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DNI LIPSKA 2005
Tegoroczne Dni Lipska odbyły się w dniach 28-29
maja i upłynęły w miłej atmosferze i bardzo, ale to bardzo
sprzyjającej pogodzie. Chyba nikt w tych dniach nie mógł
narzekać na brak słońca.
Pierwszy dzień rozpoczął Turniej Piłki Nożnej,
zorganizowany przez pracowników Strażnicy Straży
Granicznej w Lipsku. W turnieju tym wzięło udział 6
drużyn niezrzeszonych w PZPN. Najlepszą z nich okazała
się drużyna Policji KPP Augustów, drugie miejsce zajęła
drużyna z LKS „Biebrza”, a trzecie miejsce-drużyna z
lipskiego gimnazjum. Królem strzelców został Bielawski
Mariusz z drużyny Policji KPP Augustów. Za I miejsce
drużyna otrzymała Puchar Komendanta Strażnicy SG
Lipsk, wręczony przez płk Andrzeja Gałaszewskiego, zaś
wszystkie pozostałe drużyny- pamiątkowe dyplomy.

Tego dnia też, już po raz IV, odbyły się
Biebrzańskie Biegi Uliczne, zorganizowane przez

nauczycieli w-f lipskiego ZSS. Jak co roku Biegi Uliczne
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczestników.
Wzięło w nich udział aż 230 osób. Każdy z nich, po
pokonaniu odpowiedniego dla swego wieku dystansu,
otrzymał pamiątkowe gadżety - breloczki z okazjonalnym
napisem oraz pączki i napój.
Zwycięzcami poszczególnych grup wiekowych zostali:
Przedszkole:
I miejsce - Kasia Błaszczyk i Bartek Kulmaczewski
II miejsce - Monika Krzywicka i Adaś Hejdeman
III miejsce - Gabrysia Olszewska i Maciek Danilczyk
Klasy I i II szkoły podstawowej:
I miejsce - Ola Sielawa i Piotrek Danilczyk
II miejsce - Magda Hejdeman i Mateusz Kulmaczewski
III miejsce - Justyna Rakus i Filip Moniuszko
Klasy III i IV:
I miejsce - Diana Makowska i Wojtek Krzywicki
II miejsce - Edyta Uściłowicz i Grześ Bartoszewicz
III miejsce - Asia Sobolewska i Dominik Betko
Klasy V i VI:
I miejsce - Magda Siemieńczuk i Paweł Waszczuk
II miejsce - Sylwia Soroka i Paweł Leszkowicz
III miejsce - Justyna Skowysz i Mateusz Kondracki
Gimnazjum:
I miejsce - Kasia Danilczyk i Krzysiek Sierocki
II miejsce - Basia Sawośko i Darek Karbowski
III miejsce - Jola Siemienowicz i Wojtek Waszczuk
W sobotnie przedpołudnie odbył się również II
Turniej Piłki Plażowej, zorganizowany przez LKS
„Biebrza”. Turniej odbył się na osiedlu przy ulicy
Batorego. Po zaciętej walce zwycięską parą zostali: Łukasz
Sztukowski i Rafał Suszyński, tuz za nimi Artur
Korniłowicz i Paweł Kosakowski oraz Wojciech Biehunik
i Wojciech Mazur.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju okazał się Wojciech
Biehunik.
Wszystkim zwycięzcom obydwu Turniejów oraz Biegów
Ulicznych jeszcze raz gratulujemy.
W sobotnie popołudnie o godzinie 1600 w sali
kinowej MGOK rozpoczęły się występy artystyczne.
Publiczność mogła zobaczyć „Dzień Matki” - występ
najmłodszych uczniów ZSS w Lipsku, przygotowany przez
Panie: Małgorzatę Rakus i Grażynę Leszkowicz. Nie
zabrakło
tez
śmiechu
publiczności,
dzięki
humorystycznym scenkom kabaretu studenckiego „Na bis”
działającego przy Wyższej Szkole Administracji
Publicznej w Białymstoku.
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Zaproponowany przez nich program odpowiadał nie tylko
starszej, ale również młodszej części widowni. Na
zakończenie pierwszego dnia odbyła się zabawa z
zespołem „INSIDE”, która zgromadziła tłumy osób z całej
okolicy.
Drugi dzień lipskich uroczystości rozpoczął się
Mszą świętą o godzinie 1000 w Kościele Parafialnym. Po
Mszy św. nastąpił przemarsz mieszkańców gminy wokół
Rynku na czele z Orkiestrą Dętą, prowadzoną przez
Kapelmistrza Pana Aleksandra Ganuszkę.

Po przybyciu wszystkich uczestników i zainteresowanych
na plac przy scenie plenerowej MGOK nastąpiło
rozpoczęcie głównych uroczystości Dni Lipska 2005powitanie gości i oficjalne otwarcie imprezy przez
Burmistrza Lipska Pana Andrzeja Lićwinkę, który życzył
w tym dniu wszystkim mieszkańcom gminy mile
spędzonego czasu i dobrej zabawy.

Dalszą część artystyczną poprowadziła Pani Anna
Czarnecka-Orpik. Jako pierwsza swój koncert dała
Orkiestra Dęta. Po niej wystąpił długo oczekiwany zespół
„Bongo Bongo”- African Music Show Group. Ricky Lion ciemnoskóry wokalista swoim żywym, afrykańskim stylem
muzycznym poruszył nawet, co niektórych do
tańca.........choć było ciężko.
Kolejnym punktem programu były pokazy tańca
towarzyskiego w wykonaniu uczniów z Klubu Tańca,
prowadzonego przez Panią Ewę Przekop. Przed lipską
publicznością wystąpiła również grupa taneczna „Pląs”
działająca przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Białymstoku, Kapela Cymbalistów „Wilniuki” z Nowej
Wsi Ełckiej i „Oktawa”, czyli zespół wokalnoinstrumentalny dorosłych działający przy MGOK w
Lipsku.
Jednakże
największym
zainteresowaniem
wśród
publiczności okazały się pokazy tańca break-dance w
wykonaniu formacji CRAZY TWISTING GROUP z
Łomży. To, co grupa pokazała - skoki, obroty, stanie na
jednej lub dwóch rękach, obroty na głowie wzbudziły
wielki podziw wśród zgromadzonych przy scenie.
Występom artystycznym towarzyszył pokaz
sprzętu i wyposażenia Strażnicy Straży Granicznej w
Lipsku, jak również kiermasz rękodzieła ludowego z
Białorusi, na którym można było kupić wyroby z wikliny,
skóry, słomy i drewna. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci,
stoisk z zabawkami i małą gastronomią.
W trakcie prezentacji artystycznych można było dokonać
pomiarów ciśnienia i tętna, badania poziomu cukru oraz
badania spirometrycznego.
Po południu o godzinie 1600 w sali kina „Batory” fascynaci
pejzażu i przyrody Polski północno-wschodniej mogli
obejrzeć pokaz slajdów Wiktora Wołkowa p.n. „Moje
Podlasie”. Widok wspaniałych zdjęć Wiktora Wołkowa,
połączony z muzyką sprawiał niesamowite wrażenie.
Występy artystyczne zakończyła grupa „Dautenis”
z Suwalszczyzny- laureaci tegorocznego festiwalu „Nowa
Tradycja” w Warszawie. Grupa zaprezentowała tradycyjne
pieśni suwalszczyzny.
Drugi dzień imprezy zakończyła zabawa z zespołem
„Holiday” z Białegostoku.
Nasze doroczne święto upłynęło w radosnej
atmosferze. Myślę, że każdy mógł wybrać dla siebie coś
interesującego z naszej bogatej oferty skierowanej zarówno
do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Niewątpliwie
jest to po części zasługą sponsorów, gdyż bez nich oferta
ta, na pewno byłaby w dużo skromniejszej oprawie.
Dlatego też pragnę z całego serca wszystkim naszym
sponsorom jeszcze raz podziękować.
Serdeczne podziękowania kieruję również do tych
wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji i
realizacji obchodów „Dni Lipska”. W sposób szczególny
dziękuję Burmistrzowi Panu Andrzejowi Lićwince-za
pomoc i wsparcie, Dyrektorowi ZSS Lechowi Łępickiemu,
nauczycielom – Pani Małgorzacie Rakus, Grażynie
Leszkowicz i Ewie Przekop, Panu Leszkowi
Zaniewskiemu, Zbyszkowi Krzywickiemu, Piotrowi
Łazukowi. Dziękuję również Panu Aleksandrowi
Ganuszce,
pracownikom
Zakładu
Komunalnego,
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pracownikom ZOZ-u, Posterunku Policji, Strażnicy Straży
Granicznej oraz członkom LKS „Biebrza”.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku atmosfera i aura
również będą nam sprzyjać.
Wioletta Rokita
Sponsorzy Dni Lipska 2005
Zakład Kamieniarsko-Pomnikarski
w Lipsku
Stanisław Biedul
***

Zakład Działalności Gospodarczej
Nowy Lipsk
Teresa Trzasko
***

Sklep
Spożywczo-Przemysłowy
w Lipsku
***

Anna i Andrzej Skokowscy
***

Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Lipsku
„ZenMag”
Małgorzata i Zenon Miklaszewicz
***

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
„MIŚ” w Lipsku
Henryk Kozłowski
***

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu
***

Pracownicy
„Telzy”
w Lipsku
***

ROL – BUD sp. j.
Lipsk
Toczyłowscy, Reducha, Michalczuk

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

DNI BIEBRZY

1 maja b.r reprezentacja naszej gminy
uczestniczyła w „Festynie Gmin Biebrzańskich” –
imprezie promującej walory turystyczne i przyrodnicze
Doliny Biebrzy, połączonej z prezentacją artystyczną i
kiermaszem
produktów
regionalnych
gmin
nadbiebrzańskich. Festyn odbywał się w malowniczo
położonym ośrodku „Brtlowizna” w Goniądzu i wzięło w
nim udział 8 gmin –Augustów, Sztabin, Dąbrowa
Białostocka, Trzcianne, Mońki, Goniądz oraz Lipsk.

Bank Spółdzielczy Suwałki
Oddział w Lipsku
***

Hurtownia „Era” Augustów
Artykuły Szkolne, Biurowe, Zabawki
Anna Prawdzik
***

Usługi Weterynaryjne
Lipsk
Tomasz Furmański,
Krzysztof Bielecki
***

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Lipsku
***

PHU
Józef Popiełuszko
Lipsk
***

„ROLMET”
Lipsk
E. Boguszewski
J. Borodziuk
W. Dadura
***

Szkoła kierowców
w Lipsku
Jan Masiejczyk
***

P.P.U.H.
ATC PLASTIC
Tadeusz Nieścier
Czesław Filipiak
***

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
w Skieblewie
Alicja Krysiuk

Z naszej gminy na scenie zaprezentowały się następujące
zespoły: „Rogoża” zespół muzyki tradycyjnej, zespół
wokalno-instrumentalny „Oktawa”, grupa taneczna
„Kwiaty Polskie” oraz Zespół Regionalny „Lipsk”.
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Oprócz części artystycznej, reprezentacje poszczególnych
gmin miały okazję zmierzyć się w konkurencjach
sportowych takich jak: przeciąganie liny, piłowanie
drewna czy wyścigi rowerami wodnymi. Naszą ekipę
stanowili: Kamil Krysiuk, Zbyszek Karniłowicz, Rafał
Brzostowski, Jerzy Makuła i Rafał Suszyński. Na osiem
uczestniczących w zawodach drużyn nasza lipska
reprezentacja zdobyła II miejsce w przeciąganiu liny oraz
IV w zawodach drwali. Gratulujemy!

Tego dnia również w sali kinowej MGOK odbyła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej, poświęcona pamięci Jana
Pawła II. W programie artystycznym sesji wystąpił chór
szkolny, prowadzony przez Panią Urszulę Bobrowską oraz
grupa dzieci i młodzieży, pragnąca oddać hołd wielkiemu
Papieżowi w przygotowanym przez Panią Agnieszkę
Kobeldzis, Barbarę Aleksiejczyk i Wiolettę Rokitę
programie „A przecież niecały umieram. To, co we mnie
niezniszczalne trwa.”
Odszedł Nasz Wielki Rodak, lecz pozostawił nam
naukę i przykład szacunku, jakim powinniśmy darzyć się
wzajemnie, służąc drugiemu człowiekowi. Pozostawił
dzieło budujące pokój, godność życia ludzkiego,
poszanowanie rodziny, troskę o ludzi cierpiących i
biednych..... Miejmy nadzieję, że będziemy potrafili dalej
pielgrzymować tą drogą!
mgok
-----------------------------------------------------------------------

Urzekająco-śpiewające

Dodatkową atrakcją tego dnia był pokaz gry w golfa
przygotowany przez Augustowski Klub Golfa.
Impreza, która odbyła się pod honorowym patronatem
Marszałka
Województwa
Podlaskiego
Janusza
Krzyżewskiego, zorganizowana została przez: Burmistrza
Goniądza, Ośrodek Kultury w Goniądzu, Biebrzański Park
Narodowy oraz Związek Komunalny „Biebrza”.
mgok
-----------------------------------------------------------------------

Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, jak co roku,
rozpoczęły się Mszą św. z udziałem Orkiestry Dętej. Po
Mszy św. nastąpił przemarsz mieszkańców, na czele z
grającą marsza orkiestrą, pod pomnik „Zginęli za Polskę”.
Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego głos zabrał
Burmistrz Lipska - Andrzej Lićwinko, po czym nastąpiło
złożenie wieńców i kwiatów przez delegacje
poszczególnych zakładów pracy.

Tak można określić wrażenia, jakie wywarły na
widzach występy przedszkolaków w czasie trwania
kolejnego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pn. „Mama,
tata i ja”. Gminna impreza tego festiwalu odbyła się 24
kwietnia br. w sali kina „Batory”. Uczestniczyło w niej 16
dzieci w wieku 5-7 lat z Przedszkola Samorządowego w
Lipsku.
Przygotowane
przez
swoich
rodziców,
wychowawczynie i instruktora muzyki zaprezentowały na
scenie rewię dziecięcej piosenki poczynając od utworów
retro, takich jak „Ojciec Wergiliusz” czy „My jesteśmy
krasnoludki” poprzez „Dorotkę” i „Jesienny kujawiaczek”
a kończąc na zupełnie współczesnych kompozycjach jak
„Weź mnie na ręce” czy „Mała racja”. W pracach Komisji
Artystycznej tegorocznego festiwalu wzięły udział
następujące osoby: Maria Gierasimiuk z Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, Urszula
Bobrowska nauczycielka sztuki ZSS w Lipsku oraz
Zbigniew Krzywicki - nauczyciel naszego gimnazjum.

Komisja postanowiła wytypować na przegląd wojewódzki
tegoż festiwalu 3 osoby z naszej gminy. Laureatami
tegorocznej edycji zostali: Dawid Sołowianiuk, Kasia
Błaszczyk i Zuzia Orpik. Wszyscy troje wzięli udział w
wojewódzkich zmaganiach w dniu 6 maja w białostockich
„Spodkach”. Pierwsze kroki na estradzie mają już za sobą,
być może okażą się one początkiem wielkiej kariery, czego
im z całego serca życzymy.
Artystycznym zmaganiom naszych pociech towarzyszyło
kolejne „Czytanie dzieciom”. Tym razem akcja ta odbyła
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się z udziałem członków OSP i lipskiej orkiestry dętej. Jak
przystało na zawodowców, pojawili się na scenie ubrani w
odświętne mundury i z instrumentami w dłoni. Zagrali na
powitanie i pożegnanie.

II. Kryteria oceny
Specjalnie powołane Jury Festiwalu podczas oceny brać
będzie pod uwagę dobór repertuaru, warunki głosowe,
muzykalność, interpretację, dykcję, ogólny wyraz
artystyczny oraz wartości wychowawcze.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody
III. Zgłoszenie
Osoby oraz instytucje zainteresowane Festiwalem
przesyłają swoje zgłoszenia z 3 proponowanymi utworami
oraz tekstem do dnia 10.07.2005 r.(decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
Rynek 23
16-315 Lipsk
„ I FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ LIPSK 2005”.
Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub instytucje
delegujące.

Między
prezentacjami
muzycznymi
p.
Henryk
Trochimowicz i Ania Czarkowska przeczytali książeczkę
pt. „Jak Wojtek został strażakiem” a następnie wszyscy
odpowiadali na ciekawe pytania dzieci. Wśród nich było
zapytanie o „kabel” który wisi na strażackim mundurze czy
też jak długo trzeba ćwiczyć aby grać tak jak oni.
m-gok
-----------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA MGOK

-----------------------------------------------------------------------------MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
W I FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ LIPSK 2005,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.07.2005 R.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystania prezentacji konkursowych dla potrzeb
promocji.
IV. Podsumowanie końcowe
W sprawach organizacyjnych, pominiętych w niniejszym
regulaminie, prosimy o kontakt pod numerami:
· (0-87) 642-35-86 – Wioletta Rokita
lub e-mail: mgok@lipsk.pl·
(0-87) 642-26-82 - Barbara Tarasewicz
---------------------------------------------------------------------Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku ogłasza
nabór kandydatek na wybory

MISS LIPSKA 2005.
Wszystkie chętne kandydatki (od lat 16) prosimy o

Regulamin Festiwalu

zgłaszanie się do MGOK w Lipsku do dnia 10 lipca 2005.

Celem Festiwalu jest:

Finał Wyborów Miss Lipska odbędzie się 27 sierpnia 2005.

- promocja oraz pielęgnowanie piosenki polskiej
skomponowanej do 1989 r.
- wyłonienie utalentowanej młodzieży poprzez stworzenie
możliwości
wszechstronnego zaprezentowania
ich
uzdolnień
- konfrontacja i aktywizacja środowisk twórczych

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

I. Uczestnicy
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły
wokalno-instrumentalne
W tym roku uczestnicy przygotowują do prezentacji
festiwalowej trzy piosenki polskie skomponowane do
1989 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia
zaproponowanych utworów nie spełniających powyższych
warunków.
Instytucje lub osoby fizyczne, zgłaszające uczestników do
Festiwalu, winny ich ubezpieczyć na czas wyjazdu i
pobytu.

DRODZY RODZICE!!!
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
zaprasza dzieci i młodzież do spędzenia z nami
wakacyjnego czasu wolnego. Od 05 do 22 lipca (oprócz
sobót i niedziel) w godz. 900- 1300 - będą odbywały się w
naszym ośrodku zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe,
rekreacyjne.
Gwarantujemy Waszym dzieciom opiekę, dobrą
zabawę i wspaniały wypoczynek.
Jeśli Wasze dziecko pozostaje w czasie wakacji w Lipsku,
zgłoście je do nas, byśmy mogli włączyć je do naszej
grupy. Serdecznie zapraszamy!
(Na zajęcia dzieci będą przychodziły z własnymi
kanapkami, M-GOK zaś proponuje słodką herbatkę).
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----------------------------------------------------------------------

Co słychać w szkole?
---------------------------------------------------------------------Kwiecień i maj w harmonogramie szkolnym to
czas wytężonej pracy. Już 5 kwietnia uczniowie klas
szóstych zdawali swój pierwszy ważny egzamin. Jest to
sprawdzian zewnętrzny, który ma na celu zbadanie wiedzy
i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Paweł Leszkowicz z
maksymalną liczbą 40 punktów oraz Ewelina Korżyńska,
Łukasz Waluś i Magdalena Eksterowicz z liczbą 39
punktów. 22 kwietnia to Dzień Ziemi. Z tej okazji w szkole
odbył się apel, na którym klasy VI a i VI c przedstawiły
rozprawę sądową przeciwko ludziom, którzy niszczyli las
oraz reportaż na temat „Ach te śmieci” pod kierunkiem
pań: Joanny Klepackiej i Beaty Tomaszewskiej.
Wcześniej, bo 16 kwietnia uczniowie klas piątych
rywalizowali w II Gminnym Turnieju Ekologicznym „Z
ekologią za pan brat”. Najlepszą okazała się klasa V a.
Pozyskaniem sponsorów oraz doborem zadań i konkurencji
zajęły się panie: Małgorzata Bielecka i Grażyna
Bondzińska.
3 Maja, jak co roku obchodzony był uroczyście i
mimo iż był to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, spora
grupa młodzieży uczestniczyła w gminnych obchodach
narodowego święta. 7 maja uczniowie naszej szkoły,
uczęszczający na zajęcia koła tanecznego „Libra”, wzięły
udział w Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych.

Było na co popatrzeć! Dnia 8 maja przy okazji akcji
„Czytamy Dzieciom” odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski „ Lokomotywa i inne wiersze” przeznaczony
dla uczniów klas I-III. Uczeń klasy I a Arkadiusz Raducha
zachwycił wszystkich swoim występem, zajmując I
miejsce. II miejsce przyznano Monice Andruszkiewicz z
klasy III a, która wyrecytowała tytułową ,,Lokomotywę”.
Miejsca III otrzymały: Marlena Danilczyk z Rygałówki,
Katarzyna Sobolewska z Krasnego i Kamil Dobko z
Kurianki. Kolejny dzień, 9 maja też był pełen wrażeń.
Panie: Beata Tomaszewska, Elżbieta Bielawska,
Małgorzata Danilczyk przygotowały niezwykle ciekawy
program Dnia Europy. Najważniejsze zadania dla klas to
turniej wiedzy o Europie oraz festiwal piosenki
obcojęzycznej. II Gminny Konkurs Recytatorski dla klas
IV-VI ,,Niektórzy lubią poezję” odbył się 25 maja. I
miejsce zajęła Kinga Radziwonowicz z klasy IV b, II

miejsce
Aneta
Chodukiewicz
IV
b
i Anna Danilczyk V c, III miejsce Ewelina Danilczyk z
Rygałówki
oraz
Izabela
Mikołajczyk
Va. Dzień Matki - pełen miłości, serdeczności i sympatii –
przygotowały klasy II pod kierunkiem pań: Ewy Sapieszko
i Krystyny Danilczyk. Sporym osiągnięciem może się też
pochwalić Michał Łępicki i Paweł Leszkowicz, którzy
zajęli II miejsce w regionalnym konkursie matematycznym
„ Z szóstką na sześć”.
Przed nami jeszcze pracowity czerwiec, który
rozpoczęliśmy Dniem Dziecka i Sportu Szkolnego. Zajęcia
przebiegały następująco: pokaz ćwiczeniowy Straży
Pożarnej, rozgrywki międzyklasowe a także rowerowy tor
przeszkód. Mimo iż w tym dniu było zimno, wszyscy
uczniowie chętnie uczestniczyli w przewidywanych i
zaplanowanych konkurencjach.
Na koniec jeszcze najlepsze życzenia z okazji Dnia
Dziecka oraz wesołych wakacji.
Teresa Sapieha.
----------------------------------------------------------------------

Dzień Matki
Matka! Ileż każdemu z nas kojarzy się myśli i
uczuć na dźwięk tego słowa! Matka zna nas najdłużej ze
wszystkich ludzi. Ona pierwsza wiedziała, że
przyjdziemy na świat, pierwsza usłyszała bicie naszego
serca, uderzającego szybko i miarowo jak zegarek.
Na świecie Dzień Matki zaczęto obchodzić już od
1910 r. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 1923 r.
w Krakowie. Obecnie pamiętamy o tym dniu każdego roku
dnia 26. maja. W miesiącu rozkwitania najpiękniejszych
kwiatów, aby móc je wszystkie ofiarować osobie
najbliższej naszemu sercu - Mamie.
Kochamy je bardzo. Te piękne i młode, te
przygarbione od codziennych trosk i kłopotów i te z siwymi
włosami w koku, gdyż dały nam największy skarb - życie.
W Szkole Podstawowej w Lipsku niemal każda
klasa przygotowała z tej okazji montaż słowno - muzyczny.
Zaproszone Mamy ze wzruszeniem i ze łzami w oczach
słuchały występów swoich pociech.
Pani Ewa Sapieszko i p. Krystyna Danilczyk ze
swoimi klasami - II a i II b zorganizowały z okazji Dnia
Matki uroczysty apel, na który oprócz zaproszonych Mam,
przybyli uczniowie i nauczyciele z całej szkoły. Były piękne
wiersze, nastrojowe piosenki, ciepłe słowa, życzenia i
Ordery Uśmiechów.

Jest jedno tylko serce,
spośród serc wielu tysięcy.
I bije wciąż nieprzerwanie
i kocha najgoręcej.
To serce naszej Matki,
najlepsze w całym świecie.
I nigdy już takiego
serca nie odnajdziecie.
Barbara Szczepanik
Beata Krzywicka
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Szkolny Dzień Pokoju
Zgodnie
z
wieloletnią
tradycją
Szkoły
Podstawowej w Lipsku, rokrocznie dzień 30 marca
obchodzony jest jako Szkolny Dzień Pokoju.
W tym roku inspiracją dla uczczenia tego dnia stał
się tekst piosenki zespołu „Pod Budą” – „List do świata”.
Swoje „listy do świata” pisały poszczególne klasy oraz
indywidualni uczniowie. Wszystkie nawoływały do
pokoju, apelowały o szacunek i zgodę wśród ludzi.
Wiele z nich przywoływało słowa Papieża Jana Pawła II,
gdyż to On był największym orędownikiem pokoju na
świecie.
Za udział w Szkolnym Dniu Pokoju klasy
otrzymały pamiątkowe dyplomy a najciekawsze listy
indywidualne wyróżniono skromnymi upominkami, które
otrzymali następujący uczniowie z klasy III A:
1. Radosław Miklaszewicz
2. Joanna Łępicka
3. Monika Andruszkiewicz
4. Paweł Aleksandrowicz
5. Agnieszka Wierzbicka
6. Grzegorz Bartoszewicz
7. Beata Wasilewska
8. Diana Krzywicka
9. Klaudia Jacewicz
10. Patryk Jermak
oraz Martyna Mucha – kl. IV A, Paula Bielecka – kl. IV A,
Daniel Bądziński – kl. IV B, Marcin Karpiński – kl. V B.
Wanda Boguszewska
-----------------------------------------------------------------------

Mistrz ortografii klas III

27 kwietnia 2005 r. w Szkole Podstawowej w
Lipsku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III.
Organizacją i przeprowadzeniem konkursu zajęły
się p. Ewa Sapieszko i p. Krystyna Danilczyk.
Na zaproszenie do udziału w konkursie
odpowiedziało 16. uczniów ze Szkoły Podstawowej z Lipsku
i 1. uczennica ze Szkoły Podstawowej z Bartnik, której
opiekunką jest p. Bożena Bagieńska.
Dzieci w ciągu 60 min. zmagały się z różnorodnymi
zadaniami ortograficznymi. Kiedy uczniowie odpoczywali,
do sprawdzenia prac przystąpili ……………………nauczania
zintegrowanego. Wszyscy uczniowie osiągnęli wysokie
wyniki.

Tytuł „Mistrza ortografii” zdobyli:
I miejsce - Monika Andruszkiewicz kl. III a
II miejsce - Katarzyna Olszewska kl. III b
III miejsce - Joanna Łępicka kl. III a i Dominik Betko
kl. III b
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i
dyplomy przyznane przez p. dyr. Krystynę Łukaszewicz.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

Barbara Szczepanik
Beata Krzywicka
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(OPO)WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Rok szkolny zbliża się ku końcowi, jeszcze tylko
parę tygodni i … wakacje! I właśnie myśl o niechybnie
upływającym czasie natchnęła mnie do refleksji nad tym,
czy ciągłe zmiany i nieustająca reforma edukacji – ta duża,
zza ministerskich biurek i ta mała, na szczeblu gminy – czy
przynosi oczekiwane rezultaty? Zapewne każdy urzędnik
w jakiś sposób uzasadni swoje lepsze lub gorsze decyzje, a
nam – drobnym trybikom w ogromnej machinie
edukacyjnej cóż pozostało? Ponarzekać, pobiadolić i być
może postraszyć siebie nawzajem. Starsi powiedzą –
kiedyś było lepiej, młodzi zapytają – kiedy będzie dobrze?
A życie toczy się dalej właściwym sobie rytmem
od początku do końca roku szkolnego, od kadencji do
kadencji i nie wiem, czy tylko niektórym wydaje się, że
prawdziwe życie toczy się gdzie indziej? …w serialu „M
jak miłość”, w Stanach, w Niemczech a może we Francji.
Kalendarz świąt państwowych zazwyczaj wiąże się
z przerwą w nauce, niestety wciąż duża część społeczności
ma również przerwy w świadomości, zwłaszcza
narodowej. Dla nich „patriotyzm” to relikt minionej epoki
lub postawa, wyrażająca się w totalnym krytykanctwie
wszystkiego i wszystkich, a przecież nie na tym polega
demokracja. Można sparafrazować myśl Norwida –
Polakiem się nie jest, Polakiem się staje, aby wskazać, że
tworzenie winniśmy zacząć od siebie. Aby się określić i
znać swoje miejsce w Europie powinniśmy sięgać do
wielowiekowej tradycji polskiej demokracji. Takie też
przesłanie miało przedstawienie przygotowane przez
uczniów klasy III C, którzy pod kierunkiem Pani Teresy
Rutkowskiej zaprezentowali inscenizację wydarzeń
związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Młodzi
aktorzy wcielili się w znane postacie historyczne i w
bogatych przebraniach deklamowali donośnie ważne
kwestie. Kto chciał – wysłuchał i przypomniał, jak nasi
przodkowie tworzyli zalążki nowoczesnego państwa; kto
nie - pewnie też dobrze się bawił, bo zamiast lekcji miał
akademię. A na największe uznanie zasługują sprawcy tej
chwili refleksji – „Pani od historii” i jej wychowankowie.
A jeżeli dla kogoś bycie Polakiem jeszcze pozostaje
udręka, odsyłam do programu „Europa da się lubić”, tam
obcokrajowcy pokażą, jak polubić Polskę i Polaków.
O zagrożeniach współczesnego świata słyszymy
wszędzie, natomiast jak z nimi walczyć, tego już w tak
oczywisty sposób nie wiemy. Aby uczulić młodzież na
czyhające wokół pokusy, szkoła realizuje program
profilaktyczny „Uzależnieniom – nie!”, w ramach którego
prowadzone były różne działania. W ostatnim czasie klasa
II D podjęła otwartą walkę z uzależnieniem tytoniowym,
której skutkiem była inscenizacja pt. „Sąd nad
papierosem”. Na wokandzie sądowej znalazł się papieros,
jako sprawca wielu chorób i przyczyna uzależnień.
Obserwatorzy widowiska zapoznali się z argumentacją
oskarżycieli i linii obrony, a następnie wywierali nacisk na
sąd wznosząc okrzyki: „Palisz – płacisz, zdrowie tracisz”,
„Jeszcze mleko pod nosem, a już buzia z papierosem”,
„Elegancka dziewczyno, nie pachnij nikotyną!”.
Młodzież reagowała żywiołowo, więc mam nadzieję, że
taka forma profilaktyki ustrzeże przynajmniej niektórych.
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Inscenizacja przygotowana została przez Panie: Ewę
Klepacką i Agatę Karczewską.
Dzieckiem każdy jest dla swoich rodziców, zatem
1 czerwca to święto wszystkich, tylko nie każdy ma
odwagę się przyznać, że ma w sobie coś z dziecka. Prawie
każde dziecko chce zostać strażakiem, a niektórym to
marzenie udaje się spełnić. To właśnie ci strażacy, co
pamiętają o dziecięcych marzeniach odwiedzili naszą
szkołę. Załoga przyjechała zupełnie nowiutkim wozem,
wyposażonym w mnóstwo potrzebnego do gaszenia
sprzętu. Pokaz zrobił wrażenie zwłaszcza na najmłodszych,
chociaż i ci z III gimnazjum mogli być zdziwieni.
Uczniowie z zapartym tchem obserwowali, jak słupy
świateł z reflektorów mogą oświetlać miejsce pożaru, jakie
dźwięki dochodzą z syren oraz jak migocą flesze kogutów
strażackich, a przecież to tylko przygrywka. Najważniejsza
jest przecież siła wody, jaką mogą wyrzucać z siebie
prądownice i armatki wodne. A tę jednak zawsze lepiej
oglądać na pokazach niż podczas prawdziwych pożarów. I
tego właśnie życzymy naszym dzielnym strażakom, aby
wyjeżdżali do pożaru jak najrzadziej. A wszelkich
podpalaczy przestrzegamy – z takim wozem strażackim nie
macie żadnych szans!

1. czerwca to także dzień sportu, więc fakt ten nie
mógł umknąć uwadze naszych nauczycieli WF-u, którzy
pod
kierunkim
Pana
Zbigniewa
Krzywickiego
przygotowali szereg atrakcyjnych konkurencji dla
uczniów. Chętnych do rywalizacji nie zabrakło, pozostali
żarliwie dopingowali swoje klasy. Zawody wyzwoliły
wiele emocji, a zwyciężyli jak zwykle – najlepsi. I tak w
plebiscycie na najbardziej usportowiona klasę I zwyciężyła
I B, a w kategorii klas II, III laur zwycięstwa przypadł
klasie III A, natomiast III D została wyróżniona za
największy postęp sprawności i umiejętności sportowych.
Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca w szkole
wygrał Wojtek Toczyłowski z II A (zdaniem uczniów),
najwyżej sklasyfikowanym uczniem wg nauczycieli został
Michał Krysiuk z III A. Laureatom gratulujemy i życzymy
jeszcze wielu sukcesów na arenach krajowych i
zagranicznych.
Od początku istnienia gimnazjum zawsze
mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie Straży Granicznej,
tak też i teraz chętnie udostępnili nam swój sprzęt i
ciekawie rozprawiali o pracy na granicy. Nasi uczniowie z
klas pierwszych oglądali rubieże naszej wschodniej
granicy na przejściu w Lipszczanach, a przez lornetki

także przyglądali się plenerom po stronie białoruskiej.
Patrząc na pokaz tresury psa, zadawaliśmy sobie pytanie,
dlaczego nasze Burki nie są tak zdyscyplinowanie i mądre?
Największą frajdę dzieci miały podczas „ujeżdżania”
czterokołowej hondy, okazało się, że możliwości takiego
pojazdu są niemal nieograniczone. Nie dość, że taki pojazd
może pokonać każde bezdroża i wozi więcej ludzi niż
maluch, to jeszcze można go … popchać. (patrz foto). A
po takich wyczerpujących ćwiczeniach trzeba było
uzupełnić kalorie, więc kiełbaska z ogniska smakowała
wyśmienicie.

Szkoła zwłaszcza pod koniec roku tętni życiem.
Maruderzy, którym nauka umknęła uwadze, dwoją się i
troją, aby wyjść na czysto i przynajmniej na koniec
pokazać się od lepszej strony, prymusi już chodzą w glorii
chwały i patrzą, gdzie by tu jeszcze uszczknąć jakąś piątkę
a najlepiej szóstkę. Przeliczają swoją średnią ocen i pewnie
mają z tego satysfakcję – bo to przecież ciężko na to
zapracowali. Nauczyciele robią ostatnie sprawdziany i
również liczą, mierzą i bilansują zyski i straty
pedagogiczne i wychowawcze. Przymierzają się do
wystawienia ocen na koniec roku.
Wiesław Jarmusik
Krystyna Żabicka
-----------------------------------------------------------------------

Dzień Mamy i Taty
Mama i Tata – ileż te słowa mają w sobie treści. Z
nimi związane są nasze najpiękniejsze chwile życia, nasze
zabawy, radości, marzenia. Każdy z nas chowa w sercach
wdzięcznośc za to, że rodzice dali nam najpiękniejszy dar
– życie.
Z najlepszymi życzeniami wyrażonymi w
wierszach, piosenkach i inscenizacjach sześciolatki
wystąpiły dla swoich rodziców.
Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty odbyła się
w naszej grupie dnia 25.05.2005 r. o godz. 9.30. spotkanie
rozpoczęło się od części artystycznej. W wierszach,
piosenkach i inscenizacjach dzieci starały się powiedzieć
jak bardzo kochają swoich rodziców, jak są im wdzięczni
za wszystko, co dla nich robią.
Mamusie i Tatusiowie ze wzruszeniem słuchali
słów miłości, szacunku i podziękowań płynących z ust ich
dzieci. Po części artystycznej rodzice wysłuchali bajki o
słoniku, którą przeczytały dwie dziewczynki.
W dalszej kolejności dzieci złożyły Im życzenia i
wręczyły wykonane własnoręcznie laurki i wazoniki z
kwiatkami. Rodzice i dzieci zatańczyli przy piosence
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„Cudownych Rodziców mam”. Wszystkim smakowały
napoje i ciasta domowego wypieku.

Następnie Rodzice wzięli udział w licznych
konkursach. Były to min. „Układanie puzzli”, „Jaka to
melodia?”, „Taniec z balonami i krzesłami”. Dzieci
nagrodziły Ich brawami. Otrzymali też nagrody i słodkie
nagrody pocieszenia.

Chwile spędzone w rodzinnym gronie upłynęły w
miłej i wzruszającej atmosferze.
Nauczycielka przedszkola
Anna Ewa Gładczuk
-----------------------------------------------------------------------

Ciekawostki z życia Samorządowego
Przedszkola w Lipsku.
Wzorem lat ubiegłych 25 maja obchodziliśmy
uroczyście „ Dzień Mamy i Taty”. Każda z grup,
zaproszonych gości witała w swojej sali. O godzinie 9.00
moje starszaki powitały swoich rodziców w szatni i
zaprosiły ich do sali. Następnie rozpoczęła się część
artystyczna. Na program składały się wiersze, inscenizacje
i piosenki o tej tematyce. W dalszej części dzieci wręczyły
rodzicom przygotowane upominki, zaprosiły do wspólnej
zabawy oraz do konkursów. W konkursach brali udział
tylko rodzice, dzieci im dopingowały.

Było dużo śmiechu, gdy np. rodzice w czasie tańca
walczyli między sobą o krzesełko, tatusiowie obierali
ziemniaki czy mamusie starały się, aby skórka od jabłka
nie pękła. W przerwach między zabawą rodzice częstowali
się kawą, herbatą i ciastem.

28 maja moje 6-latki wzięły aktywnie udział w IV
Biebrzańskich Biegach Ulicznych. W kategorii
dziewczynek I miejsce zajęła Kasia Błaszczyk, a III
miejsce Gabrysia Olszewska. Chłopcom troszkę do
podjum zabrakło. Wszystkim moim starszakom gratuluję
odwagi i życzę dalszych sukcesów sportowych.
30 maja uczennice z I klasy Gimnazjum z
opiekunką p .E. Bielawską przeprowadziły zajęcie „
Podróż po Europie”. Podróż rozpoczęły jadąc pociągiem w
takt piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. 6-latkom
przypomniano symbole Unii Europejskiej oraz państwa,
które do niej należą. Dzieci brały udział w układaniu puzzli
i wielu konkursach. Dziękujemy za pamięć o
najmłodszych.
31 maja w godzinach popołudniowych razem z
niektórymi tylko rodzicami mojej grupy spotkaliśmy się na
wieży widokowej w Jałowym. Celem spotkania było
poświęcenie swojego wolnego czasu dzieciom. Rodzice
wymyślali różne konkursy swoim pociechom np. kto
najdłużej z rodziców „ beeeczy”(dziecko wokół rodzica
biega), rozegrany został mecz dzieci- rodzice, itp. Rodzice
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wraz z dziećmi piekli sobie w rozpalonym ognisku
kiełbaski. Zabawa była świetna!
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka byliśmy na
wycieczce w Straży Granicznej w Nowym Dworze.
Dzięki funkcjonariuszowi
p. J. Bielawskiemu
obejrzeliśmy
z
bliska
przejście
graniczne
w
Chworościanach . Dzieci wzięły udział w wielu
konkurencjach, za które zostały nagrodzone przez p.
Janusza. Dziękujemy za poświecenie dzieciom swego
wolnego czasu. Przedszkolaki zjadły z wielkim apetytem
śniadanie przygotowane przez naszą p.kucharkę.
W dalszej części wycieczki pojechaliśmy na strażnicę.
Przywitał nas tam sam p. komendant strażnicy. Pokazano
pomieszczenia, pojazdy jakimi funkcjonariusze jeżdżą,
akcesoria potrzebne im w pracy. Dzieci były zachwycone
,a najbardziej przejażdżką „landrowerem”. Było też
ognisko i kiełbaski. Trochę zmęczone ale bardzo
zadowolone wróciły do przedszkola, gdzie na nie czekali
ich rodzice.
Mam nadzieję, że cykl zajęć dostarczył dzieciom
jak i ich rodzicom wielu przeżyć, wzmocniło to więzi
emocjonale w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym.
Bożena Zaniewska
-----------------------------------------------------------------------

„Poszerzamy Biebrzańskie Horyzonty”

My, jako młodzieżowa grupa Błotniaki
współpracująca
ze
stowarzyszeniem
Pracownia
Architektury Żywej, opracowaliśmy projekt pt.:
„Poszerzamy Biebrzańskie Horyzonty” w ramach
Programu Młodzież. Pomysł na zakres działań projektu
„kiełkował” od dawna, kiedy zauważyliśmy, że to, co nas
otacza, jest bardziej cenione przez ludzi z zewnątrz niż
przez nas samych. Pomyśleliśmy wiec, że rozbudzenie
aktywności, pasji twórczych wśród nas samych i naszego
środowiska z jednej strony, a wzięcie za materię do tych
działań lokalnej kultury i tradycji oraz walorów
przyrodniczych okolicznych terenów z drugiej strony, to
najlepsze połączenie. Ideą projektu jest edukacja przez
sztukę oraz uświadomienie sobie i innym młodym ludziom
żyjącym w małych wiejskich gminach, że sami możemy
sobie pomóc, że wcale nie jesteśmy skazani na gorsze
życie oraz to, że w małym miasteczku picie piwa nie musi
być jedyna rozrywką. Nasze działania mają pokazać
wszystkim ludziom, że lokalna kultura może być
płaszczyzną do wspólnych kontaktów, spotkań i edukacji.
Jakie
konkretne
działania
zamierzamy
przedsięwziąć?
Lipiec:
 zorganizujemy w jednej z sal Muzeum
Regionalnego w Lipsku wystawę różnych
przedmiotów rękodzieła ludowego
charakterystycznego dla naszego regionu oraz
pamiątek wyszukanych w domach naszych i
dziadków;
 będziemy liczyć storczyki na bagnach
biebrzańskich, a wyniki swojej pracy przekażemy
do Biebrzańskiego Parku Narodowego;
 przeprowadzimy warsztaty artystyczne fotograficzne, teatralne, plastyczne, śpiewacze w



Lipsku i Kuriance pod bacznym nadzorem
zaproszonych ludzi sztuki;
będziemy gościć zespół regionalny „Dolina
Popradu” z Piwnicznej, który zaprezentuje się
przed naszą społecznością lokalną, a z nami
podzieli się swoimi doświadczeniami;

Sierpień:
 wyjedziemy do Piwnicznej, by tam spotkać się z
twórcami ludowymi, zespołami regionalnymi,
poetami ludowymi.
Wrzesień – Październik - Listopad:
 przygotujemy wystawę fotograficzną, festiwal
teatralny, wystawę plastyczną, spotkania z
aktorami, zaprosimy mieszkańców naszej
miejscowości, władze i instytucje lokalne.
Nasze działania będziemy opierać na współpracy z
instytucjami i stowarzyszeniami, z którymi nawiązaliśmy
kontakt w trakcie przygotowań do projektu, tzn. z
Pracownią Architektury Żywej, Stowarzyszeniem Pamięć
Tradycji – Suwalszczyzna, z Art.-Animacje w Warszawie,
Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku oraz z
zespołem „Dolina Popradu” z Piwnicznej.
Zdajemy sobie sprawę, że są to trudne zadania, ale
spróbujemy się z nimi zmierzyć. Liczymy na wsparcie
władz samorządowych, przedstawicieli lokalnych
instytucji i naszej gminnej społeczności.
Grupa inicjatywna „Błotniaki”
-----------------------------------------------------------------------

,,Ręce pełne roboty”
My, grupa dzieci i młodzieży ,,Błotniaki” uczciliśmy
pamięć wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II:
 4.04.2005r. uczestniczyliśmy w modlitwie i
śpiewie przygotowanym przez panią Barbarę
Aleksiejczyk w kościele parafialnym.
 15.04. w szkole wspólnie odmówiliśmy różaniec
przy zapalonych zniczach.
 3.05. na sesji poświęconej Papieżowi wystąpiliśmy
w montażu słowno-muzycznym.
25.04. razem z dziećmi z kółka plastycznego pod
kierunkiem pani Małgorzaty Rakus i nowo utworzonym
zespołem
folklorystycznym
,,Młoda
Rogoża”,
prowadzonym przez panią Teresę Sapiehę, wyjechaliśmy
do teatru im. A. Węgierki w Białymstoku.
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Wykorzystując wiosenną pogodę posprzątaliśmy
plac wokół Muzeum Regionalnego, które jest również
miejscem naszych spotkań.
Przez tydzień uczestniczyliśmy w warsztatach
rzemiosła ludowego, wykonując pająki, kwiaty... pod
okiem pani Anny Chyzopskiej i pana Jacka
Marcinkowskiego.
Przygotowaliśmy się również wtedy do Wielkiej
Majówki ,,Błotniaki 2005”. Odbyła się ona 22.05.2005 r.
przy współudziale MGOK-u w Lipsku. Osobą
odpowiedzialną za całość była Małgorzata Bielecka.
Imprezę prowadziła pani Urszula Jarmusik. Uczestnicy
brali udział w różnorodnych konkursach, zabawach,
tańcach.
Obejrzeliśmy występ naszych przedszkolaków
przygotowany przez panie: Bożenę Zaniewską i Annę
Gładczuk oraz scenkę ,,Pinokio” w wykonaniu kółka
teatralnego ,,Iskra” prowadzonego przez panią Krystynę
Bochenek. Atrakcją był występ zespołu big - band z
Białegostoku i taniec hip - hop w wykonaniu kółka
tanecznego pani Ewy Przekop. Nasze majowe spotkanie
zakończyliśmy wspólnym śpiewem przy ognisku.
5.06. 2005r. M-GOK zorganizował wyjazd na
Jarmark Dominikański do Warszawy. Udała się tam
również starsza grupa ,,Błotniaków” i zespół
folklorystyczny ,,Młoda Rogoża”. Gwarno i wesoło było,
jak to na jarmarku.

Dużą popularnością cieszyło się stoisko z Lipska,
zwłaszcza wiejskie wyroby: sery, masło, chleb... Młodzież,
oprócz dobrej zabawy, miała ,,pełne ręce roboty”.
Ewa Renkowska
Krystyna Bochenek

------------------------------------------------Program profilaktyczny
LKS „Biebrza” od kwietnia realizuje program
zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii wśród
młodzieży gminy Lipsk. W ramach programu odbyły się
już mecze i rozgrywki sportowe. Młodzież miała okazję
obejrzeć pokaz mulitimedialny oraz wysłuchać koncertu
zespołu „Nic Wielkiego” z Warszawy. Uznaniem cieszyły
się również spotkania z pedagogiem, które promowały
zdrowy styl życia - bez nałogów. Realizacja zadania jest
właściwie na półmetku. Przed nami wakacje. Miejmy
nadzieję, że uczestnicy programu wyciągną z niego jakieś
wnioski i spędzą wakacje z pożytkiem dla siebie.
LKS „Biebrza”

„Głodnemu daj ze swego ryżu,
Cierpiącemu ze swego serca”.
Z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Białymstoku 12.05.2004 r. rozwija swoją
działalność Stowarzyszenie „Pomóż sobie” w Lipsku,
celem którego jest wszechstronne działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.
Pomysł utworzenia stowarzyszenia zrodził się z powodu
braku dostrzegania potrzeb i problemów osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Każdy z nas jest indywidualistą i potrzebuje akceptacji. Od
osób, pośród których przyszło nam żyć, oczekujemy
wsparcia i zrozumienia. Przejście przez trud życia z
osobami wspierającymi jest lżejsze, więc staramy się
przekonać wszystkich, aby podawali sobie nawzajem
pomocną dłoń i okazywali wiele ciepła tym, którzy tego
potrzebują. Nasze działania mają na celu organizowanie
wsparcia, które pomoże pokonywać progi i bariery,
pozwoli cieszyć się z osiągniętego sukcesu. Poprzez
wspólne spotkania, imprezy, wyjazdy, festyny integrujemy
się z lokalnym społeczeństwem jak również z innymi
organizacjami, instytucjami, szkołami, aby wymieniać i
nabywać doświadczenia, ulepszając sposób organizowania
współpracy na rzecz podopiecznych. Wszystkie nasze
działania wspierane są przez uczniów, naszych
niezastąpionych wolontariuszy, od których osoby
odpowiedzialne za nasz byt mogłyby brać przykład w
podejmowanych decyzjach i działaniach na rzecz
potrzebujących.
Pocieszającym jest fakt ,że młodzież zaangażowana we
współpracę tak dojrzale potrafi się znaleźć w niełatwej dla
nich, jak na tak młody wiek, sytuacji.
Dziękujemy rodzicom ,dyrekcji, nauczycielom i
pracownikom Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za
trud wychowania, które przynosi owoce w postaci
dostrzegania potrzeb drugiego człowieka.
W imieniu osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich dziękujemy za zaangażowanie w niesieniu
barier architektonicznych przy wejściu do kościoła w
Lipsku ,do sklepu ”Miś” i pomimo zawieszenia swojej
działalności gospodarczej dla P. Matyszczyk. Staropolskim
obyczajem, z głębi serca składamy „Serdeczne Bóg
Zapłać” wszystkim, którzy w trudnej fazie naszej
działalności okazują nam zrozumienie, przychylność ,
zainteresowanie, śpieszą z pomocą w konkretnych
działaniach. To dzięki tym osobom po prostu jesteśmy i
mamy nadzieję ,że będziemy.
Zainteresowanych
funkcjonowaniem Stowarzyszenia
„Pomóż sobie” zapraszamy do przedszkola w Lipsku w
każdą środę w godz.1500-1700 lub prosimy dzwonić pod
numer telefonu 642-35 49, a także na stronę internetową
www.pomozsobie.republika.pl. Będziemy wdzięczni za
wsparcie
finansowe
nr
.rachunku
43106000760000320000944323 Bank BPH oddział
Augustów ulica 3-go Maja 43 16-300 Augustów.
Elżbieta Szabałaj
Irena Dziemianowicz
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NOWOŚCI Z MUZEUM
Pracownia Architektury Żywej (PAŻ) jest
stowarzyszeniem działającym na rzecz ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego. Do tej pory
prowadziła działania w tym zakresie na dość dużym
obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W lutym
stowarzyszenie postanowiło skoncentrować swe działania
w Górnym Basenie rzeki i przeniosło swą siedzibę z
Goniądza do Lipska.
Pracownia wystartowała w ogłoszonym przez Urząd
Miasta i Gminy konkursie na wykonanie zadania
publicznego – ochrona dóbr kultury i tradycji, który
wygrała. Swą ofertę oparła o wskrzeszenie nieczynnego od
kilku lat Muzeum Regionalnego, które jak się okazało od
prawie dziesięciu lat prowadzone było w sposób
nierzetelny i chaotyczny, o czym świadczył m.in.
zauważalny bałagan oraz brak aktualnej księgi darów,
która zatrzymała się na 1996 roku. Nie dziwi więc fakt, iż
podjęcię się otworzenia Muzeum wymagało odwagi. Po
komisyjnym zinwentaryzowaniu aktualnego stanu spisem z
natury zabraliśmy się do pracy.
A jaki jest pomysł PAŻ-u na Muzeum Regionalne w
Lipsku? Będąc opiekunami Muzeum z ramienia samorządu
chcemy, by obiekt ten spełniał dwojaką rolę. Chcemy, by
udostępniał on zebrane tu zbiory, lecz nie chcemy się
ograniczać jedynie do tego. Naszym zdaniem nie
wystarczy zebrać rzeczy i pozamykać je w gabloty, gdyż to
nie uratuje naszej ojcowizny. Chcemy pobudzać,
szczególnie środowiska młodzieży, do tego by chcieli oni
szukać, odkrywać i poznawać elementy naszego
dziedzictwa kulturowego. Przykładem tego jest pierwszy
projekt na który uzyskaliśmy dotację Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
„Równać Szanse”. Autorem projektu jest członek naszego
stowarzyszenia Marcin Lićwinko. Projekt realizowany
będzie przez młodzież naszej gminy, która posługując się
nowoczesnym sprzętem i przy wsparciu specjalistów
zrealizuje film oraz cykl audycji radiowych na temat naszej
okolicy. Ponadto po uczestnictwie w warsztatach śpiewu
zorganizuje koncert regionalnych kolęd. Efekty pracy
młodzieży prezentowane będą w Lipsku i Warszawie.
Dodatkowo chcemy rozszerzyć ofertę Muzeum o edukację
ekologiczną by pobudzać lokalną społeczność do ochrony
innego elementu naszego dziedzictwa, jakim jest przyroda
– Dolina Biebrzy. (obecnie realizowany jest projekt „Nasze
gminy chronią mokradła – Nowy Lipsk”, w ramach
którego m.in. powstaną 3 wieże widokowe oraz łącząca je
kładka)
Zależy nam, by każdy, kto prawdziwie pragnie przyczynić
się do ochrony naszej kultury tradycyjnej, znalazł w
Muzeum miejsce, które może wesprzeć swoją pracą.
Miejsce, w którym będzie mógł w żywy sposób dążyć do
ocalenia zapamiętanych jeszcze elementów lokalnej
kultury: historii, zwyczajów, zawodów. W tym celu w
ramach Muzeum powstała Pracownia Twórczych Inicjatyw
„KORA”, a pierwszymi jej działaczami są dzieci i
młodzież „Błotniaki” wraz z opiekunami.
Pracownia Architektury Żywej zauważając wokół Lipska
ogromny potencjał do prowadzenia działań na rzecz

ochrony dóbr kultury i środowiska, przeniosła tu swą
siedzibę, by tu w sposób pełny zagospodarowywać te dwa
obszary. Powodzenie przedsięwzięca zależy jednak od nas
wszystkich: samorządu, społeczności lokalnej, PAŻ-u. Stoi
więc przed nami zadanie. Będzie to egzamin z naszej
odpowiedzialności. Czy zdamy ten egzamin? Ocenią nas
przyszłe pokolenia.
Pracownia Architektury Żywej
-----------------------------------------------------------------------

Produkt regionalny
magnesem na turystów
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68),
marszałek woj. podlaskiego informuje, że już można
ubiegać się o wpis wyrobów na Listę Produktów
Tradycyjnych. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania
prawne, które nie odnoszą się bezpośrednio do rejestracji
nazw polskich specjałów na szczeblu Unii Europejskiej.
Na mocy ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych, na podstawie
której będą rejestrowane na poziomie krajowym produkty
tradycyjne. Utworzenie Listy Produktów Tradycyjnych ma
na celu promocję oraz rozpowszechnianie informacji o
produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie
ugruntowanymi metodami. Na szczeblu wojewódzkim
wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy
zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
(szersze informacje oraz wniosek aplikacyjny dostępne są
w serwisie www.wrotapodlasia.pl w zakładce Lista
Produktów Tradycyjnych lub bezpośrednio pod nr tel. (085) 74-97-502). Konsultacje i informacje na szczeblu
gminnym można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipsku tel. 642-26-82 lub e-mail:
mgok@lipsk.pl, tu również można pobrać ankietę
zgłoszeniową do wojewódzkiej bazy danych o produktach
tradycyjnych i zapoznać się z Listą Produktów
Tradycyjnych.
Czym są produkty tradycyjne i regionalne? I dlaczego
trzeba je chronić?
Unia Europejska to rodzina państw o bardzo
bogatej, ale różnorodnej historii i kulturze. Różnice te
dotyczą nie tylko poszczególnych państw, ale przede
wszystkim regionów i równie często małych środowisk
lokalnych. Ta cecha Europy uważana jest za jej największy
atut. To bogactwo, wspaniała mozaika najlepiej jest
widoczna w dziedzictwie kulturowym, w tym także
kulinarnym, które było przekazywane z pokolenia na
pokolenie aż do naszych czasów.
W gospodarce światowej od wielu już lat królują w
sprzedaży wyroby masowe, często globalne, które są
ogólnie dostępne prawie w każdym kraju na świecie.
Produkty te w oczywisty sposób wypierają z rynku
tradycyjne, regionalne produkty wytwarzane zgodnie z
wielowiekową tradycją. Obserwuje się jednak, że coraz
silniejsze są na rynku tendencje powrotu do tradycji,
poszukiwanie
produktów
wyjątkowych,
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charakterystycznych dla danego regionu, które są
bezpieczne dla środowiska, zdrowe, oryginalne i
najczęściej bardzo smakowite. Mimo że produkty te są
droższe, ze względu na swoją jakość, coraz częściej
znajdują nabywców. Aby chronić dziedzictwo kulturowe,
Unia Europejska prowadzi aktywną politykę, która
realizowana jest zarówno na poziomie państw, jak i
poszczególnych regionów. W 1992 r. wprowadzono w
Europie regulacje prawne, chroniące szereg kategorii
produktów rynkowych pochodzenia rolniczego. Regulacje
te dotyczą sposobów wytwarzania, jak również ochronę ich
specyficznego nazewnictwa.
Produkty tradycyjne i regionalne funkcjonują w
krajach unijnych jako produkty specjalnej, wysokiej i
gwarantowanej jakości i są własnością ogólnospołeczną na
poziomie lokalnym lub regionalnym.
Własnością społeczną, gdyż produkt wyrasta z
historii, tradycji, czy specyfiki miejsca, które są własnością
lokalną czy regionalną i jako takie nie mogą być
przywłaszczane przez nikogo. Własnością społeczną w
tym znaczeniu również, że otwartą dla każdego, kto spełnia
wymagania postawione przez samych producentów lub
handlowców. Producenci ci jednocześnie deklarują chęć
poddania się dobrowolnej kontroli zapisanej przez nich
samych w opisie produktu i sposobu jego wytwarzania.
Polska posiada ogromne potencjalne możliwości
wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne
rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły
roboczej na obszarach wiejskich, czyste środowisko
naturalne i ogromnie bogate, zróżnicowane dziedzictwo
kulturowe.
Przeszkodami są: brak wśród rolników tradycji
produkcji wyrobów, które mogłyby być sprzedawane w
miejscach wytwarzania surowców, brak tradycji sprzedaży
bezpośredniej
rynkowych
produktów
wysokoprzetworzonych, produkowanych na dużą skalę w
gospodarstwie rolnym, brak firm zakładanych przez
producentów rolnych w celu przetwarzania w tradycyjny
sposób
surowców
przez
nich
produkowanych.
Przetwórstwo takie pozwala zachować unikalne walory
produktu i zatrzymywać należny zysk, przez eliminację
pośredników, gwarantuje pokrycie większych kosztów
wytwarzania i satysfakcjonującą dochodowość z produkcji
tradycyjnej żywności.
13 kwietnia br. odbyła się w Augustowie
konferencja pn. „Szanse augustowskich produktów
regionalnych, lokalnych i tradycyjnych na rynku krajowym
i europejskim” zorganizowana przez Fundację dla Polski.
Uczestnikami tej konferencji byli wytwórcy i handlowcy z
naszego powiatu, którzy zajmują się wyrobem
tradycyjnych produktów regionalnych m.in. kartaczy,
sękaczy, pierogów, pieczywa itd. Gminę Lipsk
reprezentowali
twórcy
ludowi,
zajmujący
się
wytwarzaniem pieczywa obrzędowego i napojów
regionalnych. W trakcie spotkania poinformowano
zebranych o możliwościach i korzyściach płynących z
rejestracji danego wyrobu na liście „Gwarantowanych
Tradycyjnych Specjalności”, „Chronionych Oznaczeń
Geograficznych”, „Chronionych Nazw Pochodzenia” czy

chociażby
na
Liście
Produktów
Tradycyjnych.
Wzbogacenie oferty turystycznej o tradycyjne wyroby
kulinarne, daje szansę na uatrakcyjnienie pobytu turystów
na naszym terenie, a także osiągnięcie większych korzyści
przez
naszych
mieszkańców,
ze
szczególnym
uwzględnieniem osób oferujących wypoczynek we
własnych gospodarstwach agroturystycznych. W tym
miejscu, po raz kolejny, M-GOK zwraca się z prośbą do
mieszkańców naszej gminy o organizację miejsc
noclegowych i punktów żywieniowych dla turystów.
Swego czasu proponowaliśmy bezrobotnym wzięcie
bezzwrotnej pożyczki z Urzędu Pracy na zorganizowanie
sobie miejsca pracy właśnie jako właściciela bazy
agroturystycznej.
Niestety,
pomysłem
naszym
zainteresowała się tylko jedna osoba, a i ta
najprawdopodobniej nie do końca zrealizowała swój
pomysł na prowadzenie takiej działalności. A szkoda, bo
turystów z roku na rok przybywa, a oferta naszej gminy
pozostaje bez zmian.
tara
-----------------------------------------------------------------------

Konkurs
na pisankę
Gminny Konkurs na „Najładniejszą Pisankę i
Palmę Wielkanocną”, zorganizowany przez M-GOK w
Lipsku, został rozstrzygnięty w dniu 24 kwietnia 2005 r.
Komisja, po obejrzeniu prac pisankarskich - 1 zbiorowej i
6 indywidualnych - zgłoszonych na konkurs, postanowiła,
ze względu na wyrównany poziom tegorocznych prac, nie
różnicować ich pod względem zajmowanych miejsc.

Komisja ustaliła:
- przyznać nagrodę za pracę zbiorową grupie 6-latków z
Samorządowego
Przedszkola
w
Lipsku,
której
wychowawczynią jest p. Bożena Zaniewska;
- indywidualnym uczestnikom konkursu przyznać dyplomy
za udział i nagrodzić ich nagrodami rzeczowymi. Wśród
nagrodzonych na szczególne wyróżnienie zasługują
pisanki wykonane przez Olę Wnukowską, Kasię Dadura i
Anię Skok, które oprócz nagród otrzymały zestawy
słodyczy.
mgok
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Udział twórców ludowych z Lipska
w III Powiatowym Przeglądzie Plastyki Obrzędowej,
ogłoszonym przez Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie
Pisanka kolorowa:
I miejsce: Ewa Skowysz-Mucha -Lipsk
I miejsce: Krystyna Cieśluk
-Lipsk
II miejsce: Zofia Sewastianowicz -Lipsk
II miejsce: Zofia Sztukowska
-Lipsk
III miejsce: Roman Sztukowski -Lipsk
Pisanki dzieci:
II miejsce: Gabriela Skardzińska - Samorządowe
Przedszkole w Lipsku
III miejsce: Maciej Parfieńczyk, Katarzyna Krzywicka,
Katarzyna Błaszczyk -Samorządowe Przedszkole w Lipsku

Międzynarodowe spotkanie w Sokołowie Podlaskim
Kolejnym doniosłym wydarzeniem w pracy Zespołu
Regionalnego „Lipsk” był udział w IV Europejskim
Nadbużańskim Festiwalu Folkloru w Sokołowie
Podlaskim. Festiwal odbywał się w dn. 18-21.05.br. i
połączony był z obchodami Dni tego miasta. Przez
pierwsze dwa dni festiwalu odbywały się Młodzieżowe
Warsztaty Międzykulturowe z udziałem młodzieży z
Ukrainy, Polski, Łotwy i Białorusi. Kolejne dwa dni to
koncert 17 zaproszonych zespołów ocenianych przez
Komisję Artystyczną Festiwalu, w składzie której znaleźli
się etnografowie: z Muzeum Etnograficznego w
Warszawie oraz - muzykolog z Instytutu Muzykologii UW.

Pieczywo obrzędowe:
I miejsce: Janina Trochimowicz –Lipsk
Pająki:
I miejsce: Bożena Chomiczewska – Lipsk
Dekoracje świąteczne dzieci i młodzieży:
Wyróżnienie: Sześciolatki z Samorządowego Przedszkola
w Lipsku – wychowawczyni: Anna Ewa Gładczuk
Palmy:
I miejsce: Krystyna Pietrewicz –Lipsk.
-----------------------------------------------------------------------

Wiosenne wędrówki
z Zespołem Regionalnym „Lipsk”
Wielkanocne śpiewy w św. Kazimierzu
Po raz drugi parafia św. Kazimierza w
Białymstoku była organizatorem Podlaskiego Festiwalu
Wielkanocnego
„Zmartwychwstał
Pan”.
Festiwal
organizowany jest głównie z myślą o popularyzacji pieśni
wielkanocnych
i
kompozycji
o
tematyce
Zmartwychwstania
Pańskiego
i
podtrzymywaniu
chrześcijańskiej tradycji obrzędowej. W tegorocznym
festiwalu wzięło udział 6 solistów i 13 grup muzykujących.
Najczęściej były to schole i zespoły wokalnoinstrumentalne, wykonujące pieśni oazowe. Wśród
występujących znalazł się również chór Parafii Katedralnej
z Białegostoku i Zespół Regionalny „Lipsk”. „Dobrymi
duchami” całego przedsięwzięcia są Państwo Lidia i
Tadeusz Trojanowscy, którzy prowadzą prywatną szkołę
muzyczną w Białymstoku. Komisja artystyczna festiwalu
nagrodziła wszystkich uczestników cennymi nagrodami
rzeczowymi, dyplomami i pięknie oprawionymi
kamieniami, symbolizującymi kamień umieszczony na
grobie Chrystusa. Miłym zaskoczeniem dla naszego
zespołu było wyróżnienie nas przez p. Zbigniewa Graca
(dyrygenta Warszawskiej Opery Kameralnej), członka
Komisji Oceniającej, który skierował do nas szczególne
słowa uznania i zainteresowania naszym repertuarem i
wykonaniem.

Koncert zapoczątkowały zespoły z Czech, Ukrainy,
Białorusi i Łotwy. Po nich na scenie pojawiły się zespoły z
różnych zakątków Polski m.in. przedstawiciele Kurpi
„Carniacy” i „Myszyniec”, „Zaciszuki” z Węgorzowa
reprezentujący folklor wileński, „Folusz”, który
przedstawił fragmenty wesela z okolic Leżajska,
„Hiłoczka” z ukraińskimi pieśniami Podlasia i inne. Wśród
nich wystąpił również Zespół Regionalny „Lipsk” z
naszymi pieśniami regionalnymi. Z wielką przyjemnością
słuchaliśmy pieśni śpiewanych po czesku, łotewsku czy
ukraińsku. Każdy kraj ma swój styl, swoje
charakterystyczne brzmienie. Wydaje się, że muzyka
poszczególnych
narodów
odzwierciedla
pejzaż,
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środowisko naturalne, w jakim żyją, a także temperament
ludzi zamieszkujących określone tereny. Słuchając
spokojnych brzmień Łotyszy oczami wyobraźni słyszymy
szum morza i powiew wiatru, w brzmieniu pieśni
białoruskich czujemy spontaniczność, radość i słowiańską
serdeczność naszych wschodnich sąsiadów, w pięknym
śpiewie ukraińskim odnajdujemy tęskne dumki śpiewane
nad brzegami Dniepru czy w stepach krymskich.
W piątkowe popołudnie mieliśmy okazję uczestniczyć w
otwarciu wystawy zatytułowanej „W hołdzie Wielkiemu
Józefowi Chełmońskiemu”, która był plonem pleneru
malarskiego, zorganizowanego przez Sokołowski Ośrodek
Kultury. Gościem honorowym tego spotkania była
wnuczka Józefa Chełmońskiego. Następnie wraz z innymi
zaproszonymi
zespołami
przeszliśmy
barwnym,
rozśpiewanym korowodem ulicami miasta.
W sobotę 21 maja odbył się Koncert Galowy
Festiwalu, prowadzony przez znanego wszystkim
bywalcom festiwalu w Kazimierzu Dolnym - Stanisława
Jaskułkę (prywatnie aktor, grający m.in. w serialu
„Plebania”). W trakcie koncertu, organizatorzy festiwalu,
wręczyli zaproszonym zespołom piękne flakony z
kolorowego szkła, dyplomy oraz nagrody finansowe. Nasz
zespół został oceniony bardzo wysoko, gdyż zajęliśmy
miejsce wśród zespołów, które otrzymały drugą pod
względem kwotowym nagrodę. Tym razem udało się nam
wyprzedzić w rywalizacji Kurpiaków i górali, którzy znani
są z pięknego śpiewu i oryginalnego repertuaru.
Wywieźliśmy z Sokołowa niezapomniane wrażenia, i to
nie tylko ze względu na międzynarodowe, doborowe
towarzystwo, w którym przyszło nam wystąpić, ale
również ze względu na bardzo miłą atmosferę
towarzyszącą festiwalowi, przyjazny stosunek gospodarzy
do zaproszonych gości. Myślę, że nie będziemy
odosobnieni w naszym osądzie, jeśli stwierdzimy, że każdy
zespół czuł się tam „dopieszczony”. Ciągle towarzyszyła
nam autentyczna troska organizatorów o nasze dobre
samopoczucie. Poza tym same miasto zwraca uwagę
wieloma instytucjami, małymi przedsiębiorstwami,
wszędzie napotykaliśmy na szyldy informujące o istnieniu
różnych zakładów usługowych czy handlowych itd. Fakt
ten było potwierdzeniem słów v-ce Burmistrza tego miasta,
który w luźnej rozmowie z członkami naszego zespołu
poinformował
o
niskim
procencie
bezrobocia
występującym w tym mieście i o wielkim zainteresowaniu
i zaangażowaniu mieszkańców w sprawy swego miasta.
Szkoda tylko, że nie udało się nam obejrzeć koncertu
zespołu „Brathanki”, który był tegoroczną gwiazdą Dni
Sokołowa Podlaskiego, ale ich koncert odbył się dopiero
przed północą, kiedy my wracaliśmy do Lipska.

Piknik nad Szeszupą

Na zaproszenie Świetlicy Gminnej w Rutce Tartak, Zespół
Regionalny „Lipsk” wziął udział w imprezie pod nazwą
„Piknik nad Szeszupą”. Festynowe spotkanie odbyło się w
pięknym plenerze, na łące, nad brzegiem urokliwej rzeczki
Szeszupa, 26.05. W trakcie imprezy obejrzeliśmy koncert
w wykonaniu polskiego zespołu ludowego z Trok na
Litwie, dziecięcego zespołu ludowego, który weźmie
udział w tegorocznym festiwalu w Kazimierzu Dolnym
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oraz miejscowej rodzinnej kapeli folkowej, założonej przez
naszą koleżankę Beatę Szyszko. Ta ostatnia zrobiła na nas
niesamowite wrażenie ze względu na piękno prezentacji i
dynamikę wykonywanych utworów a także twórcze
zacięcie wykonawców. Trzeba nadmienić, że w kapeli
występuje obok grającej na skrzypcach i banjo babci, jej 6
-letnia wnuczka, która również gra na skrzypcach. W
każdym razie nogi same rwały się do tańca, gdy kapela
„rżnęła”. Ostatni raz członkowie naszego zespołu byli w
Rutce 20 lat temu, czyli prawie nikt z naszego obecnego
składu nie miał przyjemności goszczenia w tej pięknej
miejscowości. Szczególnie zachwycające są tereny wokół
Rutki. Droga, którą dojeżdżaliśmy do niej, wije się pięknie
wśród wysokich pagórków, a obrazy, jakie co pewien czas
ukazywały się naszym oczom, wzbudzały okrzyki
zachwytu. Krajobraz jest tam tak cudny i podobny do
terenów podgórskich, że czasami nie wiadomo było, czy
znajdujemy się na Pojezierzu Suwalskim czy w
Bieszczadach. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o punkt
widokowy w Smolnikach. Mimo późnej pory, urzekło nas
piękno tego miejsca. Widok ten, często wykorzystywany w
materiałach reklamowych o Suwalszczyźnie, w
rzeczywistości jest dużo piękniejszy. Urzeka przestrzeń i
głębia obrazu, połyskliwość jezior i bujna zieleń, cisza i
swojski zapach łąk to wszystko, czego nie jest w stanie
przekazać
fotografia.
Zachęcam
wszystkich
do
odwiedzenia tego miejsca w czasie swoich letnich
wędrówek. Naprawdę warto. W czasie pisania tego tekstu
przyszedł mi do głowy pomysł, by zachęcić Państwa do
dzielenia się swoimi wrażeniami z pobytu w różnych
miejscowościach, jakie przyjdzie Wam odwiedzić w czasie
wakacyjnych wojaży. Zechciejcie, drodzy Czytelnicy,
podzielić się ze wszystkimi swoimi opiniami, zachęcić lub
zniechęcić (w zależności od wrażeń) do odwiedzenia tego
lub innego miejsca, przekażcie nam informacje, co warto
zobaczyć, gdzie można tanio lub dobrze zjeść itd. Nie ma
nic lepszego niż rzetelna opinia tych, którzy byli, widzieli i
płacili za usługi. Czekamy zatem na Wasze relacje życząc
jednocześnie wielu przyjemnych podróży i udanych,
zdrowych wakacji!
Barbara Tarasewicz
-----------------------------------------------------------------------

Złoty Mikrofon Radia Jard
Już po raz drugi w białostockim Klubie Rozrywki
Krąg odbył się festiwal piosenki, którego uczestnikami byli
miłośnicy piosenki, w przeważającej mierze, dzieci i
młodzież. Pierwszy festiwal odbył się w grudniu 2004 r. i
miał zasięg ogólnopolski, następny z marca 2005 r.
osiągnął już rangę festiwalu międzynarodowego. Wśród
ponad 100 wykonawców, którzy uczestniczyli w tym
festiwalu, znalazł się również przedstawiciel Lipska Radek
Miklaszewicz, prowadzony przez p. Barbarę Filipczuk z
Białegostoku. Radek wystartował w grupie solistów od 8
do 12 lat i zdobył w niej II miejsce. To nie pierwsze
występy Radka poza swoją miejscowością. Jak zapewne
wszyscy pamiętają, rok temu w czerwcu, Radek wziął
udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej w Białymstoku, na
którym odniósł spory sukces zdobywając III miejsce.
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DBAJMY O ŚRODOWISKO

Powtórzył go w roku bieżącym uczestnicząc w tym samym
festiwalu 20.05 i zdobywając również III miejsce. Na
zdjęciu Radek ze swoją siostrą Kasią i ciocią Agnieszką na
XXIII Wojewódzkich Spotkaniach Rodzin Muzykujących
w Sokółce w lutym tego roku.
red.
-----------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LIPSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejszym zawiadamiam, że na wniosek
Podlaskiego
Oddziału
Straży
Granicznej
w
Białymstoku
zostało
wszczęte
postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
na
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 53/2,
położonej w obrębie wsi Kopczany, gm. Lipsk,
obejmującej budowę wieży obserwacyjnej o konstrukcji
stalowej o wysokości ok. 35 m z infrastrukturą techniczną
(z zainstalowanym systemem obserwacji dzienno-nocnej i
zespołem anten VHF i SHF o średnicy do 1,5 m, radiolinia
pracująca w paśmie 2.4 GHz i 5,7 GHz, radiotelefon
pracujący w paśmie 164 MHz do 174 MHz), stanowiącej
element składowy systemu perymetrycznej ochrony
granicy państwa, teren ogrodzony i oświetlony, w
granicach ogrodzenia posadowiony kontener z agregatem
prądotwórczym.
W związku z powyższym informuję, że w terminie
14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia,
strony oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z
aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 2 tut. Urzędu
oraz składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski.

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie DZ.U.Nr 132, oraz Uchwała
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10.06.1998 r. i
wprowadzonymi zmianami Uchwałą Nr 134/04 z dnia
7.12.2004 r. nakłada obowiązek na właścicieli
nieruchomości zbiórkę odpadów w sposób selektywny,
oraz zawierania umów. Zakład Gospodarki Komunalnej w
Lipsku pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Sp.
z.o.o BIOM w Dąbrowie Białostockiej, a właścicielami
nieruchomości. Pojemniki oraz worki foliowe do
segregacji są bezpłatne, natomiast za odbiór odpadów
komunalnych segregowanych, ceny przedstawiają się
następująco:
 za wywóz odpadów komunalnych segregowanych
1 pojemnik – 5.00 zł + 7% VAT
 za użytkowanie pojemnika 1 szt. miesięcznie 1.00
zł + 22% VAT
 za
wywóz
worka
foliowego
odpadów
posegregowanych 2.00 zł + &% VAT
Do chwili obecnej na 1000 właścicieli nieruchomości w
mieście i gminie umowy zawarło 260. Jest to bardzo
znikoma ilość. W tym roku wznowiona została akcja
„Posesja” podczas której właściciele nieruchomości będą
musieli udokumentować zagospodarowanie odpadów i
zawarcie umów z jednostką wywozową. W przypadku nie
przedstawienia powyższych dokumentów będą wyciągane
sankcje karne.
-----------------------------------------------------------------------

MGOK ZAPRASZA
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
zaprasza wszystkie dzieci na coroczną imprezę
„O Uśmiech dziecka”,
która odbędzie się 22 czerwca br. w godz. 1600 - 2000
na scenie plenerowej przy M-GOK.
Tym razem chcemy zaproponować dzieciom udział w
4-godzinnej imprezie przeprowadzonej przez grupę

„The Clown Circus Team”.
Dynamiczna akcja, wesołe piosenki, śmieszne gagi
cyrkowe przeplatane są konkursami i zabawami.
Program ten uatrakcyjniają również: deszcz baniek
mydlanych i confetti, malowanie buzi i włosów (przy
użyciu bezpiecznych farb do ciała), obdarowywanie
wszystkich dzieci uczestniczących we wspólnej
zabawie gadżetami cyrkowymi typu - baloniki,
czapeczki, gwizdki, lizaki itd.
W trakcie imprezy również akcja
„Czytanie Dzieciom”.
Tym razem czytającymi będą panie bibliotekarki.
Czekamy na Was!!!!
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