Niestety, nie spotkała się
ona ze zbyt wielkim zainteresowaniem z ich strony. Tylko
dwie osoby zapytały o ten kurs. Czyżby rzeczywiście nie
było w naszym mieście kobiet, którym potrzebne są
jakiekolwiek dochody, choćby tylko sezonowe?
Zastanówmy się, czy przypadkiem zbyt często nie
narzekamy na niedostatek, nie starając się jednocześnie w
jakikolwiek sposób mu zaradzić.
mgok
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Niezwykły Gość przybył do każdego z nas

W dniach 3-5 marca 2005 mieliśmy wielką łaskę
gościć Jezusa Miłosiernego w Obrazie, przywiezionym ze
stolicy kultu Bożego Miłosierdzia - z Łagiewnik. Do
diecezji ełckiej obraz przywędrował 29 stycznia, wraz z
towarzyszącą mu grupą pielgrzymów, na czele z biskupem
ordynariuszem Jerzym Mazurem. W pielgrzymce tej
uczestniczyło 35 osób z lipskiej parafii, zorganizowanych
przez ks. Jacka Graszka. Do naszego kościoła został
wniesiony przez: Krystynę Hołownię, Zbigniewa
Krzywickiego, Michała Paciorkę i Anię Bliźniukiewicz.
Program nabożeństw był bardzo bogaty. Te dni
były również parafialnymi rekolekcjami wielkopostnymi.
We czwartek, 3 marca po uroczystym powitaniu
Jezusa Miłosiernego przez dzieci: Kasię Olszewską i
Dominika Betkę oraz rodzinę: Bożenę i Leszka
Zaniewskich wraz z synem Jakubem, również przez ks.
Dziekana - była sprawowana Msza Święta (godz. 18.00),
dla wszystkich, z przyjęciem Komunii św. pod dwiema
Postaciami. Następnie o godzinie 1930 - wystawienie
Najświętszego Sakramentu, adoracje, Droga Krzyżowa i
Pasterka o godz. 2400.
W piątek, 4 marca, już od godz. 700 miało miejsce
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzinki ku
czci Najświętszej Marii Panny. Potem adoracje, Msza św.,
o godz. 1100 - z przyjęciem Sakramentu Namaszczenia
Chorych i znowu adoracje.
Piątkowy wieczór był dekanalnym dniem młodzieży. Po
Mszy św. o godz. 1800 odbył się koncert muzyki
chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu kleryków z
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, a po nim
agapa- poczęstunek dla dzieci i młodzieży. Następnie
Różaniec z rozważaniami o Miłosierdziu Bożym, Droga
Krzyżowa, adoracje Najświętszego Sakramentu i Pasterka.
W sobotę, 5 marca bardzo ważnym przeżyciem
była Msza św. o godz. 1200- z udzieleniem Sakramentu
Bierzmowania, przez Szafarza, Biskupa Ełckiego Jerzego
Mazura. Młodzież do bierzmowania przygotowały
katechetki: Agata Karczewska i Agnieszka Boruch.
Po Mszy św. o godz. 1515 - celebrowanej przez ks.
Biskupa- na zakończenie peregrynacji, Dziekan ks. kan.
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Jerzy Lubak dokonał Aktu Zawierzenia Parafii
Miłosierdziu Bożemu.
Bardzo głęboko i z wielką wiarą przeżywaliśmy te
wszystkie nabożeństwa. Zarówno dzieci, młodzież, jak
osoby dorosłe oraz starsze śpieszyły do świątyni o każdej
porze. Kościół był wypełniony. W ciszy i skupieniu bądź
modląc się zbiorowo pieśnią, różańcem, koronką,
przeżywając rozważania, rozmyślając stacje Męki Pańskiej
- wielbiliśmy Miłosiernego Boga, prosiliśmy o łaski dla
naszych rodzin i parafii, przepraszaliśmy za przewinienia
własne, naszych bliskich i całego świata.
Zaangażowanie parafian, zarówno w przygotowanie
uroczystości, jak i w przebieg nabożeństw było bardzo
wielkie. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali: Rada
Duszpasterska,
Stowarzyszenie
„Pomóż
sobie”,
nauczyciele i uczniowie, ministranci. Drodze Krzyżowej
przewodziło Koło Żywego Różańca oraz „Błotniaki” nieformalna grupa dzieci i młodzieży z Lipska. Jezusa w
Najświętszym Sakramencie adorowali: parafianie ze wsi,
mieszkańcy poszczególnych ulic, Koła Żywego Różańca,
Rodziny Serca Jezusowego, chór kościelny, schola,
ministranci, uczniowie gimnazjum z wychowawcami.
Liturgię ubogacała i sprawiała niezwykłe wrażenie
gra orkiestry strażackiej.
O godz. 1730, w imieniu parafian, Najdroższego
nam Gościa i Pocieszyciela pożegnali: Ania Skok,
Burmistrz Lipska wraz z Małżonką oraz Dziekan ks. kan.
Jerzy Lubak. Najświętszy
Wizerunek
Jezusa
Miłosiernego odjechał, ale zostawił w nas nadzieję i
utwierdził, ze wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Bóg
Miłosierny objawił wielką miłość w swoim Synu, Jezusie
Chrystusie, wskazał drogę do zbawienia.
Wylał na nas wielki strumień łask. Bylebyśmy tylko
potrafili to zrozumieć i skorzystać z owoców tej Miłości.
Tę wspaniałą ucztę duchową zawdzięczamy,
najpierw Panu Bogu, a następnie głównym organizatorom,
naszym drogim Kapłanom, którzy ten wielki trud, dla
przemiany naszych sumień podjęli, Bóg zapłać.
Leonarda Żabicka
----------------------------------------------------------------------

PIESKI INTERES
Urząd Miejski w Lipsku kilkakrotnie zwracał się
na łamach „Echa Lipska” do posiadaczy psów o trzymanie
ich na uwięzi lub w zagrodzie. Pomimo tych wezwań,
niektórzy mieszkańcy traktują swoje psy jako bezpańskie,
puszczając je gdzie popadnie.
Do zadań gminy należy między innymi wyłapywanie
bezpańskich psów. Akcje takie są przeprowadzane kilka
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razy w roku. Koszt dostarczenia 1 bezpańskiego psa do
schroniska wynosi ok. 600 zł.
Tyle zmarnowanych pieniędzy kosztuje każdy wałęsający
się pies. Można by je przeznaczyć na remont chodnika,
dłuższe świecenie ulicznych lamp, itp.
Biegające po ulicach i osiedlach watachy psów, w
większości nie są bezpańskie. Takim przykładem może
być lutowa akcja wyłapywania psów podczas, której
złapano 4 „bezpańskie” psy. Koszt wyłapania i
dostarczenia ich do schroniska wyniósł ok. 2.500 zł.
Jak można było przewidywać jednym z właścicieli okazał
się mieszkaniec Lipska Grzegorz Cz., który odebrał swego
„milusińskiego” ze schroniska w Suwałkach zaraz
następnego dnia za dobrowolną opłatą, podczas gdy gmina
poniosła koszt ponad 600 zł.
Ciekawe ilu Grzegorz Cz. znajdzie naśladowców, którzy
lekką ręką marnotrawią pieniądze podatników i które
mogłyby być przeznaczone między innymi na pomoc dla
bezrobotnych.
-----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr/134/04
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku w gminie.

1.

2.

Szanowni Państwo
Od kwietnia 2005 roku, zgodnie z uchwałą Nr
134/04 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, na
terenie gminy Lipsk, obowiązuje zbiórka odpadów w
systemie selektywnym - „u źródła”.
Wytwórcy odpadów zobowiązani są odebrać z
nich surowce wtórne - w pierwszej kolejności będzie to:
szkło, makulatura, plastik oraz odpady organiczne.
Wytwórcy odpadów zobowiązani są również do
podpisania umów wyłącznie z takimi firmami
wywozowymi, które są w stanie zapewnić selektywną
zbiórkę.
Przy tej okazji informuję, iż gmina Lipsk razem z
11-ma gminami: Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka,
Sztabin, gmina Augustów, miasto Augustów, Nowinka,
Suchowola, Jaświły, Mońki, Goniądz, Trzcianne powołała
Związek Komunalny „Biebrza”, który dotychczas jako
jedyny, zorganizował selektywna zbiórkę odpadów na tym
terenie.
Zbiórką odpadów zajmuje się Spółka „Biom” z siedzibą w
Dąbrowie Białostockiej powołana przez Związek
Komunalny „Biebrza” i gminy Dabrowę Białostocką i
Mońki.
Spółka „Biom” będzie prowadziła zbiórkę
odpadów w ścisłym porozumieniu z zakładami
komunalnymi działającymi na terenie naszych gmin - w
gminie Lipsk będzie to Zakład Gospodarki Komunalnej
przy ulicy Stolarskiej 1.
W załączeniu-fragmenty Uchwały Nr 134/04 Rady
Miejskiej w Lipsku
Z poważaniem
Burmistrz Lipska
Andrzej Lićwinko
----------------------------------------------------------------------

3.

4.

7.

8.

1.

§ 8.1
„Odpady są zbierane w sposób selektywny,
umożliwiający odzysk surowców wtórnych i
innych części odpadów, nadających się do
gospodarczego
wykorzystania,
według
asortymentu
rodzajowego
w
specjalnych
pojemnikach lub workach.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest u
źródła, tj. u wytwórcy odpadów w miejscu ich
powstania.
Selektywna zbiórka odpadów odbywa się poprzez
umieszczanie wyselekcjonowanych odpadów w
pojemnikach lub workach z tworzyw sztucznych.
Odpady w postaci baterii, akumulatorów, zużytych
źródeł światła zbierane są oddzielnie od innych
rodzajów odpadów w punktach ich zbiórki do
pojemników przeznaczonych na te odpady (...).
Odpady z grupy odpadów niebezpiecznych, jak
np: opakowania po środkach ochrony roślin,
zużyte leki, opakowania po farbach, lakierach,
rozpuszczalnikach, podlegają obowiązkowemu
oddzielnemu
gromadzeniu,
odbiorowi
unieszkodliwianiu według zasad i wymogów
określonych odrębnymi przepisami.
Odpady nie wywiezione lub nie przyjęte na
składowisko muszą być niezwłocznie usunięte
przez ich posiadacza w sposób zabezpieczający
środowisko,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami oraz w uzgodnieniu z odpowiednim
organem gminy”
§ 10
„System usuwania zmieszanych odpadów
komunalnych i selektywnie gromadzonych
odpadów surowcowych na terenie miasta/gminy
Lipsk ma charakter odbioru bezpośredniego
opartego na systemie pojemników 1100 i 110
litrowych oraz na systemie worków foliowych”
§ 11
System
zbiórki
odpadów
zmieszanych
kierowanych bezpośrednio na składowisko polega
na:
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1) W domach zabudowy wielorodzinnej zwartej
(osiedla) - zbiórce zmieszanych odpadów w
pojemnikach 1100 litrowych
2) W rejonach zabudowy niskiej (jednorodzinnej)zbiórce odpadów zmieszanych w pojemnikach
110-litrowych, będących na wyposażeniu każdego
gospodarstwa domowego
3) Na terenach otwartych gmin (zabudowa
rozproszona) - zbiórce odpadów zmieszanych
gromadzonych w pojemnikach 110 litrowych,
będących na wyposażeniu każdego gospodarstwa
domowego.
2. Właściciele
nieruchomości
umożliwiają
rekomendowanym przez Gminę jednostkom
organizacyjnym
lub
osobom
fizycznym
nieodpłatne
ustawienie
na
nieruchomości
zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów
użytecznych (...).
§ 17
System zbiórki odpadów surowcowych i
bioodpadów kierowanych do zakładów odzysku
polega na:
1. W rejonach zabudowy wielorodzinnej zwartej
(osiedla) - zbiórce odpadów surowcowych w
pojemnikach 1100 litrowych zlokalizowanych w
pobliżu pojemników na odpady zmieszane:
a) jeden pojemnik na określone odpady surowcowe
przeznaczony będzie dla 150-200 mieszkańców,
b) zbiórką objęte zostaną: makulatura, szkło i
tworzywa sztuczne,
c) zbiórka odpadów organicznych odbywać się
będzie
poprzez
sieć
pojemników
specjalistycznych (biotainer) o pojemności 240 l.
zlokalizowanych obok pojemników na zmieszane
odpady balastowe i pojemników na odpady
surowcowe z przeznaczeniem 1 pojemnik na 50
mieszkańców.
2. W rejonach zabudowy jednorodzinnej- zbiórce
surowców do worków foliowych będących na
wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego:
a) zbiórką objęte zostaną: makulatura, szkło i
tworzywa sztuczne,
b) zakłada się, ze na jednego mieszkańca przypadać
będzie 1 worek foliowy o pojemności 100 l na
szkło, 1 worek na makulaturę i 2 worki na
tworzywa sztuczne w ciągu roku,
c) zbiórka odpadów organicznych odbywać się
będzie
poprzez
sieć
pojemników
specjalistycznych (biotainer) o pojemności 140 l

zlokalizowanych
domowym;
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3. W rejonach otwartych gmin ( zabudowa
rozproszona) - zbiórce odpadów surowcowych
do worków foliowych, będących na wyposażeniu
kazdego gospodarstwa domowego:
a) zbiórką objęte zostanie szkło i tworzywa
sztuczne,
b) zakłada się, że na jednego mieszkańca przypadać
będzie 1 worek 100 l. na szkło i 3 worki na
tworzywa sztuczne w ciągu roku,
c) odpady niebezpieczne będą gromadzone w
punktach
gromadzenia
odpadów
niebezpiecznych
(PGON).
Ponadto
zorganizowane
zostaną
Punkty
Odbioru
Odpadów Niebezpiecznych w aptekach, sklepach
elektronicznych, stacjach benzynowych, Każdy
PGON winien być wyposażony w: kontener
zamknięty na odpady niebezpieczne przestrzenne
(np. KE-7 na opakowaniach po pestycydach)
oraz pojemnik do gromadzenia lamp i baterii
(np.PS-450);
4. Złom metali oraz odpady wielkogabarytowe, np.
zużyte sprzęty gospodarstwa domowego zbierane
będą w trakcie ogłaszanych akcji zbiórki.

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

Uchwała Nr XIX/142/04
Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
Załączniki do Uchwały dostępne są
w Urzędzie Miejskim pok. nr. 3

Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody
budżetu
gminy
w
wysokości –
11.499.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki
budżetu
gminy
w
wysokości –
10.281.226 zł z wyszczególnieniem zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie na
kwotę – 877.943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) z dochodów budżetowych kwotę 2.049.034 zł
przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z
lat poprzednich;
4) źródło pokrycia faktycznego deficytu budżetu
gminy
w
wysokości – 830.306 zł
stanowią
następujące przychody:
a) kredyty – 830.306 zł.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu
gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 28.000 zł.
§ 4. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na
wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r.
oraz środków na ich realizację zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) plan przychodów zakładów budżetowych gminy
w kwocie – 941.200 zł, w tym dotacje z budżetu
w kwocie 30.000 zł, wydatków zakładów w
kwocie 942.956 zł oraz zakres dotacji
przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) plan przychodów środków specjalnych gminy w
kwocie 3.030 zł oraz wydatków w kwocie
44.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
3) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej
kwocie – 271.790 zł – zgodnie z załącznikiem
Nr 8;
4) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w łącznej kwocie – 46.000 zł –
zgodnie z załącznikiem Nr 9;
5) dotację celową dla powiatu na inwestycje
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 8.030 zł oraz wydatki funduszu w kwocie
19.250 zł. Plan finansowy funduszu stanowi
załącznik Nr 11.
§ 7. Dochody w kwocie 32.000 zł pochodzące z wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznacza się w planie wydatków na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala
się plan wydatków tego programu w wysokości
39.155 zł.
§ 8. Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy
stanowiącą załącznik Nr 12.
§ 9. Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty
zobowiązań stanowiącą załącznik Nr 13.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków
polegających na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) przekazania
uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków podległym
jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem
wynagrodzeń.
§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i
kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez
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Burmistrza w roku budżetowym do kwoty
1.500.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w
innych bankach aniżeli prowadzący obsługę
rachunku gminy;
2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat
zobowiązań w granicach kwot określonych w
załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu),
załączniku Nr 3 (Plan przychodów i rozchodów);
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty
2.000.000 zł jeżeli podpisuje się umowy
wieloletnie w zakresie inwestycji.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Lipska.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Antoni Kościuch
-----------------------------------------------------------------------

Dom Ludowy
Według inżyniera I Rawickiego projekt Domu Ludowego
w Lipsku (patrząc na niego od strony ulicy na lewo)
zawierał: kuchnię, pokoik, korytarz, herbaciarnię.
Spoglądając na plan, w środku Domu Ludowego,
znajdowały się drzwi ewakuacyjne, zarówno we
wspomnianym pokoiku, jak i w herbaciarni wiodące do
sali teatralnej, która była wyposażona w scenę. Od strony
wschodniej (patrząc od dzisiejszej plebani) była kuchnia,
kancelaria parafialna, czytelnia. Ponadto na poddaszu był
hotel.
Mieszkańcy Lipska i okolicy patrząc na dom ludowy
współcześnie (dzięki zapobiegliwości ś.p Księdza
Kęblińskiego, jak i św. p. Księdza Zajączkowskiego)
widzą go jako Dom Katolicki. Po 1944 r. budynek byłego
domu ludowego służył w części jako mieszkania
miejscowego lekarza i rodzin służby kościelnej, w
pozostałej części znajdowały się wikariat oraz ośrodek
zdrowia (w tym izba porodowa). Zgodnie z założeniami
Akcji Katolickiej, Dom Ludowy w Lipsku miał spełniać
wielorakie funkcje. Po wybudowaniu nowego ośrodka
zdrowia w Lipsku zmienił swe przeznaczenie dawny lokal
wynajmowany na ten cel, a mieszkańcy cywilni znaleźli
sobie inne mieszkania i tylko wikariat służył i nadal służy
jako mieszkanie służbowe. Pamiętajmy o tym spacerując
ulicą Kościelną, idąc przez miasto o każdej porze roku.
Ks. E. Anuszkiewicz

WYDAWCA: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
Adres redakcji: 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23.
Zespół redakcyjny: Barbara Tarasewicz, Wioletta Rokita, Anna Czarnecka-Orpik, , Cezary Gładczuk.
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym przyjaciołom
i sympatykom wszelkich łask
Pana Zmartwychwstałego, nadziei
i miłości, hojnej obfitości, na co dzień
wiele uśmiechu i radości.
Zarząd TPL

Zarząd TPL ogłasza...
Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Lipska w dniu 2 marca br. wzorem lat
ubiegłych ogłoszono konkurs na „Najładniej
utrzymaną i zagospodarowaną posesję na terenie
gminy Lipsk”.
Warunki konkursu dotyczące właścicieli
indywidualnych posesji pozostają bez zmian.
W tym roku szczególną uwagę skierujemy na
„Najbardziej zadbaną posesję należącą do spółek,
przedsiębiorstw, urzędów, spółdzielni i właścicieli
sklepów”.
Przy ich ocenie będą brane pod uwagę:
- czystość i estetyka budynku
- plac wokół
- utrzymanie chodnika.
Zaniedbane posesje otrzymają tytuły:
 „żółte kartki” – ostrzeżenia
 „miotły” – mniej zaniedbane
 „szmaty” – najbardziej opuszczone
Wyniki konkursu opublikujemy w „Echu
Lipska”.
Liczymy, iż przyznane tytuły zmobilizują
właścicieli do zadbania o swoją posesję, w myśl
powiedzenia: „Jaki pan – taki kram” oraz „Jak cię
widzą, tak cię piszą”.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Zarząd TPL
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Odszedł od nas...

W dniu 11 lutego 2005 r
pożegnał nas, odchodząc do
wieczności, kolega i przyjaciel
Józef Cieśluk.
Urodził się 30.01.1932 r. w
Prusce Wielkiej w powiecie
Augustowskim.
W
Lipsku
zamieszkał po odbyciu 3 letniej
służby wojskowej w Marynarce
Wojennej w Dziwnowie.
1 marca 1955 roku został zatrudniony jako instruktor
uprawy tytoniu na gminę Lipsk. Jesienią tego roku ożenił
się i zakładając rodzinę pozostał tu na zawsze. Mimo, iż
Wytwórnia Uprawy Tytoniu chciała przenieść go do
Sokołowa Podlaskiego - zrezygnował, zostając w Lipsku.
Tu podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” jako brakarz włókna. Pracując tam, pełnił też
funkcję Vice Prezesa d/s skupu, magazyniera skupu skór
surowych i magazyniera skupu zboża, po czym odszedł
na zasłużoną emeryturę.
Mimo pracy zawodowej potrafił znaleźć czas na prace
społeczne. Od 1956 r. był strażakiem w OSP w Lipsku.
Od 1973 r. należał do nowo utworzonej Orkiestry Dętej
przy OSP- grał na tubie, przez wiele lat.
W 1973 roku, kiedy został utworzony Zespół Regionalny
„Lipsk”, przy świetlicy wiejskiej w Lipsku, był jednym z
pierwszych jego członków. Dzięki niemu uzyskaliśmy
wiele informacji dotyczących zwyczajów ludowych
naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem terenu
Puszczy Augustowskiej. Wniósł do zespołu wiele
dawnych pieśni, melodii ludowych, przypowiastek swojej
matki Stanisławy Cieśluk, które na stałe weszły do
repertuaru zespołu, znalazły się na jego płycie i w
śpiewniku.
Zawsze chętnie działał społecznie na rzecz Lipska, od
1973 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Lipska.
Był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie w
latach 1974 – 1977.
Za swoją pracę otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń
państwowych i resortowych, m.in.:
- Złoty i Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,
- Brązowy Krzyż Zasługi – 1984 r.,
- Odznakę honorową „Zasłużony Białostocczyźnie” –
1974 r.,
- Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 1995
r..
Pozostał w naszej pamięci jako człowiek radosny, pełen
humoru i życzliwości dla innych.
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Z lat II wojny światowej
Przed dziesięciu laty zmarł Władysław
Anuszkiewicz, s. Marcina i Kazimiery z d.
Michałowskiej. Tablica na Krzyżu nagrobnym w
Dąbrowie Białostockiej podaje, że przeżył 72 lata.
Późną jesienią 1994 r., przy spotkaniu w jego
domu w/w mieście, podał ciekawe informacje dotyczące
okresu II wojny światowej. Kiedy zapytałem go o
wywiezionych z Jastrzębiej II, na tzw. „przymusowe
roboty do Niemiec”, to oprócz swojej osoby, wymienił
jeszcze następujące osoby: Stanisław Michniewicz /lat
21/, Stanisław Gałażyn/lat 17/, Wincenty Lewoc / lat 29/,
Bronisław Kanoza /lat 27/, Jadwiga Arcimowicz /lat 21/,
Bronisława Korenkiewicz /lat29/, Wincenty Czarniecki
/lat 22/ oraz Stefan Karczewski /lat 18/.Wywóz
powyższych mieszkańców nastąpił we wrześniu 1941
roku. Droga wywiezionych wiodła przez następujące
stacje
kolejowe:
Augustów-Suwałki-Ełk-OlsztynOstróda. Właśnie w Ostródzie była pierwsza stacja „
niewolniczej pracy” /do 20 października 1941 r./, kolejną
Mrągowo /dokładnie: miejscowość- Kielman-folwark do
1 czerwca 1942 roku/, następnie Insterburg k. Królewca,
/od 27 kwietnia 1943 r. do marca 1945 r./, ponadto na
szlaku były: Bytom /kopalnia/,Magdeburg, powrót do
Bytomia, Mikołowo /jeden dzień/ i „ruskie” oswobodzili.
Ostateczny powrót do domu rodzinnego nastąpił w 1945
r. W kilka lat później zawarł związek małżeński. W
małżeństwie doczekał się dwóch synów i córki, oraz
sześciu wnuków. Córka po maturze przywdziała strój
zakonny i w ubiegłym roku obchodziła srebrny jubileusz
życia zakonnego, którego nie dożył ojciec, lecz tylko
matka, która też odeszła do wieczności po 63 dniach.
P.S.
Może napiszą też do redakcji „Echo Lipska” inni,
a szczególnie członkowie rodzin, z których byli
wywiezieni na „przymusowe roboty”, o ich
wspomnieniach po powrocie do domów rodzinnych oraz
dalszych drogach życiowych już jako obywateli PRL.
Z poważaniem
Ks. E. Anuszkiewicz

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

KONKURS
„MOJA WIRTUALNA OKOLICA”
Fundacja Nowoczesna Polska, twórca programu
„Ikonk@” zaprasza wszystkich mieszkańców Podlasia do
wzięcia udziału w konkursie „Moja wirtualna okolica”.
Celem konkursu „Moja wirtualna okolica” jest
promowanie praktycznych możliwości technologii
informacyjnych w różnych obszarach życia, od
aktywnego poszukiwania pracy, przez edukację po
działania związane z promocją, prowadzeniem
działalności gospodarczej, czy pracy administracji
państwowej i samorządowej na rzecz obywateli. Polega
on na stworzeniu dowolnej pracy na temat: „Jak w sposób

praktyczny nowoczesne technologie teleinformatyczne
mogą wpłynąć na rozwój mojej gminy”. Konkurs
rozpoczyna się 14 marca i trwać będzie do 15 kwietnia.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości, która
odbędzie się 29 kwietnia. Wyniki zostaną ponadto
opublikowane przez dziennik Gazeta Wyborcza oraz
Polskie Radio Białystok 30 kwietnia. Organizator oraz
patroni powołają Komisję Konkursową, która
rozstrzygnie konkurs i wybierze najciekawsze prace
konkursowe. Zwycięzca otrzyma multimedialny zestaw
komputerowy. Kolejne miejsca zostaną nagrodzone
natomiast cennym oprogramowaniem. Czekamy na prace
w wersji tradycyjnej – na papierze formatu A4, lub
elektronicznej - na nośniku elektronicznym bądź poprzez
e-mail. Prace należy przysyłać do 15 kwietnia (decyduje
data stempla pocztowego lub nadania e-maila) do biura
Fundacji Nowoczesna Polska, 00-514 Warszawa, ul.
Marszałkowska 84/92 lok 125, lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: nowoczesna_polska@wp.pl.
----------------------------------------------------------------------

Czapka maciejówka

My mężczyźni tacy jesteśmy, że nakrywamy
nasze głowy. Zależnie od naszego wieku, pory roku,
miejsca zamieszkania, istniejącej mody, naszego
upodobania, wkładamy na nasze głowy czapki, takie jak:
maciejówki, rogatywki, narciarki, uszatki, degolówki oraz
kapelusze, furażerki i berety.
Po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości
przez naród polski na czele z marszałkiem Józefem
Piłsudskim, przyszła moda na czapki maciejówki.
W Lipsku nad Biebrzą zaczęto je nosić po wizycie Józefa
Piłsudskiego. W czasopiśmie „Echo Lipska” z września
1998 roku, dokładnie widać przed domem Piotra
Kisłowskiego, stojącego wraz z żołnierzami, marszałka
Józefa Piłsudskiego w czapce maciejówce.
Wielu lipszczaków i mężczyzn z okolicznych wsi nosiło
takie czapki. Czapka maciejówka była symbolem honoru
i polskości. Była szanowana tak, że niektórzy nosili ją
tylko w niedzielę i święta kościelne lub państwowe.
Taką właśnie czapkę maciejówkę nosił nasz lipski
bohater Stanisław Żłobikowski (biuletyn TPL nr 135),
który za waleczność i bohaterstwo prawdopodobnie
pośmiertnie został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.
Wśród wielu lipszczaków, którzy nosili te czapki, nie
miał jej jeszcze nasz sąsiad Józef Kuleszewicz.
Oto, jakim sposobem został posiadaczem maciejówki. W
letni niedzielny ranek ( jeszcze do wschodu słońca) wstał
i poszedł do Grodna oddalonego od Lipska o 30 km.
Tam kupił wymarzoną czapkę maciejówkę. Wrócił z
powrotem z czapką na głowie. Tak się spieszył i miał tyle
sił w nogach, że jeszcze nie spóźnił się na mszę świętą, na
tak zwaną „sumę” o godz 12.00.
Taki to był ten nasz sąsiad Józef Kuleszewicz. Tak też
długo został w pamięci lipszczaków.
Jan Bartoszewicz
Białystok 4 luty 2005r
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