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SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY GMINY LIPSK!

Nadchodzą Święta BoŜego Narodzenia, czas radości i nadziei. Wyjątkowa to chwila kiedy moŜemy w
gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych podzielić się
opłatkiem. Daje On nam siłę, wiarę i nadzieję, dzięki
Chrystusowi narodzonemu w Betlejem. W tym szczególnym czasie, pragnę Ŝyczyć wszystkim mieszkańcom
Gminy Lipsk radosnych, szczęśliwych i spokojnych
Świat BoŜego Narodzenia oraz wiele łask BoŜych. W
nadchodzącym roku, niechaj świąteczne chwile wypełnione będą wspólnym kolędowaniem i rodzinnym ciepłem.
Wierzę, Ŝe mimo wielu trosk towarzyszących codziennemu Ŝyciu, nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego pozwolą zagościć w naszych sercach radości i pogodzie ducha.
Wierzę, Ŝe w Nowym 2008 Roku będzie
wiele powodów do radości i zadowolenia. śyczę Państwu, by w Nowym Roku
spełniły się plany i marzenia oraz by nie
zabrakło siły w pokonywaniu przeszkód.

Nadchodzące Święta

BoŜego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu Ŝyczyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.
Redakcja Echa Lipska

Burmistrz
Małgorzata Cieśluk

04.09. 2007r. Inauguracja roku
szkolnego 2007/2008
Po wakacyjnej przerwie
uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku rozpoczęli nowy
rok szkolny Mszą Świętą. Następnie spotkali się w szkole na uroczystym apelu, potem z wychowawcami klas.
21. 09.2007r. Akcja „Sprzątanie
Świata”
Jak co roku uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum sprzątali
wyznaczone sektory na terenie Lipska. Tradycyjnie teŜ przy tej okazji
wychowankowie klas IV szkoły
podstawowej realizowały ścieŜkę
r eg i o na l no – p r zyr od n ic zą
„Spacerkiem po Lipsku”.
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09.10. 2007r. Dzień
Pierwszaków
Tradycją
Szkoły Podstawowej
w Lipsku jest ślubowanie i pasowanie na
uczniów klas pierwszych. W tym roku
szkolnym uroczystość
ta odbyła się dnia 9
października o godz. 9. 00. Dzieci
wystąpiły z obszernym montaŜem
słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem swoich wychowawczyń: p. Alicji Danilczyk,
p. Beaty Krzywickiej i p. Barbary
Szczepanik. To zadziwiające, Ŝe
najmłodsi uczniowie, w tak krótkim
czasie od rozpoczęcia roku szkolne-

go, opanowali taką ilość róŜnorodnych tematycznie i pouczających
tekstów wierszy i piosenek. Z przyjemnością, uwagą i nieukrywanym
wzruszeniem wysłuchali części artystycznej zebrani w sali gimnastycznej rodzice, nauczyciele i najmłodsi uczniowie naszej szkoły.
Po występie, przedstawiciel-
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ka rodziców uczniów klas pierwszych poprosiła dyrektor szkoły p.
Krystynę Łukaszewicz o przeprowadzenia ślubowania i dokonanie pasowania dzieci na uczniów Szkoły
Podstawowej im. A. Milewskiej w
Lipsku. Tak oto wychowankowie
klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności
szkolnej.
Pragniemy podziękować osobom, które miały swój
wkład w organizację Święta Pierwszaków: p. Małgorzacie Bieleckiej,
p.Małgorzacie Rakus, p.Krystynie
Bochenek
Podczas tej uroczystości
przedstawiono nowy zarząd Małego
Samorządu Uczniowskiego na rok
szkolny 2007/2008. Przeprowadzone
wcześniej wybory wyłoniły następujące osoby:
Przewodnicząca
– Monika Krzywicka - klasa III b
zastępca przewodniczącej – Kacper
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Krawczyk – klasa III a
kronikarz – Ewa Bienasz – klasa
III a
skarbnik – Maciej Parfieńczyk – klasa III b.
Opiekunkami MSU zostały
panie: GraŜyna Leszkowicz i Ewa
Parfieńczyk.
śyczymy owocnej pracy.
29.10.2007r. Mundurki

Zgodnie z rozporządzeniem
MENiS w szkole obowiązują mundurki. W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku obowiązek noszenia
mundurków dotyczy wszystkich
uczniów od 29.10.2007r.
09.11.2007r. Święto Niepodległości
W tym roku przypada 89 rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę. Uczestnicy koła teatralnego „Iskra” przygotowali pod
kierunkiem p. Krystyny Bohenek
krótki montaŜ słowno-muzyczny pt.:
„Pamięć”. Uroczystość uświetnił
występ chóru szkolnego „Tremolo”
pod dyrygenturą p. Urszuli Bobrowskiej.
Zespół Redakcyjny ZSS w Lipsku.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycieczka „Szlakiem Piastowskim”
Działania w ramach projektu „Krok w przyszłość” Szkoły Podstawowej w Lipsku są bardzo atrakcyjne i zawsze, jak dotychczas, udane.
W dniach 15-18 września wybrani uczniowie klas
V i VI uczestniczyli w czterodniowej wycieczce po
Szlaku Piastowskim. Celem wycieczki było poznanie
miejsc i zabytków związanych z początkiem Państwa
Polskiego.
Na szlaku znalazły się takie miejsca jak: Gniezno,
Ostrów Lednicki, Biskupin oraz Toruń. W Gnieźnie –
pierwszej stolicy Polski uczniowie zwiedzili Bazylikę
Archikatedralną pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny i Świętego Wojciecha a w niej XII- wieczne
Drzwi Gnieźnieńskie oraz Muzeum Państwa Polskiego.
Kolejnym etapem wycieczki był Ostrów Lednicki . To
prawdopodobnie na tej wyspie KsiąŜę Mieszko I przyjął
chrzest, wprowadzając Polskę w kulturę chrześcijańską.
Trzeci dzień wycieczki upłynął pod znakiem XIII Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Organizatorzy w
tym roku starali się przybliŜyć zwiedzającym bogactwo
kultury duchowej i materialnej ludów bałtyjskich. Podczas festynu moŜna było podejrzeć tradycyjne zajęcia
Bałtów, uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, posłuchać oryginalnej muzyki oraz spróbować i posmakować róŜnych typowych i nietypowych potraw. DuŜe
zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły rekonstrukcje walk pomiędzy Słowianami i Bałtami. W czwartym,
ostatnim dniu wycieczki uczniowie zwiedzili Toruń –
miasto Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie przepięknej
Starówki Miasta, seans
w Planetarium oraz
smakowite toruńskie pierniki, to najchętniej wspominane wraŜenia z tego dnia.
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Inne działania cieszące się duŜym zainteresowaniem wśród uczniów, to wyjazd klas II do Wioski Indiańskiej w Jurowcach, realizacja ścieŜki „Spacerkiem
po Lipsku” – adresowanej do klas IV, kino po angielsku
dla klas VI.
Opisane rodzaje
wsparcia zaplanowane
w projekcie adresowane do uczniów Szkoły
Podstawowej w Lipsku są wskazaniem,
innych niŜ nauka
szkolna, wartości edukacyjnych oraz umoŜliwieniem zdobywania
wiedzy i umiejętności
poprzez alternatywne
formy nauki.
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Sprawozdanie z przebiegu realizacji
projektu „Lepszy start”
w Gimnazjum w Lipsku
od września do końca listopada.
W ramach projektu „Lepszy start” przeprowadzono 19 godzin zajęć wyrównawczych z języka
angielskiego w klasach 2A i 2D. Na zajęciach
uczniowie utrwalali wiadomości o czasie teraźniejszym i przyszłym prostym. Przypominali nazwy
pokarmów i napojów układające w parach dialogi.
Oglądali film anonimowy w oryginalnej wersji językowej. Doskonalili umiejętności wypowiadania się
na temat przyszłości z uŜyciem czasu „past simple” i „Past continuous”. Utrwalali wiadomości dotyczące strony biernej w czasie „prezent simple” i „
past simple” i inne wiadomości. W ramach projektu
nauczyciele przygotowują uczniów z klas 2 i 3 do
konkursów przedmiotowych : z języka polskiego,
angielskiego, rosyjskiego , historii, matematyki biologii, chemii, geografii i fizyki. Od początku września do końca listopada odbyły się 72 godziny zajęć matematyczno- przyrodniczych we wszystkich
klasach 3, na których uczniowie rozwiązują testy z
egzaminów próbnych i właściwych lat poprzednich
oraz powtarzają i utrwalają wiadomości od pierwszych klas gimnazjum. W ramach kółka teatralnopoetyckiego odbyło się 8 spotkań, na których
uczniowie pracowali nad doborem strojów, rekwizytami i całą oprawą (światło, muzyka, scenografia) przedstawienia „Zemsty A. Fredry. Celem innych spotkań było kształcenie umiejętności szybkiego reagowania na odgłosy, sytuacje, dźwięki.
Tematem innego spotkania było znaczenie dla odbioru przez widza dzieła sztuki- gest, mimika, ruch
ciała. Celem ostatniego zajęcia w listopadzie było
oddziaływanie na drugą osobę, by wywołać w niej
róŜne stany emocjonalne (wykorzystanie muzyki,
rekwizytów, strojów itp.). Odbyło się 7 godzin zajęć
sportowych z piłki siatkowej. W dniach 25.11 i 27.11.2007r. uczniowie z sekcji piłki siatkowej uczestniczyli w rozgrywkach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Pierwszy etap
rozgrywek odbył się w miejscowości Płaska. W
zawodach udział wzięło siedem druŜyn z powiatu
augustowskiego. Gimnazjaliści z Lipska wygrali
rywalizację w swojej grupie pokonując druŜyny z
Bargłowa (2:0), Janówki (2:0) oraz Gimnazjum nr 2
z Augustowa (2:1). Po przejściu eliminacji 27 listoECHO LIPSKA WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ
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pada w miejscowości Nowinka odbył się finał rozgrywek powiatowych, w którym uczestniczyły cztery druŜyny. W finale nasi uczniowie pokonali druŜyny z Nowinki (2:0) oraz Gimnazjum nr 3 z Augustowa (2:0) i zajęli pierwsze miejsce w turnieju. W nagrodę druŜyna z Lipska otrzymała pamiątkowy dyplom i uzyskała awans do rozgrywek Grupy Północnej. W ramach projektu odbyło się 8 zajęć kółka języka angielskiego. Uczniowie ćwiczyli umiejętności czytania i słuchania w celu ogólnego zrozumienia tekstu, a takŜe umiejętności pisania o planach na przyszłość. Układali dialogi operując słownictwem związanym z potrawami i wizytą w restauracji. W naszej szkole pręŜnie działa wolontariat
przy Stowarzyszeniu „PomóŜ sobie”. Odbywają się
spotkania i dyskoteki integracyjne wolontariuszy z
osobami niepełnosprawnymi. Co drugi tydzień odbywają się warsztaty z wolontariuszami, na których
wykonywane są ozdoby świąteczne w celu udekorowania Sali, w której odbędzie się w grudniu spotkanie wigilijne. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie wolontariuszy, harcerzy, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, członków PCK z panią
psycholog i panem pedagogiem. Od września do
listopada zorganizowano 7 wyjazdów na basen w
Augustowie. KaŜde zajęcia rozpoczynały się od
powtórzenia stylu grzbietowego, a następnie ćwiczeń stylu piersiowego, które były wykonywane na
poprzednich zajęciach. Po ćwiczeniach powtórzeniowych uczniowie uczyli się nowych elementów
techniki pływania między innymi takich jak praca
ramion, oddychanie czy koordynacja oddechu z
pracą nóg. Po zajęciach obowiązkowych w czasie
wolnym część uczniów doskonaliła swoje umiejętności na duŜym basenie, z pozostali korzystali z
małego basenu, zjeŜdŜalni i jacuzzi. We wrześniu i
październiku zorganizowano 2 wyjazdy na zajęcia
terenowe do BPN w Osowcu, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie klas drugich. Przed zajęciami uczniowie byli podzieleni na 4 grupy. KaŜda
grupa była podzielona na 4 podzespoły. Uczniowie
w podzespołach oznaczali gatunki drzew i krzewów na podstawie owoców, liści, kory, kształtu konarów za pomocą atlasów „Drzewa i krzewy”, które
zostały zakupione w czerwcu w ramach projektu.
Na zakończenie zajęć odbyło się ognisko integracyjne, na które zakupiony był suchy prowiant.
Koordynator projektu:
Halina Grajewska
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Krok Do Przodu” Szkoły Podstawowej w Rygałówce
W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu,
zaplanowaliśmy spotkania z osobami pracującymi w
róŜnych instytucjach występujących na naszym terenie,
aby uczniowie mieli moŜliwość poznania na czym polega praca w danym zawodzie. Być moŜe zainteresuje to
niektórych na tyle, Ŝe w przyszłości pomoŜe to im w
wyborze swojej drogi Ŝyciowej.
Zaprosiliśmy panią Burmistrz Lipska – Małgorzatę Cieśluk.
MłodzieŜ na kole teatralnym pod bacznym okiem pani
Renaty Jermak i pani Doroty Rakus, przygotowały na tę
okazję inscenizację pt. „O czym szumią drzewa”, przedstawienie o treści ekologicznej.
Pani Burmistrz na samym początku spotkania poczęsto-

wała wszystkie dzieci cukierkami a następnie obejrzała
nasze przedstawienie. Bardzo jej się podobało. Następnie opowiedziała, jak została burmistrzem Lipska, na
czym polega jej praca, jakie ma prawa i obowiązki.
Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem, po czym
zadawały pytania. Na wszystkie pytanie uzyskały od
naszego gościa wyczerpującą odpowiedź. Dzieci długo
dziękowały pani Burmistrz za wizytę gromkimi brawami.
Od 07.09.2007r. druga grupa 15-osobowa rozpoczęła
kurs nauki pływania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Sokółce. Będzie on obejmował 20 godzin. Uczniowie
pod bacznym okiem instruktora opanowują techniki
pływania.
Kontynuowane są zajęcia na kole regionalnym. Tym
razem dzieci pod bacznym okiem pani Krystyna Cieśluk i pani Barbary Tarasewicz uczą się wykonywać
pająki ozdobne ze słomy, bibuły, fasoli oraz uczą się
tańców regionalnym. Daje im to wiele satysfakcji i dobrej zabawy.
Koordynator projektu
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Sprawozdanie Szkoły Podstawowej
w Rygałówce z realizacji projektu
„Akademia Jutra”
a okres od 01.03.2007r. do 30.09.2007r.
Szkoła Podstawowa w Rygałówce przystąpiła do projektu
„Akademia Jutra”, zorganizowanego przez Augustowskie Centrum
Edukacyjne. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜet państwa.
Planując działania, wzięliśmy pod uwagę potrzeby uczniów oraz
rozwijanie takich umiejętności i nawyków, które pozwolą na rozwój
ich osobowości, zainteresowań.
W projekcie naszej szkoły – „Krok Do Przodu”, zaplanowaliśmy
szereg działań mających na celu:
− budowanie wśród naszych uczniów poczucia własnej wartości;
− pobudzanie aktywności uczniów i motywowanie ich w kierunku dalszego rozwoju;
− otwieranie umysłu i uczuć dziecka na bogactwo oraz róŜnorodność kultury regionalnej i narodowej;
− wdraŜanie działań uczniów na rzecz społeczności lokalnej;
− poznawanie, kultywowanie i wzbogacanie lokalnej tradycji;
− organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
− korygowanie wad wymowy.
Cele te są realizowane poprzez róŜnorodne działania zaplanowane w projekcie.
W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Odbyły się juŜ (niektóre są z nich są nadal kontynuowane) następujące zajęcia:
1. Kurs nauki pływania – w okresie od 1.03.2007r. do 24.06.2007r. 15-osobowa grupa uczniów uczestniczyła w 20godzinnym kursie nauki pływania. Kurs ten odbył się w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce. Uczniowie pod
bacznym okiem instruktora opanowali podstawowe techniki
pływania. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwał nauczyciel. Dzieci zawsze wracały zadowolone. Z niecierpliwością
czekały na kolejny wyjazd. Od 07.09.2007r. kurs nauki
pływania rozpoczęła kolejna, 15-osobowa grupa dzieci.
Będzie on trwał równieŜ 20 godzin, pod kierunkiem instruktora i opieką nauczyciela.
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl.II-III- odbyło się
19godzin tych zajęć. Uczniowie utrwalili pisownię zasad
ortograficznych z „ó, u, rz, Ŝ”. Ćwiczyli technikę płynnego
czytania z uwzględnieniem znaków przestankowych, z
podziałem na role. Pogłębiali umiejętność dodawania, odejmowania w zakresie 100, mnoŜenie i dzielenia liczb zakończonych zerami, kolejność wykonywania działań. Umiejętności te są rozwijane na kolejnych zajęciach wyrównawczych.
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
– odbyło się 13godzin zajęć, na których nauczyciel zwrócił
szczególną uwagę na uŜycie czasu „present simple”,
utrwalenie odmiany czasowników „be” i „have got”, utrwalenie słownictwa z zakresu nazw zawodów, członków rodziny, zwierząt, kolorów itp., liczebników głównych i porządkowych, pisanie dat.
4. Zajęcia z logopedą - odbyło się 10 godzin zajęć, na których
uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające motorykę
narządów mowy, prawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego, szeregu ciszącego (ś,ź, ć, dź). Potrzeba zaplanowania spotkań z logopedą wynikła z tego, iŜ spora grupa
naszych uczniów ma problemy z poprawną wymową.
5. Koło informatyczne – odbyły się 24 godziny, na których

ECHO LIPSKA WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ

2007

uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne, wyszukiwali
informacje w Internecie, w encyklopediach multimedialnych.
Omówiona została rola programów antywirusowych i sposób ich instalowania.
6. Koło teatralne - odbyło się 9 godzin. Uczniowie pod kierunkiem pań prowadzących koło rozwijają odwagę, wiarę w
swoje moŜliwości poprzez przygotowanie inscenizacji, m.in.
na Dzień Matki, rozpoczęcie roku szkolnego, jak równieŜ
inscenizację o na temat dbania o czystość naszego środowiska, lasów, segregowania śmieci.
7. Koło regionalne – odbyło się 58 godzin. Nauczyciel prowadzący koło gromadzi wraz z uczniami informacje na temat
zwyczajów, tradycji, historii, przesądów, religii, pieśni, przyśpiewek naszego regionu. Uczniowie przeprowadzali na ten
temat wywiady wśród znajomych, ze swoimi babciami i
spisywali to w kronikach. Powstają piękne kroniki poszczególnych wsi naleŜących do obwodu naszej szkoły. Dzieci
przyniosły teŜ róŜne stare narzędzia, naczynia, zdjęcia,
urządzenia gospodarstwa domowego, które kaŜdy będzie
mógł obejrzeć w naszym szkolnym muzeum, które jest
tworzone. W ramach tego koła odbyły się zajęcia z paniami
– twórczyniami ludowymi naszego regionu- panią Krystyną
Cieśluk i panią Barbarą Tarasewicz. Dzieci nauczyły się
wykonywać piękne pisanki, stroiki, palmy wielkanocne,
robiły serwetki z papieru i na szydełku. Nauczyły się pieśni
regionalnych związanych ze świętami wielkanocnymi oraz
tradycjami tego okresu. Zaprezentowały to na Międzynarodowym Przeglądzie Konopielkowym w Knyszynie,
dn.15.04.2007r., gdzie wystąpili w przedstawieniu pt.
„Chodzenie z Konopielką”. Uczyły się teŜ pieśni regionalnych weselnych, przygodnych, wojackich. Grupa uczniów
zaśpiewała kilka pieśni wraz z zespołem Regionalnym
„Lipsk” na imprezie sobótkowej w Lipsku dn.23.06.2007r. w
dalszym ciągu będzie kontynuowana współpraca z MGOKiem w Lipsku i paniami twórczyniami ludowymi.
8. Jednodniowa wycieczka do Warszawy – 40-osobowa grupa
uczniów zwiedziła zabytki stolicy, obejrzala spektakl pt.
„Balladyna” w Teatrze Wielkim.
9. Trzydniowa wycieczka do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Wadowic, Wieliczki – 40 –osobowa
grupa uczniów zwiedziała Wawel, Zamek Królewski, specjalnie dla nas zionął ogniem słynny smok wawelski, zwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca tych miast, spróbowaliśmy
słynnych papieskich kremówek.
10. Odbyły się spotkania z przedstawicielami róŜnych instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy, m.in. spotkanie
z pracownikiem MGOK – u w Lipsku, panem policjantem,
pracownikiem poczty, panią Burmistrz Lipska. Dzięki tym
spotkaniom naszym uczniom została przybliŜona praca w
róŜnych zawodach, specyfika tych zawodów. Być moŜe w
przyszłości któreś z nich będzie pracować w danej instytucji.
Działania te będą w dalszym ciągu kontynuowane.
Działania te są dokumentowane poprzez prowadzenie kroniki projektu, kronik wsi, powstawanie mini-„muzeum” regionalnego w
naszej szkole.
O działaniach szkoły w ramach realizowanego projektu informujemy społeczność lokalną poprzez umieszczanie artykułów w gazecie lokalnej „Echo Lipska” (marzec 2007, czerwiec 2007, lipiecsierpień 2007), Przeglądzie Powiatowym (kwiecień 207), na stronie
Internetowej naszej gminy (maj 2007, lipiec2007), na zebraniach
rodzicielskich, zakupienie i umieszczenie na budynku szkoły banera, umieszczenie informacji na gazetkach szkolnych.
Ze środków zaplanowanych w projekcie został zakupiony do szkoły
zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i fotograficzny
aparat cyfrowy.

Koordynator projektu.
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EDUKACJA

WIEŚCI
Z GIMNAZJUM
W tym roku nietypowo, bo dopiero 3. września nasi
uczniowie rozpoczęli swoją edukację w ZSS w Lipsku. No i
spełniły się obietnice Ministra Edukacji , wszedł w Ŝycie obowiązek noszenia mundurków. KaŜdy uczeń został wyposaŜony w strój z tarczą, na której widnieje logo szkoły.
Kolejną uroczystością obchodzoną w naszej szkole było Ślubowanie,
przygotowane przez
uczniów klas pierwszych i III C pod
kierunkiem p. Anny
Haraburdy i p.
Agnieszki Krzywickiej. Po krótkiej części artystycznej i
przyrzeczeniu złoŜonym przed całą
szkołą, pan dyrektor
pasował naszych pierwszaków na pełnoprawnych gimnazjalistów.
Po uroczystym ślubowaniu odbyła się tradycyjna
otrzęsinowa dyskoteka prowadzona przez Samorząd
Uczniowski i p. W. Zakrzewskiego. Nasze kotki musiały pić
mleko z miseczki bez uŜycia rąk, wydać jak najdłuŜszy koci
odgłos, narysować swoją wychowawczynię i zjeść kawałek
cytryny z uśmiechniętą miną. Zwycięzcami okazali się
uczniowie klasy I B. Wszyscy bawili się świetnie. Integracyjna dyskoteka trwała do godziny 2100.
Kolejna uroczystość to juŜ Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierunkiem p. BoŜeny Muchy przygotowali humorystyczne przedstawienie o szkole, w którym
głównym wątkiem była dyscyplina na lekcji w dawnych czasach. Bohaterowie przedstawienia zwrócili się do dyrekcji z
propozycją przywrócenia dawnych metod wychowawczych.
Inscenizacja bardzo się spodobała wszystkim nauczycielom, a szczególnie dyrekcji. Potem były Ŝyczenia i kwiaty.
16 października obchodziliśmy „Dzień Papieski”
przygotowany przez p.Agatę Karczewską, Ewę Klepacką i
Joannę Klepacką . Na uroczystym apelu zapłonęły znicze,
harcerze pełnili honorową wartę, a wszyscy uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej uczestniczyli w dłuŜszej wędrówce, przypominającej Ŝyciorys i okres pontyfikatu naszego kochanego rodaka Jana Pawła II. Wszyscy słuchali w
skupieniu czytanych i recytowanych tekstów. Największe
jednak wraŜenie wywarła zaśpiewana przez scholę ulubiona
piosenka papieŜa „Barka”. Takie momenty wzruszenia w
dwa lata po śmierci papieŜa świadczą o tym, Ŝe cząstka
jego pozostała w kaŜdym z nas.
Agnieszka Krzywicka
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Kolejny juŜ rok 6-latki rozpoczynając okres swej
nauki w przedszkolu zaczynają od uroczystości
„Pasowania na starszaka”.

8 października o godz. 9.30 wszystkie dzieci
6-letnie z naszego przedszkola w Lipsku, z przypiętą na
sercu tarczą, złoŜyły swoją pierwszą przysięgę.
Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną w ich wykonaniu oraz wierszem:
Rzecz to wielka niesłychanie
Gdy starszakiem się zostanie
Wtedy wszystko trzeba wiedzieć
Pięknie bajkę opowiedzieć
Narysować, tańczyć, śpiewać
Na nikogo się nie gniewać
Znać zasady wychowania
Pięknie uczyć się czytania
W głowach wiedza zostać musi
Choć lenistwo człeka kusi.
Następnie 6-latki złoŜyły przyrzeczenie w obecności p. Dyrektor, swoich rodziców i wychowawczyń.
Dzieci powtarzały treść ślubowania.
W tym dniu przyrzeczenie złoŜyli równieŜ rodzice dzieci 6-letnich.
Po złoŜeniu przyrzeczeń p. dyrektor M. Bieciuk
dokonała pasowania kaŜdego 6-latka na starszaka za
pomocą „magicznego ołówka” wypowiadając słowa:
PASUJĘ CIĘ NA STARSZAKA. Wychowawczynie
grup wręczyły swoim wychowankom dyplomy upamiętniające ten dzień.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców w swoich salach.
Cieszy nas fakt, Ŝe „Pasowanie na starszaka”
stało się tradycją naszego przedszkola.
nauczycielka przedszkola
BoŜena Zaniewska
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DRUHNY I DRUHOWIE,
UCZENNICE I UCZNIOWIE
UCZNIOWIE-- CZUWAJ!
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 20007/08 wznowiła
swoją działalność druŜyna HSG „śubry”. Zbiórki odbywają się
w kaŜdą środę, w godz. 17.00-18.30.
Początek września przepracowaliśmy bardzo solidnie. Od
tego roku nasza harcówka mieści się w budynku muzeum.
Nowe miejsce uŜyczyła nam Pani Burmistrz. Serdecznie dziękujemy. Dzięki uprzejmości Komendanta StraŜy Granicznej w
Lipsku cały nasz „dobytek” przewieźliśmy Land Rowerem SG
z przedszkola do nowej siedziby druŜyny. Pierwsze zbiórki
przeznaczyliśmy na prace organizacyjno-porządkowe. Jest
coraz fajniej i przyjemniej.

Od 25.09.2007 rozpoczęliśmy akcję naboru nowych, chętnych do pracy w naszej druŜynie. Ku naszemu zdziwieniu na
zbiórkę stawiły się rzesze chętnych, a zwłaszcza uczniowie
klasy VI B. Jest nas obecnie spora gromadka harcerzy i kandydatów na harcerzy podzielonych na pięć zastępów:
ZASTĘP I – MOCHEROWE śUBERY
Mucha Martyna - zastępowa
ZASTĘP II – PANCERNE śUBRONIE
Borodziuk Agnieszka -zastępowa
ZASTĘP III – KREJZOLOWE RZÓBERKI
Bugieda Marlena -zastępowa
ZASTĘP IV - ROGACI
Zaniewski Jakub-zastępowy
ZASTĘP V – JAGA śUBRY
Łępicki Michał-zastępowy
Stale współpracują z nami nasze absolwentki: Radziwonowicz Izabela, Boguszewska Ewelina, Boguszewska Katarzyna oraz Chomiczewska Izabela.
Za nami równieŜ pierwsze, powaŜne, wykonane zadania.
Przedstawiciele naszych zastępów wzięli udział w uroczystych
obchodach DNIA PAPIESKIEGO. Wyznaczeni harcerze wystąpili w części artystycznej (recytując oraz śpiewając) oraz
wystawiając wartę przy obrazie Jana Pawła II w kościele i w
szkole przy pamiątkowych dekoracjach.
Przy solidnej pracy musi się znaleźć czas na relaks i zabawę. Na miejsce rozrywki wybraliśmy Lipszczany. Ognisko,
przy którym piekliśmy kiełbaski, pląsy, śpiewy wprawiły nas w
wspaniały nastrój. Dodatkową atrakcją były przejaŜdŜki
wzdłuŜ naszej granicy, samochodem StraŜy Granicznej w
Lipsku z p. Józefem Kosakowskim. Oczywiście przejaŜdŜki te
miały równieŜ swój określony cel. Mogliśmy zobaczyć z bliska
jak wygląda pas graniczny, oznakowanie naszej granicy i granicy naszych wschodnich sąsiadów. W podziękowaniu za
organizację spotkania w Lipszczanach, nasi harcerze, posprzątali okolice pasa granicznego.
BYŁO SUPER.
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Listopad to miesiąc, który skłania nas do refleksji i
powrotu myślami do tych, którzy juŜ odeszli. Sprzyja
temu atmosfera zarówno Święta Zmarłych, jak i Święta
Niepodległości. Podczas obchodów tych waŜnych uroczystości nie mogło zabraknąć teŜ udziału naszych harcerzy.

dnia nasza druŜyna rozpoczęła od udziału w uroczystej
mszy świętej, podczas której modliliśmy się w intencji
niepodległej Ojczyzny. Po mszy udaliśmy się w kierunku Kopca Wolności, który dla mieszkańców Lipska jest
symbolem wolnego kraju, aby tam złoŜyć hołd naszym
przodkom, którzy tę wolność budowali. Bardzo dostojnie prezentowała się warta wystawiona przy kopcu
przez naszych harcerzy oraz funkcjonariuszy StraŜy
Granicznej. Po uroczystych przemowach i złoŜeniu
kwiatów przemaszerowaliśmy pod pomnik „Zginęli za
Polskę”, aby tam wziąć udział w dalszej części uroczystości. Tam równieŜ pełniliśmy wartę wspólnie z zaprzyjaźnionymi funkcjonariuszami. Nasz udział w obchodach święta narodowego z pewnością przyczynił się
do budowania w naszej druŜynie ducha patriotyzmu i
świadomości przynaleŜności do naszej Ojczyzny.
Opiekunowie

U NAS HARCERZY!!!

W dniu Wszystkich Świętych kierowaliśmy swe kroki
na cmentarz, aby odwiedzić groby naszych bliŜszych i
dalszych zmarłych, zapalić znicze i pomodlić się za ich
dusze. W tym dniu równieŜ grób Nieznanego śołnierza,
znajdujący się na naszym cmentarzu, nie pozostał
opuszczony. Nasi harcerze wystawili tam wartę, aby w
ten sposób oddać hołd tym, którzy poświęcili swe Ŝycie
w obronie Ojczyzny.

Święto Niepodległości to dla kaŜdego Polaka jeden z
najwaŜniejszych dni w roku. W tym dniu czujemy się
szczególnie szczęśliwi, gdyŜ mamy moŜliwość Ŝycia w
wolnej Polsce. Nasze myśli kierujemy ku tym, którym
tę wolność zawdzięczamy. Obchody tego szczególnego
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Za nami kolejne waŜne wydarzenia. Pomoc osobom które jej potrzebują to zadania priorytetowe dla
kaŜdego z nas.
Na prośbę i zaproszenie pani ElŜbiety Szabałaj nasi
harcerze, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
„PomóŜ sobie”, wzięli udział w dwóch wyjazdach terapeutycznych osób niepełnosprawnych.
14.10.2007 naszych 10 harcerzy, bawiło się poprzez
pracę- opiekuna na basenie w Augustowie. Wspólna
kąpiel, zabawy w wodzie dawały poczucie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym. Wspólny wyjazd do
Augustowa to dla naszych harcerzy nowe, bogate doświadczenie. Nie zawsze jeszcze moŜliwe jest udźwignięcie wszystkich obowiązków. Wynika to z braku
doświadczenia, młodzieńczej fantazji. Mamy nadzieję,
Ŝe nie zawiedliśmy waszego zaufania.
Potwierdzeniem porządnie wykonanego obowiązku
była dla nas propozycja wyjazdu do stadniny koni w
śarnowie(21.10.2007). Pod opieką pani Eli Bielawskiej
i pani BoŜeny Zaniewskiej, do śarnowa, wraz z niepełnosprawnymi i ich opiekunami ruszyło 13 harcerzy. Był
to kolejny, długi dzień z wieloma zadaniami do wykonania, a zarazem wieloma nie zapomnianymi chwilami. Do głównych naszych zadań naleŜało: prowadzanie
koni w czasie jazdy osób niepełnosprawnych, wspólna
zabawa, wspólne pieczenie kiełbasek, pomoc w kaŜdej
sytuacji. Mimo zmęczenia, nasi harcerze starali się jak
tylko mogli, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Mimo małych uchybień jesteśmy bardzo dumni,
Ŝe mogliśmy pomóc naszym młodszym i starszym kolegom.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, Ŝe zadanie swoje wykonaliśmy poprawnie, a
opiekunowie ze Stowarzyszenia „PomóŜ sobie” są z nas
zadowoleni.
Z harcerskim pozdrowieniem. CZUWAJ.
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Cudownych

Świąt BoŜego Narodzenia,

WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPSKU
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK—8.00-16.00
PIĄTEK—10.00-18.00
SOBOTA—8.00-16.00

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
pod choinką duŜo prezentów,
a w Waszych pięknych sercach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i szczęście
na nadchodzący 2008 Nowy Rok
Ŝyczy
Członkom oraz Mieszkańcom Lipska
Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Lipska

Komunikat!
W BUDYNKU MAJA TEZ
SWOJĄ SIEDZIBĘ:
Fot. Ks. E. Anuszkiewicz

BUDYNEK URZĄDU
MIEJSKIEGO W LIPSKU
GODZINY OTWARCIA :
PONIEDZIAŁEK -7.30-15.30
WTOREK-PIĄTEK– 7.15-15.15

URZĄD STANU
CYWILNEGO
W LIPSKU
GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W LIPSKU
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Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska
informuje
iŜ w dniu 20 stycznia 2008 r. /niedziela/
o godz. 1100 odbędzie się
WALNE ZGROMADZENIE
Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy!
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Wyrazy głębokiego współczucia
składamy
Kol./a/ Stanisławowi i Hannie Chmielewskim
z powodu śmierci
MAMY.
Solidaryzujemy się z Wami w bólu.
Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Lipska

w pow. sokólskim. W czerwcu 1945 r.
wyjechał do Gdańska i pod przybranym
nazwiskiem Feliks Waluk złoŜył wstępny
egzamin i został przyjęty na Wydział Lekarski Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Pracował w Ochotniczej Brygadzie Pracy
przy porządkowaniu terenu i budynków
Akademii Lekarskiej. Na drugim roku
studiów został aresztowany przez Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego za przynaleŜność do AK i zwolniony po osobistej
interwencji rektora AL prof. dr. Michała
Reichera. Dnia 4 kwietnia 1947 r. ujawnił
się w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku i otrzymał zaświadczenie stwierdzające, Ŝe uczynił zadość warunkom w art. 2 Ustawy z
dnia 2 lutego 1947 r. o amnestii i korzysta
z niej. Po ujawnieniu się wrócił do swego
rodowego nazwiska Stanisław Wilczewski. Mimo to był poi raz drugi aresztowa-

ŚLADAMI DZIEJÓW LUDZI Z OKOLICY LIPSKA

Wspomnienie o lekarzu Stanisławie Wilczewskim
(ps.Czarny) w trzydziestą rocznicę śmierci
Stanisław Wilczewski, syn Aleksandra i
Michaliny zd.śuk, właściciel 6hektarowego gospodarstwa rolnego, urodził się 16 kwietnia 1922 r. we wsi Sieruciowce (woj.białostockie). Świadectwo
dojrzałości uzyskał w 1939 r. We wrześniu
tego samego roku brał udział w obronie
Grodna przed wkraczającą Armią Czerwoną. Podczas II wojny światowej do 1943 r.
pracował na roli u ojca. W 1943 r. został
wywieziony na roboty do Niemiec, skąd
wkrótce uciekł. Po powrocie do domu został zmuszony przez okupanta do pracy w
mleczarni w Nowym Dworze. Od 14 lutego 1942 do 27 lipca 1944 r. działał w konspiracji w młodzieŜowej grupie „Kedywu”,
pow. Góry, pod pseudonimem „Czarny”.
W 1944 r. wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Zimą 1944
r. z przyczyn mu niewiadomych został aresztowany.
Wkrótce uciekł z aresztu i się ukrywał. Wiosną 1945 r.
wstąpił do oddziału partyzanckiego porucznika „Wira”,

ny przez WUBP na ostatnim roku studiów. Absolutorium otrzymał 20 czerwca
1950 r. i po złoŜeniu przepisanych egzaminów z dyscyplin klinicznych uzyskał 8
grudnia 1951 r. dyplom lekarza L. 138
51. Od III roku studiów od 1 października 1947 r. do marca 1952 r. pracował w
charakterze zastępcy asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AL. Decyzją
Komisji Przydziału Pracy został skierowany do pracy w Szpitalu Miejskim im.
dr J. Gromkowskiego w Elblągu przy ul.
Stefana śeromskiego 22. Odchodzącemu
asystentowi Zakładu Anatomii Prawidłowej w wydanym zaświadczeniu kierownik Zakładu prof. dr Michał Reichter napisał, Ŝe w czasie asystentury poznał go
jako człowieka prawego i lokalnego obywatela Kraju
oraz sumiennego i pracowitego asystenta.
Dnia 4 kwietnia 1952 r. Stanisław Wilczewski objął
stanowisko asystenta Oddziału Chirurgicznego Szpitala

BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LIPSKA
Redaguje zespół w składzie: Barbara Tarasewicz, Romualda Prolejko, Cezary Gładczuk,

Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23a, tel.:(0-87) 642 35 86.
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Miejskiego w Elblągu. Pracował i specjalizował się pod
kierownictwem ordynatorów: Tadeusza Starościanka, a
następnie A. Wysockiego. Jako zdolny lekarz szybko
uzyskał I stopień specjalizacji w chirurgii i równieŜ
szybko awansował na stanowisko zastępcy ordynatora
oddziału. Pierwszego kwietnia 1960 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii. Po odejściu ordynatora A.
Wysockiego 1 lipca 1961 r. został powołany na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala
Miejskiego w Elblągu. W związku z dwukrotnym negatywnym wynikiem ogłoszonych konkursów na wolne
stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej
Szpitala Miejskiego w Elblągu, 1 stycznia 1962 r. scalono 32-łóŜkowy Oddział Chirurgii Dziecięcej z 77łóŜkowym Oddziałem Chirurgii Ogólnej w jeden oddział na okres przejściowy. Scalonym 109-łóŜkowym
oddziałem kierował do 18 stycznia 1965 r., pełniąc równocześnie stanowisko ordynatora oddziału chirurgii
dziecięcej. Pracował równieŜ na stanowisku kierownika
Punktu Krwiodawstwa przy Szpitalu Miejskim. Podczas
powstania na Węgrzech organizował wysyłkę krwi dla
walczących Węgrów. Swoją wiedzę poszerzał, uczestnicząc w kursach doskonalenia z zakresu „Podstawy
chirurgii plastycznej”, „Chirurgia naczyniowa”,
„OŜywianie czynności sercowo – płucnej”. Ponadto raz
w miesiącu odbywał jednodniowe szkolenie ordynatorów oddziałów chirurgicznych w Klinikach Chirurgii
AM w Gdańsku. Wyszkolił wielu młodych chirurgów.
Był autorem kilku publikacji naukowych. Poza szpitalem pracował dwa razy w tygodniu w poradni chirurgicznej Miejskiej Przychodni Obwodowej. Dyrekcja
szpitala wysoko oceniła jego wiedzę fachową, zdolności
dydaktyczne i organizacyjne. Otrzymywał nagrody za
kierowanie pracą duŜego oddziału zabiegowego i duŜe
osiągnięcia zawodowe. Odznaczał się duŜą sumiennością, uczciwością, bardzo Ŝyczliwym podejściem do
współpracowników i pacjentów. Cieszył się duŜą popularnością wśród pacjentów w mieście i powiecie elbląskim.
Był członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i od 1962 r. przez
6 lat – przewodniczącym Oddziału Elbląskiego Towarzystwa, prezesem Oddziału Elbląskiego PCK i członkiem ZBoWiD. Otrzymał: Srebrny KrzyŜ Zasługi (1943
r.), KrzyŜ Walecznych (1944 r.), KrzyŜ Partyzancki,
KrzyŜ Virtuti Militari (1977 r.), Odznakę Za Wzorową
Pracę w SłuŜbie Zdrowia (1957 r.) i Odznakę ZasłuŜonym Ziemi Gdańskiej (1968 r.).
W grudniu 1965 r. obchodził jubileusz 25-lecia
pracy zawodowej.
Siedem miesięcy później (28 lipca 1977 r.) zmarł
nagle podczas odpoczynku w Mierzei Wiślanej. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Elblągu
przy ul. Agrykoli.
Dr Stanisław Zabłocki
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W kropki zielone
Nie malujcie Matki BoŜej w stajence betlejemskiej
stale tylko na niebiesko i na róŜowo
z niebieskimi oczami
ni to ni owo
Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba
aniołów białych w oknie
pstrokatych pastuszków za progiem
ZałoŜę się, Ŝe ktoś świece zapalił
przed brązowym Ŝłóbkiem
jak czerwoną lampkę przed Bogiem
Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach
wół seplenił w fioletowym cieniu
święty Józef rudych proroków kąpał
w srebrnym strumieniu
Nim Ci mamusiu - myślał Jezus kupią koronę
lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce
w kropki zielone.
J. Twardowski (1965)
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„OSKAR”
dla Krystyny Cieśluk
za zasługi dla kultury ludowej
Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla
kultury ludowej" przyznawana od wielu lat, wyraŜa
najwyŜsze uznanie dla twórców, badaczy i popularyzatorów kultury tradycyjnej, wskazuje i promuje najlepsze
osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej
pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. Nagroda
ustanowiona została w 1974 roku, z inicjatywy płockiego miesięcznika społeczno-kulturalnego "Barwy". W
latach 1986-2001 jej organizację prowadziło Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 roku,
decyzją Ministerstwa Kultury, głównym organizatorem
zostało Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Współorganizatorami pozostają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja "Cepelia" Polska
Sztuka i Rękodzieło. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród. WyróŜnienia pozaregulaminowe finansują:
Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło, Polskie
Radio SA, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października 2007 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskim w
Warszawie. Laureatami XXXII edycji Nagrody im.
Oskara Kolberga zostali:
Krystyna Cieśluk - pisankarka, wykonawczyni plastyki
dekoracyjnej, śpiewaczka z Lipska nad Biebrzą
(Suwalszczyzna)
Adam Szczepanik - rzeźbiarz z Wólki Grodziskiej
(Mazowsze)
Jan Karpiel Bułecka - muzyk, tancerz, gawędziarz,
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animator i popularyzator folkloru zakopiańskiego, architekt - orędownik zachowania i kontynuacji regionalnego stylu podhalańskiego w budownictwie (Zakopane,
Podhale)
Janina Kowalczuk - śpiewaczka ludowa z Grabowicy
(gm. Susiec, Lubelskie)
Anna Stopka-Słowińska - malarka na szkle z Kościeliska (Podhale)
Filomena Krupowicz - wykonawczyni tkanin dwuosnowowych z Janowa k. Sokółki
Irena Ostaszyk - pisarka ludowa z Mord (Siedleckie)
"Grodziszczoki" Kapela z Grodziska Dolnego
(Rzeszowskie)
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Lachy" z Nowego
Sącza
Regionalny Zespól Śpiewaczy "KRESOWIANKI" z
Letnina (Zachodniopomorskie)
Bronisław Kurek - popularyzator sztuki ludowej, działacz Fundacji "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło
Anna Borucka-Szotkowska - etnomuzykolog, badacz,
dokumentator i popularyzator kultury ludowej na antenie Polskiego Radia, redaktor Radiowego Centrum Kultury Ludowej
Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba - etnograf, animator
i organizator regionalnych imprez folklorystycznych,
bada, dokumentuje kulturę ludową regionów Polski
środkowej (Sieradzkie).
Laureatem nagrody honorowej został:
Marco Querel - promotor i popularyzator polskiej kultury ludowej we Włoszech.
Oto czym p. Krystyna Cieśluk zasłuŜyła sobie na tak
prestiŜową nagrodę
Krystyna Cieśluk - wykonuje pisanki, wycinanki,
kwiaty bibułkowe, pająki, hafty, koronki, przedmioty ze
słomy i korzeni drzew, wieńce doŜynkowe, pieczywo
obrzędowe, dokumentuje folklor muzyczny i taneczny
gminy Lipsk i gmin ościennych, gromadzi i chroni elementy kultury materialnej regionu oraz informacje na
temat ginących zawodów i osób je wykonujących. Jest
załoŜycielką i członkinią Zespołu Regionalnego
„Lipsk” działającego od 1973 r. Do 1990 r. pracowała
jako instruktor ds. folkloru w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Przekazała swe umiejętności pisankarskie
córkom oraz osobom, które w ciągu jej 20. letniej pracy
instruktorskiej uczestniczyły w pokazach i warsztatach
twórczych. Jej pisanki znalazły się w zbiorach muzeów
etnograficznych w Warszawie, Krakowie i Toruniu,
Białymstoku, Suwałkach, Lublinie i w zagranicznych
kolekcjach. W 1975 r., działając w Towarzystwie Przyjaciół Lipska, przyczyniła się do powstania Muzeum
Regionalnego w Lipsku nad Biebrzą. Jest twórczynią i
kustoszem kolekcji etnograficznej - otworzyła 2 lata
temu własną galerię rodzinną. Uczestniczy w róŜnorakich projektach dotyczących przekazywania umiejętności z zakresu sztuki ludowej, folkloru i dawnej kuchni
regionalnej.
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W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku realizowany jest projekt „ Nasi Przyjaciele” dofinansowany przez Fundację Biebrzańską.
Działanie kryjące się pod tą nazwą to cykl
trzech imprez ogólnodostępnych o charakterze kulturalnym i edukacyjnym na rzecz środowiska lokalnego.
W ramach tego projektu została zorganizowana
jedna impreza „ Dzień miodu i Ŝurawiny” promująca
region i przetwory spoŜywcze z tegorocznych zbiorów,
która odbyła się dnia 21.10.2007 w budynku MGOK. W
trakcie imprezy odbył się kiermasz produktów ( miodu i
przetworów z Ŝurawiny) Swoje produkty wystawił pan
H. Bugieda, A. Radziwonowicz oraz K. Czarnecka, było moŜna takŜe nabyć produkty rękodzieła ludowego
pani K. Cieśluk i p. G.Kwaśnej. Odbyły się takŜe pokazy bartnickie, z których uczestnicy dowiedzieli się duŜo
ciekawych informacji. W trakcie imprezy mogliśmy
wysłuchać pieśni prezentowanych przez Zespół Regionalny „Lipsk”.
Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie
„Regionalnego konkursu na tradycyjne ozdoby choin-

Warsztaty WSE w Lipsku

Swojski chleb, wychapieńki, korowaj i inne produkty regionalne były
prezentowane w trakcie warsztatów informacyjno-doradczych przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia w Lipsku przez zespół realizujący
projekt „Pobudzanie przedsiębiorczości i samoorganizacji społeczności lokalnej na obszarze transgranicznym” w ramach Programu
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIE CBC.
Projekt był realizowany przez Katedrę Gospodarowania Środowiskiem i Turystyki WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Do
współpracy w projekcie zostały zaproszone panie z NGK
„Lipszczanki” i twórcy ludowi z Lipska.
Na spotkaniu omówiono następujące tematy:
- Produkt regionalny jako towar - inwentaryzacja zasobów niezbędnych do rozpoczęcia działalności;
- Koncepcja samoorganizacji grupy producentów produktów regionalnych;
Wzięli w nim udział przedstawiciele WSE w osobach - prof. dr hab.
Bazyli Poskrobko - kierownik projektu, dr Joanna Oleńska, dr Halina
Kiryluk, mgr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, mgr Bogumiła Powichrowska i mgr Tomasz Sołomianko wykładowca i ekspert w zakresie
turystyki i funduszy unijnych oraz panie z Nieformalnej Grupy Kobiet
i lipscy twórcy ludowi. Spotkanie stanowiło wspaniałą okazję do
uzupełnienia wiedzy nt. produktu regionalnego a takŜe zadania pytań dotyczących bezpośredniej sprzedaŜy wyrobów spoŜywczych,
oraz jakie w tym względzie będą obowiązywały przepisy od 2008 r.
Według słów p. Tomasza Sołomianko, wykładowcy i eksperta w
zakresie turystyki i funduszy unijnych, wyroby zarejestrowane w
Urzędzie Marszałkowskim jako produkty regionalne nie będą podlegały przepisom HACCP oraz, Ŝe na ich produkcję, dystrybucję lub
promocję będzie moŜna pozyskać fundusze z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013”. Szkoleniowiec podkreślił, Ŝe łatwiej będzie pozyskać fundusze z ww. programu, jeśli producentów lub wytwórców będzie reprezentowało
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kowe” i „Przeglądu widowisk kolędniczych”.
Celem naszego przedsięwzięcia jest wspieranie
inicjatyw lokalnych skierowanych na promocję regionu
oraz zaoferowanie społeczności lokalnej jak najszerszego wachlarza wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych
podczas bezpłatnych imprez.
B. Biedul
stowarzyszenie. MoŜna będzie równieŜ starać się o pozyskanie
pieniędzy jako osoba fizyczna, ale wówczas musimy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Co znaczy skrót HACCP?
Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard
Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza
ZagroŜeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji
działania w firmach mających do czynienia z Ŝywnością, słuŜący
zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej Ŝywności. System
kontroli jakości HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, Ŝe Ŝywność nie ulegnie skaŜeniu
lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta, zaś na
producenta nakłada wiele wymagań, które musi on spełnić, aby taką
działalność prowadzić. Dotyczy to przede wszystkim wyposaŜenia i

organizacji pracy.
tara
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Jesienne prezentacje
gminy Lipsk
2 wrzesień to dzień, w którym Zespół Regionalny „Lipsk” prezentował
regionalne pieśni Ŝniwne na Gminnych DoŜynkach i Parafiadzie w Sztabinie zaś nasi twórcy ludowi uczestniczyli w kolejnym festynie ludowym
zorganizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego,
prezentując produkty regionalne na placu przed teatrem im. A.Węgierki
w Białymstoku.
Kolejna okazja, by zaprezentować się w stolicy naszego województwa
pojawiła się juŜ tydzień później, 9 września. Tym razem organizatorem
spotkania była Regionalna TVP 3, która otwierając swoje podwoje z
okazji Dni Otwartych TVP, zorganizowała kiermasz sztuki ludowej.
21 września odbyły się regionalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Konkurs na szczeblu ogólnopolskim

organizowany jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Celem konkursu jest identyfikacja polskich regionalnych produktów,
promocja oraz zaprezentowanie ich szerokiemu gronu konsumentów.
Na szczeblu regionalnym konkurs organizowany jest przez Marszałka
Województwa Podlaskiego i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie. Tegoroczne spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z udziałem ok. 55 wystawców prezentujących ok. 70 produktów. Lipsk reprezentowany był przez Nieformalną
Grupę Kobiet „Lipszczanki” w osobach Lucyny Romańczuk i Barbary
Tarasewicz, które zgłosiły do konkursu nasze regionalne „Śmieciuchy”.
Oprócz NGK Lipsk reprezentowały panie: Janina Trochimowicz – korowaj weselny i gąski, Genowefa Skardzińska – wychapieńki, Krystyna
Czarnecka – przecier Ŝurawinowy i Krystyna Cieśluk – kwas chlebowy.
Produkty konkurowały w czterech kategoriach:
I. Produkty i przetwory roślinne
II. Produkty i przetwory zwierzęce
III. Napoje
IV. Produkty mieszane
Tradycyjnie w komisji wzięli udział przedstawiciele Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (ogólnopolskiego organizatora konkursu)
oraz organizatorzy szczebla wojewódzkiego: Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Komisja doceniła lipskie wyroby nagradzając I miejscem (w kat. produktów regionalnych pochodzenia roślinnego) nasz „Lipski korowaj” wyko-
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nany przez p. Trochomowicz, II miejscem „Wychapieńki” p. Skardzińskiej i wyróŜnieniem dla „Śmieciuchów” przygotowanych przez NGK
„Lipszczanki”. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
W dniach 27-30.09 w wystawie Polagra Farm w Poznaniu, na zaproszenie Fundacji Biebrzańskiej, wzięły udział panie – Stanisława Ewa
Mucha i Janina Trochimowicz.
Imprezą kończącą jesienne prezentacje naszej gminy było spotkanie
pn. Jesienne Smaki Podlasia, które odbyło się 14 października w Białymstoku pod egidą Związku Gmin Wiejskich woj. Podlaskiego. Na

Rynku Siennym nasi twórcy prezentowali swoje talenty rękodzielnicze i
artystyczne, poprzez występ Zespołu Regionalnego „Lipsk”.
tara
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Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Kolejna edycja konkursu

Podlaska Marka Roku
Marszałek Województwa Podlaskiego juŜ po raz czwarty organizuje konkurs Podlaska Marka Roku popularyzujący potrawy, miejsca i pomysły z terenu Podlaskiego, które ze względu
na swoją jakość i niepowtarzalne walory stanowić mogą wizytówkę województwa w kraju i za granicą. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby, firmy, instytucje i stowarzyszenia związane z regionem Podlaskim.
Uczestnicy konkursu rywalizują w trzech kategoriach” Smak,
Miejsce i Pomysł, a laureaci, których poznajemy podczas
uroczystej Gali Finałowej, otrzymują zaszczytne tytuły Podlaskiego Smaku, Miejsca lub Pomysłu Roku. Zwycięzców wyłania specjalna kapituła składająca się z osób zaufania społecznego i specjalistów róŜnych dziedzin. Poza uznaniem
jurorów uczestnicy konkursu ubiegają się równieŜ o nagrodę
konsumentów, uzyskiwaną dzięki zwycięstwu w plebiscycie
internetowym prowadzonym na portalu Wrota Podlasia. Jest
to równieŜ doskonała sposobność do prezentacji oferty.
Do udziału w konkursie swoje produkty mogą zgłaszać:
1. podmioty gospodarcze,
osoby fizyczne prowadzące działalność artystyczną, kulturalną, edukacyjną, wytwórczą lub turystyczną na terenie województwa podlaskiego.
Do udziału w konkursie produkty innych podmiotów mogą
zgłaszać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje,
instytucje i stowarzyszenia.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
wypełnienie i przekazanie organizatorom ankiety zgłoszeniowej zawierającej nazwę i opis zgłaszanego produktu/
produktów (max. 2) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adres wskazany na ankiecie, w terminie
do 31 grudnia 2007 r. Zwycięzcom konkursu UM zapewnia
promocję podczas krajowych i zagranicznych przedsięwzięć
popularyzujących województwo podlaskie oraz obecność w
wydawnictwach promujących region.
Ankietę zgłoszeniową, szczegółowe informacje nt. konkursu
moŜna znaleźć na portalu:
www.wrotapodlasia.pl lub pobrać w M-GOK w Lipsku.
Mamy nadzieję, Ŝe mieszkańcy naszej gminy zechcą wziąć
udział w tym konkursie promując tym samym potrawy o najwyŜszej jakości, miejsca o niepowtarzalnym charakterze oraz
nieszablonowe inicjatywy.
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GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Piątek - 8.00-16.00
Poniedziałek– 18.45 – 19.45 – zajęcia aerobiku
Wtorek – 17.00 – zajęcia Grupy Nieformalnej Kobiet Lipszczanki
18.00 – 19.30 – zajęcia zespołu regionalnego
Środa – 19.00 – 20.30 – zajęcia grupy Taekwondo
Czwartek – 17.00 – zajęcia Grupy Nieformalnej
Kobiet Lipszczanki
– 18.00 – 19.30 - zajęcia zespołu regionalnego
Piątek – 18.45 – 19.45 – zajęcia aerobiku
Zajęcia prowadzone w świetlicy „Świetlik”.
Poniedziałek:
Godz. 1300 – 1500 – zajęcia plastyczne
Godz. 1530 – modelarstwo lub Klub Młodego Odkrywcy
Wtorek:
Godz. 1300 – 1500 – zajęcia ze sztuki ludowej
Godz. 1530 – zajęcia plastyczne
Środa:
Godz. 1300 – 1500 – modelarstwo lub Klub Młodego Odkrywcy
Godz. 1530 – zajęcia kulinarne
Czwartek:
Godz. 1300 – 1500 – zajęcia kulinarne
Godz. 1530 – zajęcia ze sztuki ludowej
Piątek – nie ma zajęć w świetlicy
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w naszych działaniach.
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Projekt uproszczonego
planu urządzenia lasów

UCHWAŁA NR XI/89/07
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
19 listopada 2007 r.

W dniach od 10.12.2007 r. do 09.02.2008 r. w tutejszym
Urzędzie będzie wyłoŜony projekt uproszczonego planu
urządzenia lasów prywatnych
ZAWIADOMIENIE
Urząd Miejski w Lipsku informuje, iŜ w dniach od
10.12.2007 r. do 09.02.2008 r. w tutejszym Urzędzie , w
pokoju nr 1 będzie wyłoŜony projekt uproszczonego
planu urządzenia lasów prywatnych, celem wglądu oraz
zgłaszania uwag i zastrzeŜeń przez osoby zainteresowane. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą
naliczenia podatku leśnego.
Obręby ewidencyjne:
Bartniki
Jaczniki
Jasionowo
Kopczany
Krasne
Kurianka
Lipszczany
Lubinowo
Łąki wsi Krasne
Nowe Leśne Bohatery
Rygałówka
Siółko
Stare Leśne Bohatery
StaroŜyńce
śabickie

w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów
wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska
w Lipsku uchwala, co następuje:
ObniŜa się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu
Ŝyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Lipsk na 2008 rok do kwoty 55 zł za
kwintal.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Lipska.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i nie wcześniej niŜ z dniem 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
mgr Wiesław Jarmusik

Wymiana dowodów osobistych
Z dniem 31.XII.2007 r. upływa termin wymiany starych dowodów osobistych na nowe.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, Ŝe termin ten nie zostanie przedłuŜony.
Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy nie dokonali jeszcze tych czynności,
aby nie odkładali wymiany na ostatnią chwilę.
Z kaŜdym dniem kolejka w urzędzie będzie się wydłuŜać,
wobec czego prosimy sprawę potraktować jako pilną.
Urząd Miejski w Lipsku
Ewidencja Ludności
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Burmistrz Lipska niniejszym informuje, Ŝe na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do
publicznego wglądu wykaz, obejmujący sprzedaŜ niŜej
wymienionych lokali mieszkalnych mieszczących się w
budynku wielorodzinnym w Lipsku przy ul. Rynek 6 i 6 A,
zlokalizowanym na działce, oznaczonej nr geodezyjnym
672/2 o pow. 0,1742 ha, stanowiącej własność Gminy Lipsk,
posiadającej urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 26 633,
wraz z przynaleŜnymi piwnicami oraz udziałem w częściach
wspólnych budynku i w/wym działki :
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku 6A, o pow. uŜytkowej
40,47m2 + piwnica o pow. uŜytkowej 6,00 m2, wolny bez najemcy,
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku 6 o pow. uŜytkowej 54,72
m2 + piwnica o pow. uŜytkowej 8,76 m2, obciąŜony
umową najmu,
Lokal mieszkalny nr 4 w budynku 6A o pow. uŜytkowej 59,85
m2 + piwnica o pow. uŜytkowej 5,42 m2, obciąŜony
umową najmu.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w pok. nr 18
Urzędu Miejskiego w Lipsku, ul. śłobikowskiego 4/2 lub
telefonicznie pod nr telefonu 0-87-6422703.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku

z DJ Andrzejem Tarasewiczem
Wstęp 80 zł* od pary plus koszyczek.
Zapisy i wpłaty wszystkich
chętnych przyjmowane będą
do 21 grudnia br.
Nie zwlekaj ilość miejsc ograniczona.

ZA PRAS ZAMY
*(W cenie szampan oraz nakrycie: talerze,
sztućce, szklanki)

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku
Zaprasza wszystkich chętnych na
bezpłatne warsztaty z wykonywania
tradycyjnych ozdób choinkowych
które będą się odbywały w grudniu
w siedzibie M-GOK.
Dzieci – wtorek i czwartek godz. 1530
Dorośli – wtorek i czwartek godz. 1700
Jednocześnie M-GOK ogłasza konkurs na
„Tradycyjne ozdoby choinkowe” skierowany do
wszystkich chętnych. Prace wykonane własnoręcznie naleŜy dostarczyć do dnia 7 stycznia
2008 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
dniu 13.01.08 r. w trakcie Przeglądu Widowisk
Kolędniczych.
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!
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