Wieczerza
w Lipsku
Z dobroci serca, kierując się miłością bliźniego, po raz kolejny Parafialny
Zespół Caritas w Lipsku – przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i
Szkolnym Kołem PCK Gimnazjum w Lipsku – przygotował wieczerzę wigilijną dla
osób samotnych, dn. 19 grudnia 2007 r.
Na uroczyste spotkanie przybyli
równieŜ zaproszeni goście: Burmistrz Lipska, Duszpasterze Parafii, Dyrekcja Zespołu
Szkół Samorządowych, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku.
W atmosferę Świąt, zgromadzonych
wprowadziła młodzieŜ z ZSS w Lipsku, prezentując piękny montaŜ słowno – muzyczny
o Narodzeniu Pańskim.
Łamanie się opłatkiem, składanie
Ŝyczeń, wspólne śpiewanie kolęd, spoŜywanie smakowitych potraw, na długo pozostanie w pamięci licznej, bo 80-osobowej grupy ludzi.
Zebranych odwiedzili równieŜ kolędnicy, przedstawiając humorystyczne
scenki – oparte na miejscowej tradycji –
przygotowane przez Zespół Regionalny
„Lipsk”.
Natomiast tym, którzy z powodu
choroby czy podeszłego wieku nie mogli
przybyć, złoŜyli wizytę wolontariusze parafialnego Caritas, by podzielić się miłością:
złoŜyć Ŝyczenia i wręczyć upominki, przygotowane z przedświątecznej zbiórki Ŝywności.
Leonarda śabicka
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V Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem

„O Złotą Podkowę Pegaza”
Suwałki, 13-15 XII 2007r.

Festiwal teatralny, którego
organizatorem jest Regionalny
Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, ma juŜ pięcioletnią tradycję. Projekt dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Do prezentacji konkursowych w czterech kategoriach
wiekowych przystąpiło 22 ludzi z
pasją, bo tak najtrafniej moŜna
określić tych, którzy zakochali się
w teatrze. W tym roku monodram
„Przyjdź Królestwo Twoje, Polsko…” autorstwa Pawła Leszkowicza, ucznia klasy III Gimnazjum w Lipsku, został uhonorowany I miejscem w kategorii
szkół gimnazjalnych „za świadomy wybór tematu oraz pasję i
determinację jego wykonawstwa”.
Monodram to jedna z najtrudniejszych form przekazu. Cytując za Krystyną Kozioł, teatrologiem i członkinią jury, „opiera się
na słowie.[jest] jego bazą i początkiem”, ponadto „dobrze, jeśli
go przy okazji twórca, trawiony
nagłą a nieodpartą pokusą, nie
zadusi, nie zabarykaduje ilością
gestów, nadmiarem ekspresji czy
scenografii”. Monodram Pawła
Leszkowicza jest teŜ oparty na
słowach, często bolesnych, trudnych, dojrzałych, ale jednocześnie
dalekich od patetyzmu. Muzyka,
rozdzielająca poszczególne sceny,
stanowi jedynie element nastroju.
Sam autor scenariusza tak mówi o
swoim monodramie:
„Jego akcja ma miejsce w
kwietniu 1943 roku. Do więzienia
trafia Artur Śmiśniewicz, uczestnik polskich akcji podziemnych.
Postać ta jest pełna sprzecznościjest taka, jakich wiele było w czasach wojny, jak i dzisiejszych. Artur to osoba poszukująca, zagubiona, która w głębi duszy praECHO LIPSKA styczeń-luty
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AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Zwycięzcy juŜ po ogłoszeniu werdyktu jury.

Paweł przy zdjęciu swojego monodramu.

gnie przede wszystkim wymarzonej, wolnej Polski. Bohater nie
zna tak naprawdę samego siebie i
to buduje największy tragizm tej
postaci. Monodram zmusza odbiorców do zadania sobie pytania: czym dla mnie jest Polska”.
Jan Peszek, aktor teatralny,
filmowy i telewizyjny, reŜyser,
pedagog Państwowej WyŜszej
Szkoły Teatralnej w Krakowie,
przewodniczący jury, powiedział,
Ŝe dojrzałość autora tekstu
„Przyjdź Królestwo Twoje, Polsko…”, pozbawiona sztuczności i
nadmiaru formy, ujęła go bezpretensjonalnością. Ta ocena, bardzo
zresztą pochlebna, z ust tak wybitnej osobowości, dowodzi pasji
aktorskiej Pawła Leszkowicza,
który sam siebie skromnie określa
„humanistą poszukującym artyzmu, który logicznie myśli o rzeczach przyziemnych.”
Piąta edycja „Spotkań z Monodramem” obfitowała w szereg
atrakcyjnych imprez towarzyszących. Młodzi ludzie, począwszy
od uczniów szkół podstawowych
a skończywszy na aktorach dorosłych, brali udział wraz z instruktorami w warsztatach teatralnych
prowadzonych przez profesora
Jana Peszka i Marka Kościółka,
reŜysera Teatru „Krzyk” z Maszewa. Uczestnicy „Spotkań”
obejrzeli teŜ dwa spektakle Teatru „Krzyk” pt. „ Szepty” i
„Głosy”. Największą atrakcją na
zakończenie festiwalu był jednak
monodram Bogusława Schaeffera
pt. „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz moŜliwego aktora instrumentalnego” w wykonaniu Jana
Peszka. To prawdziwy majstersztyk jednoosobowego pokazu
warsztatowego mistrzostwa, w
którym aktor wygłasza wykład na
temat wyobcowania współczesnej
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sztuki i jej twórców, uŜywając nie tylko tekstu, ale teŜ
ciała. „Scenariusz…” projektu Schaeffera jest apoteozą
sztuki, a jednocześnie kpiną z jej dumy, prezentującego
artystę jako kapłana i błazna w jednej osobie.
Na zakończenie cieszę się, Ŝe mogłam uczestniczyć w tym festiwalu, który pogłębił mą miłość do teatru, uświadomił potrzebę przemawiania sztuką do ludzi,
która stanowi światło w codzienności. Jedno z przysłów
łacińskich mówi, Ŝe nikt nie rodzi się artystą, ale tu muszę polemizować. Artystą trzeba się urodzić! To właśnie
udowodnił Paweł Leszkowicz, który wraŜliwością swej
duszy ujął jury festiwalu. Ponadto przykład tego młodego aktora pokazuje, Ŝe sukces moŜna osiągnąć jedynie
dzięki determinacji i zamiłowaniu.
Pragnę zamknąć wszystko jeszcze jednym przysłowiem łacińskim „BEATI PAUPERA SPIRI-

TUS” (Szczęśliwi, którzy posiadają, Ewangelia wg Mateusza 5, 3), a Paweł właśnie posiada PASJĘ. I to w nim
najbardziej mnie urzekło, kiedy podjęłam się współpracy
nad tworzeniem spektaklu. Ale o kulisach powstawania
napiszę innym razem.
Skromny reŜyser i instruktor

Beata Ewelina Tomaszewska

Nauczyciel języka polskiego w ZSS w Lipsku
VOS VALETE ET PLAUDITE!
śegnajcie i klaszczcie!

P O W S TA Ł O

NOWE KOŁO
ZBśZ i ORWP

Pod koniec ubiegłego roku przy Placówce StraŜy
Granicznej w Lipsku powstało koło Związku Byłych śołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. 15 listopada 2007 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste zebranie członków Zarządu Koła nr 1 przy Podlaskim Oddziale
StraŜy Granicznej w Białymstoku i członków nowego Koła nr
13 z udziałem Burmistrza Pani mgr Małgorzaty Cieśluk, Komendanta PoSG płk. Mariana Pogody, członka Zarządu Głównego Związku płk. Józefa Kosno, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku płk. Aleksandra Urbanowskiego, gen.
dyw. Józefa Klimowicza – byłego Komendanta Głównego
StraŜy Granicznej , komendantów Placówek SG w Lipsku i
Płaskiej ppłk. Andrzeja Gałaszewskiego i kpt. Adama Pacuka.
Uroczyste zebranie prowadził prezes koła nr 1 ppłk.
Antoni Mieleszko, który powitał szczególnie serdecznie członków nowego koła z jego prezesem kpt. Albinem KoŜuchowskim. Członek Zarządu Głównego Związku płk. Kosno wręczył
legitymacje członkowskie jedenastu byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy zdecydowali się wstąpić do Związku. Decyzją
Zarządu Głównego ZBśZ i ORWP wyróŜniono medalem pamiątkowym Związku Panią Małgorzatę Cieśluk – Burmistrza
Lipska a gen. dyw. Józefowi Klimowiczowi nadano tytuł Honorowego Członka Koła nr 1.
Związek Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego przyjął na siebie obronę warunków socjalno-zdrowotnych emerytów i rencistów wojskowych
oraz ich rodzin. Ponadto zajmuje się działalnością w zakresie:
obrony czci, honoru i godności polskiego Ŝołnierza, kultywowania tradycji walk niepodległościowych, organizowania pomocy osobom samotnym, obłoŜnie chorym o długotrwałym
kalectwie, dotkniętym trwałą niesprawnością fizyczną i psy4

chiczną, organizowania zawodów i imprez sportowoobronnych, otaczanie opieką grobów, mogił i cmentarzy, na
których pochowani są Ŝołnierze ofiary II wojny światowej.
Działalność związkowa oparta jest na ścisłej współpracy z
siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem
Obrony Narodowej.
Członkami Związku mogą być generałowie, admirałowie, oficerowie, chorąŜowie i podoficerowie oraz szeregowi,
którzy pełnili w Wojsku Polskim zawodową słuŜbę wojskową;
oficerowie i podchorąŜowie rezerwy, którzy nie pełnili zawodowej słuŜby wojskowej; Ŝołnierze zawodowi, którzy słuŜbę zawodową pełnili w jednostkach lub instytucjach podległych
MSWiA.
Osobom będącym na zasłuŜonej emeryturze wojskowej z terenu Augustowa, Lipska i Płaskiej proponujemy utrzymywanie więzi oraz współpracy z kolegami wspólnej słuŜby i
Ŝołnierskich losów. To moŜna realizować poprzez wstąpienie
do naszego koła lub utworzenie kolejnego koła.
PREZES KOŁA NR 13
kpt. rez. Albin KoŜuchowski
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

SPEŁNIONE MARZENIA
W lutym ubiegłego roku Szkoła Podstawowa w
Bartnikach rozpoczęła realizację projektu „Dajmy
szansę wszystkim dzieciom!”.
Szkoła pozyskała pieniądze, które pozwoliły spełnić wiele dziecięcych marzeń. JuŜ niemal od roku dzieci
mają moŜliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych, kółkach zainteresowań
(teatralnym, tanecznym, sportowym, informatycznym),
spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach. Byliśmy
w Białymstoku – w Teatrze Lalek, kinie i „Fikolandzie”.
Dwa piękne, majowe dni spędziliśmy w Warszawie, poznając najpiękniejsze miejsca stolicy. Wycieczka po Suwalszczyźnie pozwoliła nam lepiej poznać region, w
którym mieszkamy. Wspaniałą atrakcją były wyjazdy na
basen do Augustowa, dzieci miały moŜliwość doskonalenia umiejętności pływania, wspaniale przy tym się bawiąc.
W realizacji projektu „Dajmy szansę wszystkim
dzieciom!” wzięli udział wszyscy uczniowie naszej
szkoły – klasy I-VI. Dla wielu z nich była to pierwsza
wizyta w teatrze, kinie, restauracji, itp. Tytuł tego artykułu wymyśliły dzieci, mówią, Ŝe ich marzenia się
spełniły.

Czas na podsumowanie.

Projekt Szkoły Podstawowej w Lipsku „Krok w
przyszłość” realizowany w ramach programu
„Akademia Jutra” w okresie od 01 marca 2007r do 28
lutego 2008r dobiega końca. Warto jest zatem podsumować i przeanalizować działania i przedsięwzięcia.
Zacznę od załoŜeń, jakie sobie zaplanowaliśmy redagując wniosek. Zatem jednym z głównych celów było
pobudzanie ambicji poznawczych i twórczych uczniów
naszej szkoły, kształtowanie wśród nich aktywnych poECHO LIPSKA styczeń-luty
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staw wobec rzeczywistości. Realizacja projektu stwarzała uczniom uzyskiwanie moŜliwie najwyŜszych osiągnięć w nauce oraz rozwijania indywidualnych zdolności, zainteresowań i talentów. Zaplanowane działania
zapewniały optymalne warunki rozwoju dzieci, w szczególności moŜliwość zdobywania wszechstronnej wiedzy
oraz dobrą jakość nauczania, wychowania i opieki poprzez prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęcia dodatkowe. Nasz „Krok w przyszłość” wspiera aktywność i
inicjatywę dzieci, a takŜe określa kierunki i moŜliwości
rozwoju, w tym teŜ korzystania z technik komunikacyjno-informacyjnych.
5

Realizacja celów odbywała się poprzez następujące rodzaje wsparcia:
1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 kółko językowe -15 uczniów
 zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - 20
uczniów
 „Kino po angielsku” – projekcja filmów, bajek
w oryginalnej wersji językowej podczas obozu
językowego oraz w szkole dla klas VI
 obóz językowy w ramach wypoczynku letniego
- 20 uczniów
2. Rozwijanie zainteresowań teatrem;
 kółko teatralne - 14 uczniów
 3 wyjazdy do teatru w Białymstoku po 40
uczniów
 przygotowanie i wystawienie akademii szkolnych i środowiskowych np. gminna uroczystość
z okazji Święta Niepodległości, udział w IX Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych
i Pastorałek
3. Kształtowanie umiejętności stosowania nowoczesnych technik;
 zajęcia komputerowe dla kl. I – 50 uczniów
 2 dniowa wycieczka do Warszawy – zwiedzanie
Muzeum Techniki, seans w kinie trójwymiarowym, przejazd metrem - 45 uczniów
4. Wzmacnianie i pobudzanie aspiracji edukacyjnych dzieci;
 prowadzenie zajęć plastycznych oraz wspomagających umiejętności edukacyjne dzieci w
świetlicy w szkole filialnej w Krasnem w sumie
24 uczniów
 wyjazd do Fikolandu w Białymstoku - 40
uczniów klas I

 wyjazd uczniów klas IV-VI (2 grupy po 40
osób) do stadniny koni w śarnowie, nabywanie
nowych doświadczeń i umiejętności związanych z hodowlą koni, nauka jazdy w siodle
6

 wyjazd do wioski indiańskiej w Jurowcach, poznanie Ŝycia i zwyczajów Indian - 2 grupy po
40 uczniów
 1 dniowa wycieczka do Kadzidłowa – zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt, Galindii –poznanie
Ŝycia i zwyczajów plemienia Galindów - 45
osób

 działania profilaktyczne poprzez zorganizowanie konkursów: plastycznego pod hasłem
„Recepta na zdrowie” i prezentacji multimedialnej na temat zdrowego stylu Ŝycia
 4 dniowa wycieczka „Szlakiem Piastowskim” Toruń, Gniezno, Ostrów Lednicki, uczestnictwo
w festynie archeologicznym w Biskupinie - 45
uczniów
5. Edukacja regionalna;
 wycieczki do muzeum klasy I-III, kaŜda klasa
jedno wyjście
 zajęcia z twórcami ludowymi - 4 klasy po 2
godziny
 realizacja ścieŜki „Spacerkiem po Lipsku”- klasy IV
 wyjazd do Osowca – siedziby BPN, realizacja
ECHO LIPSKA styczeń-luty
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W sumie przez cały okres realizacji projektu odbyły się
264 godziny zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

ścieŜek edukacyjnych, poznanie nowych technik i form nauczania - 66 uczniów klas VI
 wycieczka edukacyjna „Miejsca pamięci narodowej naszej okolicy”- Kozi Rynek, Jasionowo
- 40 uczniów
6. Włączanie uczniów w Ŝycie społecznokulturalne;
 udział dzieci w imprezach gminnych - Święto
Niepodległości
 występ w widowisku kolędniczym - 13 stycznia
2008r.
Ilość uczniów biorących udział w projekcie wynosi ogółem 302, co stanowi 89,09 % wskaźnika określonego w umowie o dofinansowanie projektu z tego 130
pochodzi ze wsi , a to stanowi 77,84%. Licząc średnio,
kaŜdy uczeń z naszej szkoły skorzystał z trzech róŜnych
form w ramach projektu.
Ogólnie w projekcie wzięło udział 26 nauczycieli,
z czego 16, to osoby, które pełniły opiekę podczas wyjazdowych form, z racji pełnionego wychowawstwa – 1
lub 2 wyjazdy oraz dyrektor i wicedyrektor.
10 nauczycieli było zaangaŜowanych przez cały
czas trwania projektu.
Są to:
Bielawska ElŜbieta – zaj. kółka językowego i
zaj. dodatkowe z języka angielskiego
Bochenek Krystyna - kółko teatralne
Boruch Agnieszka – zaj. świetlicowe
Danilczyk Alicja – zaj. świetlicowe
Jarmusik Marek –zaj. dodatkowe z języka angielskiego, obóz językowy
Kiejko Katarzyna – zaj. dodatkowe z języka angielskiego, obóz językowy
K rzywicka Agnieszka – zaj. informatyczne
Nowicki Jerzy – zaj informatyczne
Sapieha Teresa – koordynator
Zieziulewicz Katarzyna – zaj. świetlicowe.
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Osoby spoza szkoły to: aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku, twórcy ludowi, trener do nauki
języka angielskiego metodą Callana.
Współpraca z instytucjami: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lipsku, Muzeum Regionalne w Lipsku,
Urząd Miejski w Lipsku, Polskie Biuro PodróŜy w Augustowie, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Ośrodek
Rekreacyjno-Wypoczynkowy „PROSERWY”.
Ponadto szkoła zakupiła w ramach programu nowy sprzęt, który będzie słuŜył uczniom przez kolejne
lata. Są to: 2 zestawy komputerowe wraz z urządzeniami
wielofunkcyjnymi ( Krasne ), dyktafon, aparat cyfrowy,
3 magnetofony, ksiąŜki, płyty, programy multimedialne i
inne.

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegała bez
zakłóceń, zgodnie z harmonogramem i wnioskiem dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Potwierdzeniem tego jest bardzo szczegółowa dokumentacja
merytoryczna i finansowa. Na podstawie zestawienia
ankiet ewaluacyjnych, wypełnionych przez uczniów w
grudniu, stwierdzam, Ŝe prowadzone zajęcia były ciekawe i podobały się uczestnikom, szczególnym zaś powodzeniem cieszyły się zajęcia koła teatralnego, a do najbardziej udanych przedsięwzięć beneficjenci zaliczają
obóz językowy, wycieczki: do Galindii, „Szlakiem Piastowskim” i Warszawy.
DuŜe pieniądze, duŜo działań i chciałoby się dodać wspaniałe efekty, które nie zawsze da się zmierzyć
lub jednoznacznie określić. Ja jednak wierzę, Ŝe one są.
Zapał, zaangaŜowanie, konsekwencja i kwalifikacje nauczycieli sprawiły, Ŝe wszystkie proponowane rodzaje wsparcia były wartościowe, ciekawe i bezpieczne.
Po raz kolejny nauczyciele dowodzą, Ŝe są godnymi zaufania ludźmi, rzetelnymi pracownikami i, co najwaŜniejsze, bardzo im zaleŜy, aby osiągać jak najlepsze rezultaty poprzez poszukiwanie nowych form, zdobywanie
doświadczeń i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy i
własnych umiejętności, czego dowodem jest właśnie ten
projekt.
W imieniu dyrekcji, uczniów i swoim własnym
dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu od momentu pierwszych pomysłów, tworzenia wniosku, poprzez jego realizację i pomyślne zakończenie, którego zadaniem było
wykonanie pierwszego tak duŜego i mam nadzieję, nie
ostatniego ”Kroku w przyszłość”.
Koordynator projektu.
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Szkolne kalendarium
Działania profilaktyczne

Profilaktyka, to waŜne działania mające zapobiegać niepoŜądanym zjawiskom wśród młodzieŜy.
1 grudnia przeprowadzono akcję informacyjną w
związku ze Światowym Dniem Walki z AIDS.
W grudniu zorganizowano teŜ konkursy:
• plastyczny pod hasłem „Recepta na zdrowie” dla
klas III-VI.
Oto wyniki: I miejsce – Radosław Miklaszewicz kl VI a,
II miejsce – Diana Krzywicka – VIa, III miejsce – Katarzyna Krzywicka kl III b oraz Cezary Lisowski – kl IV
b.
• prezentacji multimedialnej na temat zdrowego
stylu Ŝycia w wykonaniu uczniów klas V i VI.
Przyznano I miejsce – Radosławowi Miklaszewiczowi z klasy VI a, II miejsce – Jakubowi
Zaniewskiemu z klasy VI a oraz III miejsce –
Dorocie Tarasiewicz z V b i Patrykowi Jermakowi z VI a.

17 grudnia odbył się konkurs klas VI na temat
uzaleŜnień i mechanizmów ich powstawania. W tym
konkursie nagrody ufundowała Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

jest... wtedy pochylisz się nad sobą”. Był to swego rodzaju muzyczny pamiętnik o drodze przez „sztuczne
raje”, samotność, zwątpienie. Artysta pokazał, jak waŜna
jest droga do domu, rodziny, miłości. Było to przedsięwzięcie zorganizowane i opłacone przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adresowane do młodzieŜy klas I-III gimnazjum.

19 grudnia Wigilia dla samotnych

Tradycyjnie juŜ odbyło się grudniowe spotkanie
dla osób starszych i samotnych zorganizowane przy
współudziale uczniów Gimnazjum w Lipsku. MłodzieŜ
zaprezentowała spektakl słowno - muzyczny „Nadzieja”
i wykonała kolędy.

Szkolny opłatek 21 grudnia 2007r

Koło teatralne „Iskra” przygotowało inscenizację pt. „BoŜe Narodzenie”, które wprowadziło nas w
nastrój świąteczny. Składano sobie Ŝyczenia podczas
tradycyjnego dzielenia się opłatkiem.

Choinka Szkolna 14 stycznia 2008r

Od godziny 9.00 uczniowie klas I-III bawili się
na zabawie choinkowej. Oprawę muzyczną i artystyczną
w tym dniu zlecono Grupie Teatralnej „Arkadia”. Dzieci
tańczyły, śpiewały i rywalizowały ze sobą w róŜnych
sprawnościowych zadaniach. Część oficjalną choinki
uświetnił występ szkolnego chóru Tremolo
oraz
uczniów klas drugich szkoły podstawowej w przedstawieniu „Wizyta Świętego Mikołaja”. Miłym i słodkim
akcentem, na zakończenie występów dzieci, były własnoręcznie upieczone pierniczki od Świętego Mikołaja,
o które postarały się ich mamy.

tyczną

Na bieŜąco teŜ uaktualniano gazetkę profilak-

09 stycznia 2008 r. odbył się spektakl teatralny
„Ludzie ludziom” przygotowany przez grupę uczniów
gimnazjum pod kierunkiem BoŜeny Muchy. Opowieść
składała się z dwóch części: monologu o przemocy i
scenki o narkomanii.
15 lutego odbył się recital Jarka Wajka „Jutro
8

Po południu uczniowie klas IV-VI spotkali się na
dyskotece szkolnej organizowanej przez SU.
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Ferie zimowe 21 stycznia – 01 lutego.

W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi
zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2007/08.
Wyniki i osiągnięcia najlepszych uczniów zostały zaprezentowane17 stycznia na spotkaniu z rodzicami.
W pierwszym wolnym tygodniu odbywały się
zajęcia komputerowe i rekreacyjno – sportowe dla
wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej.

brał udział w eliminacjach Wojewódzkich Chórów A’
Capella dzieci i młodzieŜy. W wyniku przesłuchań został laureatem tego konkursu. Tym samym zakwalifikował się do II etapu, który polega na przesłuchaniu nagrania chóru przez Komisję Centralną powołaną przez
MEN. Repertuar chóru obejmuje sześć utworów polskich kompozytorów. Wynik przesłuchań II etapu zadecyduje o udziale chóru w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’Capella dzieci i młodzieŜy w Bydgoszczy.

Walentynki 14 lutego
Samorządy Uczniowskie zorganizowały pocztę
walentynkową, która cieszyła się duŜą popularnością.
Rekordziści w tym dniu otrzymali 15 walentynek - ale
mają wielbicieli!

Zawody sportowe

Konkursy przedmiotowe
i sprawdzian próbny.

Próbny sprawdzian kompetencji klas VI odbył
się 9 stycznia 2008 r., a próbny egzamin gimnazjalny
przeprowadzono w dniach 9 i 10 stycznia 2008 r.
Konkursy przedmiotowe na etapie rejonowym
odbyły się w pierwszym i drugim tygodniu nowego semestru. Do kolejnego etapu ( Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego) zakwalifikował się uczeń klasy VI b
Arkadiusz Eksterowicz.

Szkolny Chór Tremolo

I miejsce w Finale Grupy Północnej i awans do
Finału Wojewódzkiego w piłce siatkowej zdobyła grupa
chłopców gimnazjum.
Natomiast największym sportowym sukcesem
uczniów szkoły podstawowej było zajęcie III miejsca i
tym samym awans grupy dziewcząt w III Finale Grupy
Północnej w piłce ręcznej.
Grupa dziewcząt gimnazjum wywalczyła w piłce ręcznej III miejsce w Finale Grupy Północnej i awans
do Finału Wojewódzkiego.
Chłopcy zaś zdobyli w Finale Grupy Północnej
II miejsce i tym samym awans do Finału Wojewódzkiego.
Zespół Redakcyjny ZSS

9 lutego 2008 r. chór Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku pod kierunkiem Urszuli Bobrowskiej
ECHO LIPSKA styczeń-luty
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie z realizacji
projektu Akademia Jutra
– Krok Do Przodu

Szkoła Podstawowa w Rygałówce realizowała
projekt Akademia Jutra – Krok Do Przodu, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budŜet państwa.
W okresie od 01.03.2007r. do 28.02.2008r. w ramach realizowanego projektu odbyły się następujące działania:
1. Kurs nauki pływania – 40 godzin;
2. Koło regionalne – 120 godzin;
3. Koło teatralne – 20 godzin;
4. Koło informatyczne – 48 godzin;
5. Zajęcia z logopedą – 20 godzin;
6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. IIIII – 35 godzin;
7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka
angielskiego – 20 godzin;
8. Jednodniowa wycieczka do Warszawy;
9. Trzydniowa wycieczka do Krakowa, Wadowic,
Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wieliczki;
10. Spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych znajdujących się na terenie naszej gminy;

Festyn
w Szkole Podstawowej
w Rygałówce
Dnia 05.02.2008r. odbył się w naszej szkole
festyn, na którym zaprezentowaliśmy osiągnięcia
artystyczne zdobyte w ramach realizowanego projektu Akademia Jutra – Krok Do Przodu.
Na tę
uroczystość zaprosiliśmy osoby, które
przyczyniły się do tego, Ŝe mogliśmy realizować
10

11. Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Lipsku i
na wieŜę widokową w Jałowie;
12. Obejrzenie występu grupy teatralnej MUZA z
Białegostoku;
13. Festyn w Szkole Podstawowej w Rygałówce.
Ponadto uczniowie brali udział w róŜnych imprezach organizowanych na terenie naszej gminy i
nie tylko. 15.04.2007 r. wystąpili na VI Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania
z Konopielką w Knyszynie, gdzie zaprezentowali
dawne zwyczaje wielkanocnego kolędowania tzw.
„Wołokanie”, jakie miały miejsce na naszym terenie.
Wystąpili teŜ na scenie podczas imprezy Sobótkowej w Lipsku, zorganizowanej przez MGOK, gdzie
wraz z zespołem Regionalnym Lipsk, zaśpiewali
pieśni regionalne.
Brali udział w IX Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i Pastorałek w Lipsku, na którym przedstawili widowisko pt. „Jak to było z narodzeniem Jezusa”, za które otrzymali wyróŜnienie.
Udział w róŜnych zajęciach przyniósł dzieciom
wiele radości, nowych doświadczeń
i niezapomnianych wraŜeń.
Koordynator projektu
ten projekt: Burmistrz Lipska, panią Małgorzatę
Cieśluk, doradców merytorycznych projektu Akademia Jutra, księgową prowadzącą rachunkowość
projektu, panią Krystynę Wasilewską,
twórczynie ludowe z Lipska, panią Barbarę Tarasewicz i panią Krystynę Cieśluk, które prowadziły
zajęcia na kole regionalnym z folkloru muzycznego
i sztuki ludowej regionu oraz społeczność lokalną.
Początek festynu zaplanowany został na godzinę
12.00. Około godziny 11.30 zaczęli się przybywać
goście. O godzinie 12.00 rozpoczął się festyn. Na
początku uczennica Marlena Danilczyk, w imieniu
ECHO LIPSKA styczeń-luty
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wszystkich uczniów i Rady Pedagogicznej, przywitała gości przybyłych na naszą uroczystość. Podziękowała za pomoc i wsparcie w realizacji projektu.
Następnie rozpoczęły się występy uczniów. Jako
pierwsi wystąpili uczniowie kl. II - VI w przedstawieniu pt. „O czym szumią drzewa”.
Po nich na scenie pojawiły się dzieci z kl. O-I, w
przedstawieniu „Kopciuszek”. Zaśpiewały teŜ piosenki o zimie i krasnoludkach. Dalszy punkt programu, to zaśpiewanie przez uczniów kl. II – VI piosenek regionalnych pt. „Którędy Jasiu” i „ Siwy konik
siwy”. Po piosenkach, uczniowie kl. II –III recytowali wiersze. Następnie na scenie pojawili się ponownie uczniowie kl. IV – VI i zatańczyli
w strojach ludowych taniec „Nadrzeczka”. Kolejnym punktem programu była recytacja wierszy o
choince przez uczniów kl. II –III, po czym nasi
dzielni „artyści” z kl. II – VI zaśpiewali pieśni regionalnych pt. „Kalina w lesie nachyliła się” i
„Czemu się kołyszesz smutna jarzębino”.
Ostatnim punktem programu był występ uczniów
kl. II – VI w „Jasełce”.
Za zaprezentowane osiągnięcia, uczniowie otrzymali gromkie brawa. Występy były wspaniałe. Tego
wszystkiego nauczyły się na zajęciach prowadzonych w ramach projektu Akademia Jutra – Krok Do
Przodu. Po części artystycznej, wszyscy przybyli
gości podziwiali prace uczniów wykonane
w ramach projektu. Były gratulacje i podziękowania
za włoŜoną pracę. To był niezapomniany dzień.
koordynatora projektu
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Styczniowe sprawozdanie z realizacji projektu
„Lepszy start” w Gimnazjum w Lipsku

W ramach projektu przeprowadzono 7 godzin zajęć
wyrównawczych z języka angielskiego w 2 grupach. Uczniowie ćwiczyli umiejętność kontaktowania się z obcokrajowcami. Odbyło się 27 godzin
zajęć przygotowujących uczniów do konkursów
przedmiotowych. Na zajęciach matematycznoprzyrodniczych uczniowie rozwiązywali zadania
zamknięte i otwarte z próbnych egzaminów-listopad
2003 OKE w Gdańsku, z lutego 2004 r. OKE w Ja12

worznie oraz rozwiązywali i omówiono sposób
punktowania zadań z egzaminu próbnego, który odbył się w styczniu 2008 r. Odbyły się 3 spotkania
uczestników kółka teatralno-poetyckiego na których
przygotowywano dekoracje do wystawienia sztuki
teatralnej A. Fredry „Zemsta” w MGOK w Lipsku.
W styczniu przeprowadzono 3 zajęcia sportowe z
piłki siatkowej. Nabyte umiejętności uczniowie
mieli moŜliwości przetestować podczas meczu Ligi
Kadetów w dniu 13.01.2008 r. Nasi uczniowie w
meczu tym pokonali druŜynę z Grajewa 3:1, zapewniając jednocześnie awans do turnieju finałowego ,
który odbędzie się w Suwałkach. W ramach kółka
języka angielskiego uczniowie poznali podstawowe
informacje odnośnie opieki zdrowotnej w Wielkiej
Brytanii i uczyli się opowiadać o tym zagadnieniu
w naszym kraju. Nie zabrakło teŜ ćwiczeń na słuchanie, szczególnie w celu ogólnego zrozumienia.
Cyklicznie kaŜdego miesiąca odbywają się zorganizowane wyjazdy 2 grup młodzieŜy: dziewcząt i
chłopców na basen w Augustowie. W styczniu zorganizowano 3 wyjazdy. Na 2 pierwszych zajęciach
uczniowie poznawali nowe elementy techniki pływania. Trzecie zajęcia odbywały się głównie w formie sprawdzianu nabytych przez uczniów umiejętności. Test polegał na przepłynięciu 25 metrów jednym stylem bez zatrzymywania się i odpoczynku.
Niektórzy uczniowie zaliczyli równieŜ dystans 50m
przepływając go 2 stylami (stylem grzbietowym i
kraulem na piersiach). Przy Stowarzyszeniu
„PomóŜ Sobie” pręŜnie działa wolontariat prowadzony przez 2 nauczycielki. W styczniu wolontariusze udekorowali salę na Choinkę Noworoczną, która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia „PomóŜ
Sobie”. SłuŜyli równieŜ swoją pomocą przy przygotowania upominków osobom niepełnosprawnym i
chorym.
Halina Grajewska
koordynator projektu
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Ciekawostki z Ŝycia przedszkola
10 stycznia 2008r dzieci 6-letnie z naszego przedszkola przedstawiły BoŜonarodzeniowe jasełka na
IX Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i Pastorałek w Lipsku. Przedszkolaki przygotowała do tego udziału nauczycielka z przedszkola
p. BoŜena Zaniewska. Mali aktorzy zostali wyróŜnieni i otrzymali nagrodę pienięŜną (250zł). Cieszymy się bardzo z ich pierwszych sukcesów i Ŝyczymy dalszych.

Dzień Babci i Dziadka

Przedszkolne uroczystości:
Choinka

W zwyczaju naszego przedszkola jest przygotowanie barwnych i atrakcyjnych występów podczas
uroczystości choinkowej. W tym roku odbiegliśmy
od tego zwyczaju. Uroczystość była dla samych
przedszkolaków i oczywiście chętnych rodziców.
16 stycznia 2008r. o godzinie 8:30 rozpoczęła się
choinka noworoczna w przedszkolu prowadzona
przez Wodzireja - rycerza, DJ-a i Prosiaczka ze studia artystycznego "FORMA" z Białegostoku. Przedszkolaki były pięknie przebrane za róŜne postacie z
bajek. Do rozbawionych dzieci przybył bardzo
przez nich oczekiwany Mikołaj, który przyniósł
prezenty. Zabawa z Mikołajem, Prosiaczkiem i DJem była super.

Niechaj dziadzio z babunią, tak nam długo Ŝyją,
póki komar i mucha morza nie wypiją.
Te słowa wzbudziły w oczach kaŜdej Babci i kaŜdego Dziadka wzruszenie. 17 stycznia 2008 roku o
godzinie 9:30 na pięknie ozdobioną salę gimnastyczną w przedszkolu przybyli zaproszeni goście.
Była to uroczystość przygotowana przez ich wnuczęta z okazji ich święta. MontaŜ słowno-muzyczny
i jasełka przedstawione przez ich 6-letnie wnuki
sprawiły wiele wzruszeń. Następnie goście zaproszeni zostali do sal. Tam czekały na nich upominki
przygotowane przez dzieci i słodki poczęstunek.
Był równieŜ wspólny taniec i konkursy, w których
brali udział Babcie jak i Dziadkowie.
Dziękujemy za tak liczne przybycie.

Do zobaczenia za rok.
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Komputery od IBM
w przedszkolu

Światełko
Betlejemskie
Od 22 grudnia 2007 do 24 grudnia 2007 harcerze brali
udział w akcji „Światełko Betlejemskie w Lipsku”, aby
w naszych domach mogły zabłysnąć iskierki ognia skautowskiego. W sobotę delegacja harcerzy udała się do
Dąbrowy Białostockiej wraz z opiekunami celem przywiezienia światełka do naszej miejscowości. Pan Komendant SG ofiarował nam samochód do przewiezienia
Światełka.

Przedszkolaki Samorządowego Przedszkola w Lipsku w
ramach Programu Nauczania Początkowego IBM Kids
Smart otrzymały w grudniu 2007 roku Young Explorery.
W skład zestawu Young Explorer wchodzą: obudowa
dostosowana do potrzeb dziecka, monitor, komputer,
klawiatura, słuchawki, głośniki, myszki, drukarka i siedzisko – wszystko to nieodpłatnie od firmy IBM.
Dzieci są bardzo szczęśliwe, Ŝe mogą korzystać z tego
sprzętu. Zdobywają nowe umiejętności związane z obsługą komputera, a takŜe wiadomości. Wykorzystując
zainstalowane oprogramowanie edukacyjne bawiąc się
uczą i obcują z najnowszą techniką, gdyŜ nie kaŜde
dziecko ma moŜliwość dostępu do komputera w domu.
W dzisiejszych czasach obsługa komputera i jego wykorzystanie w sposób rozsądny do nauki oraz przyjemnego
i poŜytecznego spędzania przy nim czasu jest nieodzowna.
Nauczycielki pracujące w grupach sześciolatków zostały
przeszkolone pod kątem wykorzystania zainstalowanych
programów na zajęciach prowadzonych z dziećmi przez
CDN w Suwałkach.
Na koniec chciałoby się powiedzieć:
„Dziękujemy Ci IBM”
Przedszkolaki

14

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę w
czasie mszy o godz. 8.00. Harcerze otrzymali pozwolenie księdza Proboszcza (dziękujemy) na oprawę liturgiczną. Przeczytane zostały czytania, zaśpiewany psalm,
odczytana modlitwa powszechna (podziękowania za pomoc dla pań, opiekunek scholi). Wraz z darami przed
ołtarz wniesione zostanło Światełko. Po mszy, wszyscy
chętni mogli zabrać swoje znicze ze ogniem do swoich
domów. W poniedziałek ze Światełkiem Betlejemskim
odwiedziliśmy zakłady pracy naszej miejscowości. Zostaliśmy Ŝyczliwie przyjęci. Dziękujemy. Niech to światło zapali w was radość z narodzenia BoŜego Syna.
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Walne Zgromadzenie TPL

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lipska (TPL) odbyło się w dniu 20 stycznia 2008.
Uczestniczyło w nim 23 członków Towarzystwa.
Uczestników Zgromadzenia powitał Prezes
TPL-u Lech Łępicki jednocześnie otwierając obrady.
Na przewodniczącego obrad wybrano pana Stanisława Chmielewskiego, protokolantem obrad została Wioletta Rokita.
Przyjęto porządek obrad zgodny z zaproponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia przedstawionym przez przewodniczącego obrad.
Powołano Komisję Wyborczą w następującym
składzie: Danuta Kiljańczyk –przewodnicząca, Romualda Prolejko - z-ca przewodniczącego, Barbara
Tarasewicz - sekretarz. Komisja Wyborcza stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności ustępującego
Zarządu złoŜył Prezes TPL Lech Łępicki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – pani Danuta Kiljańczyk,
oraz sprawozdanie Sądu KoleŜeńskiego pan Roman Sztukowski.
Następnie odbyła się dyskusja dotycząca
przedstawionych sprawozdań, kierunków działalności stowarzyszenia, projektów uchwał oraz innych
wniosków. Głos zabrali: Stanisław Chmielewski,
Krystyna Cieśluk, Ewa Renkowska, Teresa Lićwinko, Lech Łępicki, Romuald Sztukowski, Barbara Tarasewicz oraz ks. Edward Anuszkiewicz. W dyskusji
podkreślono, iŜ szansą dla stowarzyszenia jest Unia
Europejska i korzystanie ze środków unijnych. Zaznaczono równieŜ potrzebę współpracy z instytucjami samorządowymi i innymi lokalnymi stowarzyszeniami. Zgłoszono równieŜ wniosek o nadaniu stowarzyszeniu statusu organizacji poŜytku publicznego.
Przeanalizowano proponowane zmiany w statucie.
W dalszej części przyjęto uchwały Walnego
Zgromadzenia (uchwała nr 1/2008 w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu, oceny i ukierunkowania działalności stowarzyszenia, wysokości
składek członkowskich, liczby członków władz TPL,
oraz uchwała nr 2/2008 w sprawie zmian w Statucie
TPL).
Następnym punktem obrad był wybór nowych
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władz TPL-u tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
KoleŜeńskiego. Wybory przeprowadziła i nadzorowała Komisja Wyborcza. Do nowo powstającego
Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
• Barbara Tarasewicz
• Ewa Renkowska
• Jolanta Łępicka
• Krystyna śabicka
• Lech Łępicki
• Romualda Prolejko
• Stanisław Chmielewski
• Wiesław Bochonko
• Wioletta Rokita
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących
kandydatów:
• Barbara Boguszewska
• Krystyna Cieśluk
• Romuald Sztukowski
Do Sądu KoleŜeńskiego zgłoszono trzech kandydatów:
• Barbara Szczepanik
• Beata Krzywicka
• Marian Chomiczewski
WyŜej wymienione kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Po głosowaniach nastąpiło ukonstytuowanie
się organów stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu KoleŜeńskiego. Po wznowieniu
obrad ogłoszono ostateczne przyporządkowanie
funkcji w poszczególnych organach stowarzyszenia.
I tak Prezesem TPL został ponownie kol. Lech Łępicki. Na zastępcę Prezesa powołano kol. Wiolettę
Rokita, sekretarzem Towarzystwa została kol. Barbara Tarasewicz a skarbnikiem kol. Ewa Renkowska.
Końcowym etapem Walnego Zgromadzenia
było wystąpienie Prezesa TPL-u, Lecha Łępickiego,
który podziękował zebranym za okazane mu zaufanie i Ŝyczył owocnej pracy nowym władzom TPL.
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Wywiad z Panią Barbarą Czartoszewską
- sybiraczką z Augustowa
/specjalnie dla Biuletynu TPL – przeprowadził ks. E. Anuszkiewicz/

1. Czy augustowianie pamiętają o sybirakach?
Zewnętrznym wyrazem pamięci o sybirakach są
dostrzegane z ulic: nazwa Gimnazjum im. Sybiraków /przy ul. Nowomiejskiej/, pomnik przy kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela/ przy Alei
Jana Pawła II/, ul. Jonkajtysa - poety Sybiru, augustowiaka, syna nauczyciela. Ponadto projektuje się
wytyczenie ulicy im. Sybiraków. Na cmentarzu parafialnym postawiono symboliczny pomnik ku czci
ofiar Sybiru.
2. Oczywiście są to waŜne upamiętnienia. Jak pamiętam przed kilkunastu laty były teŜ wmurowane okolicznościowe tablice w kościołach parafialnych na terenie powiatu augustowskiego. U
kogo zrodził się ten pomysł upamiętnienia?
Idea upamiętnienia zrodziła się w pierwszych latach, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce.
JeŜeli chodzi o powiat augustowski, to było to w
augustowskim kole sybiraków. Odsłonięcie tychŜe
tablic było połączone z okolicznościowymi naboŜeństwami kościelnymi.
4. Czy na terenie powiatu augustowskiego moŜna
spotkać sztandary sybiraków i gdzie?
Takie sztandary istnieją w Krasnymborze, Augustowie, w Szkole Podstawowej w Nettcie, w tym ostatnim przypadku łączy ów sztandar patrona szkolnego z sybirakami najbliŜszego terenu.
5. Dla tych którzy przeŜyli Syberię, to są sprawy
oczywiste i nie ulegają zapomnieniu. Co Pani,
by zalecała tym, którzy są zainteresowani problematyką syberii? Czy są jakieś pomoce wydawnicze?
Najwcześniejszą publikacją o tejŜe tematyce był
SYBIRAK, moŜna go znaleźć u sybiraków lub w
bibliotekach. Polecałabym, by w kaŜdej bibliotece
znalazły się juŜ monumentalne opracowania: KSIĘGA SYBIRAKÓW, której ukazały się juŜ cztery
tomy, MY SYBIRACY, wydawane przez Łódź oraz
ZESŁANIEC.
7. Szanowna Pani Barbaro – gdzie zainteresowani

w/w publikacjami mogą dokonać zakupów na
terenie powiatu augustowskiego?
Zainteresowani otrzymają informację w siedzibie
Związku Sybiraków w Augustowie, przy Rynku
Zygmunta Augusta nr 9, oraz telefonicznie dzwoniąc pod numer: /087/ 6446820, który to telefon jest
czynny we wtorki, od godziny 1000 do 1200.
9. Minęło juŜ 68 lat od pierwszych deportacji na
Syberię, były teŜ i późniejsze. Co by Pani zaleciła nauczycielom-historykom by pamięć o w/w
wydarzeniach nie zaginęła?
Nie bać się zapraszać osoby, które jeszcze Ŝyją na
spotkania z młodzieŜą. Polecać czytanie publikacji
o problematyce syberyjskiej.
10. Jesteśmy na progu Nowego Roku 2008. Czego
by Pani Ŝyczyła czytelnikom Echo Lipska, w tym
Biuletynu TPL?
śyczę by wszyscy którzy piszą na łamach w/w wydawnictw mieli spokój ducha, zdrowie i radość z
tego, Ŝe słuŜą lokalnej społeczności poprzez słowo
drukowane.
Z podziękowaniem Pani Barbarze za wywiad
– ks. E. Anuszkiewicz
Augustów, 20 styczeń 2008 r.

ZARZĄD TPL ZAPRASZA

wszystkich chętnych na comiesięczne spotkania TPL
w kaŜdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 – w
okresie zimowym i godz. 19.00 – w okresie letnim
(zmiany następują przy kaŜdorazowej oficjalnej zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie). Jednocześnie zachęcamy ludzi aktywnych do wspólnego
działania na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Proponujemy, aby spotkania TPL stały się forum dla
wszystkich tych, którzy chcą zmieniać otaczającą ich
rzeczywistość, mają pomysły i zapał do ich realizacji.

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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Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
i Pastorałek powiatu Augustów
IX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i
Pastorałek dla powiatu augustowskiego, odbył się
13.01.2008 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Lipsku.

nie wartościowej imprezy.
Komisja zauwaŜyła równieŜ, Ŝe w 2009 roku odbędzie się w Lipsku 10 Powiatowy Przegląd Widowisk
Kolędniczych. WaŜne, by jubileuszowy przegląd zgromadził jeszcze większą ilość zespołów oraz szczególnie
przychylnych tradycyjnej kulturze sponsorów lokalnych,
powiatowych, regionalnych i wojewódzkich.
*********************************************

XVI Finał

Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Lipsku
Komisja Oceniająca Przegląd w składzie:
Mirosław Nalaskowski – instruktor ds. folkloru w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach
Katarzyna Bejm – pracownik Starostwa Powiatowego w
Augustowie – członek Komisji,
Krystyna śabicka – nauczyciel Gimnazjum w Lipsku –
członek Komisji,
Zakwalifikowała:
na Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych
Województwa Podlaskiego (ŁomŜa 2-3.02. 2008): Zespół Regionalny „Lipsk”, zespół „Modry Len” z Nowinki i Dziecięcą Grupę Obrzędową z M-GOK w Lipsku.
Przyznała nagrody w postaci odtwarzaczy DVD:
Dziecięcej Grupie Obrzędowej ze świetlicy przy MGOK
w Lipsku i grupie „Emanuel” ze Szkoły Podstawowej w
Rygałówce.
Przyznała nagrody pienięŜne: grupie sześciolatków
z Przedszkola w Lipsku, grupie z Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie i kółku teatralnemu „Iskra” ze
Szkoły Podstawowej w Lipsku.
Wszystkie zespoły otrzymały równieŜ zestawy wartościowych albumów fotograficznych o walorach turystycznych naszego regionu.
Fundatorami nagród był Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Lipsku i Starostwo Powiatowe w Augustowie.
Komisja wyraziła serdeczne podziękowanie
wszystkim zespołom i osobom przygotowującym widowiska za szczególny wkład pracy w przygotowanie udanych artystycznie spektakli, a takŜe kadrze MGOK w
Lipsku za przygotowanie i sprawną realizację szczególECHO LIPSKA styczeń-luty
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stycznia
odbył się XVI
Finał Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy.
W
tym roku zebrane środki
pienięŜne zostały przekazane na pomoc dla dzieci
ze schorzeniami laryngologicznymi.
Przez
cały
dzień prowadzona była kwesta publiczna. Na ulicach Lipska i Rygałówki kwestowało szesnastu wolontariuszy ( Katarzyna Tokarzewska, Barbara Tokarzewska, Beata Tokarzewska, Magda Matwiejczyk, Aneta Czygier, Magda Chołko, Katarzyna
Błaszczyk, Sylwia Załęska, Joanna Czokało, Natalia Gałaszewska, Justyna śurawska, Paulina Bartoszewicz, Anna Boguszewska, Ewelina Radziewicz,
Paulina Bielecka, Ewa Łuckiewicz ). W sumie zebraliśmy 3 045,13 zł. Wolontariuszom i osobom
zaangaŜowanym w zprganizowanie kwesty serdecznie dziękujemy.
Szef sztabu:
Franciszek Wiesław Bochonko
Jarosław Kiejko
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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 zapraszane są 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.
Z Lipska zgłoszenia do konkursu wysłały 4 osoby
i Nieformalna Grupa Kobiet „Lipszczanki”, które po
wstępnej selekcji zakwalifikowały się do dalszej rywalizacji. Obecnie od 11 lutego do 10 marca trwa głosowanie internetowe na Podlaską Markę Roku 2007. KaŜdy
uŜytkownik portalu „Wrota Podlasia” moŜe wskazać
swojego faworyta w tegorocznej odsłonie konkursu we
wszystkich kategoriach: Smak Roku, Miejsce Roku i
P o m y s ł
R o k u
2 0 0 7 .
Produkty, które zdobędą największą liczbę głosów
otrzymają tytuły „Najpopularniejszych Produktów Podlaskich – Nagrody Podlaskich Konsumentów”.
Oficjalne wyniki głosowania poznamy podczas
dorocznej – uroczystej Gali, która odbędzie się w sobotę
15 marca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wtedy takŜe zostaną wręczone statuetki „Liść dębu” przyznane
przez Kapitułę dla tegorocznych zwycięzców. Podczas
specjalnego wieczoru poznamy teŜ Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
zwycięzcom konkursu zapewnia promocję podczas krajowych i zagranicznych przedsięwzięć popularyzujących
województwo podlaskie oraz obecność w wydawnictwach promujących region.
Mamy nadzieję, Ŝe mieszkańcy naszej gminy zechcą wziąć udział w głosowaniu internetowym promując
tym samym nasze potrawy regionalne.
(tara)
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Wojewódzki Przegląd

Teatrów Wiejskich i Obrzędowych
Województwa Podlaskiego
ŁomŜa 2008.

Jury w składzie:
Piotr Dahlig – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii
Józef Zyśk – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku
Teresa Pardo – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury
w ŁomŜy po obejrzeniu 34 zespołów teatralnych postanowiło przyznać nagrody i wyróŜnienia w następujących
kategoriach:
•
teatrów zgodnych z tradycją (z podziałem na
zespoły dziecięce i dorosłe). W tej kategorii, w
grupie wykonawców dorosłych, znalazł się Zespół
Regionalny „Lipsk”, który za „Kolędowanie z
gwiazdą” zajął II miejsce, zaś Zespół Ludowy
„Modry Len” z Nowinki, równieŜ reprezentant
powiatu augustowskiego, zajął III miejsce przedstawiając „ Święte Wieczory”.
•
w kategorii zespołów wykorzystujących elementy tradycji, w grupie zespołów dziecięcych,
III miejsce zajęła Dziecięca Grupa Obrzędowa z
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.
*********************************************

NASZ KARNAWAŁ
W dniu 19 stycznia br. Zespół Regionalny
„Lipsk” uczestniczył w VI Spotkaniu Zespołów
Ludowych „Nasz karnawał” we Wrogowie. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Szkoła Podstawowa we Wrogowie oraz zespół „Zorniczeńka” z Wysokiego.
Dobrym duchem całego przedsięwzięcia była
szefowa zespołu, twórczyni ludowa Stanisława
Czuper. Nasz zespół zaprezentował się wśród
pozostałych 10-ciu zespołów Suwalszczyzny
całkiem nieźle, bo zaraz po występie pojawiły
się zaproszenia na kolejne spotkania. Miejmy
nadzieję, Ŝe za rok znów będziemy mogli spotkać się w tak licznym gronie (ok. 200 osób),
i Ŝe będzie równie serdecznie i sympatycznie
jak w tym roku.
(tara)
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Wyrazy serdecznego współczucia
najbliŜszej rodzinie

z powodu śmierci siostry i cioci

Urszuli Korniłowicz
- składają

członkowie Lipskiego Koła

Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Urszula
Korniłowicz

ur. w 1939 r. w
Lipsku, twórczyni
ludowa, znana ze
szczególnie pięknie wykonywanych
pisanek. Całe swoje Ŝycie przeŜyła w
rodzinnej miejscowości, najpierw w
domu swoich rodziców Anny i Bronisława, potem w
domu swego brata Kazimierza. Od najmłodszych
lat interesowała się twórczością ludową ucząc się
wykonywania pisanek od swych babć Korniłowicz i
Kołhan, zaś koronek szydełkowych oraz haftu od
swojej mamy. Jej wybitny talent artystyczny w tym
względzie ujawnił się w latach 60-tych XX w. Od
1969 r. wykonywała juŜ pisanki na zamówienia
spółdzielni rękodzieła artystycznego „Cepelia” w
Białymstoku. Od 1973 r. datuje się jej współpracę z
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Muzeum
Regionalnym w Lipsku. Była uczestnikiem wielu
konkursów środowiskowych, wojewódzkich i ogólnopolskich na pisankę ludową, na których zdobywała niejednokrotnie nagrody i wyróŜnienia. Przez
wiele lat brała udział w kiermaszach i jarmarkach
organizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej w
Węgorzewie, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
w Suwałkach czy Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku. Co roku była gościem kiermaszu sztuki ludowej w Muzeum Etnograficznym
w Toruniu. Od ok. 30-tu lat. była członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
przechodząc weryfikację Ministerstwa Kultury i
Sztuki.
ECHO LIPSKA styczeń-luty
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Deportacje Polaków
z północno-wschodnich ziem
II rzeczpospolitej
W piątym odcinku operacyjnym (m. Augustów) wysiedleniu podlegały 383 gospodarstwa liczące łącznie
1.860 osób. W celu dowiezienia wysiedleńców na
stację załadunkową przydzielono 666 podwód. Załadunek do transportu kolejowego przeprowadzono na
stacjach Augustów, Jastrzębna, Łosośna. Kierownikiem akcji był mianowany naczelnik oddziału powiatowego NKWD – lejtnant bezpieczeństwa państwowego – tow. śadowski. Do dyspozycji tow. śadowskiego przydzielonych było 473 funkcjonariuszy, w tym
rezerwę wojskową w składzie 15 ludzi. Z ogólnej liczby przydzielonych funkcjonariuszy utworzono 139
grup operacyjnych.1/ Ze stacji Jastrzębna przesiedleńców-osadników i straŜy leśnej wywieziono z 79
gospodarstw, 409 ludzi, w 17 wagonach.2/ Ze stacji
Augustów wywieziono ludzi z 160 gospodarstw, 948
ludzi, w 35 wagonach, jedne wagon był 1 klasy, zaś
ze stacji Łosośna z 177 gospodarstw, 1001 ludzi w
37 wagonach plus jedne wagon 1 klasy. 3/
Pierwsza deportacja, z 10 lutego 1940 r., wyeliminowała ze społeczeństwa osadników rolnych, zarówno osadników z lat dwudziestych XX w., jak osadników cywilnych, przesiedlających się na „kresy
wschodnie” z Polski zachodniej i centralnej. Dotknęła
ona takŜe pracowników leśnictwa: leśników i gajowych, w tym zwłaszcza pracujących w terenie, a nie
w biurach. Miało to oczywiście „uzasadnienie”. I jedni
i drudzy (osadnicy wojskowi i leśnicy) byli zŜyci z bronią i w razie czego mogli stanowić zagroŜenie, np.
jako partyzanci czy przewoźnicy partyzantów. Nie
było to takie abstrakcyjne: spora grupa leśników poszła do partyzantki juŜ w 1939 r. (np. w Puszczy
Prudnickiej i Grodzieńskiej), a ci spośród osadników,
którym udało się uniknąć wywózki, skryli się w lesie,
budując sobie bunkry i ziemianki, np. w Szczuczyńskiem i w innych częściach Nowogródczyzny. Byli
wyszkoleni wojskow, nastawieni patriotycznie - potencjalnie groźni. Wyeliminowano ich wraz z rodzinami
jako pierwszych.4/
Druga wywózka w nocy z 12 na 13 kwietnia
1940 r. zagarnęła rodziny, których najbliŜsi byli represjonowani przez aparat ZSRR, a więc rodziny zamordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie oraz nieznanych bliŜej więźniów Białorusi i Ukrainy: rodziny
aresztowanych, w tym takŜe ze względu na sytuację
społeczną, lub tych którzy nielegalnie opuścili ziemie
anektowane, ukryli się, byli nielegalnikami.5/
Trzecia deportacja, z końca czerwca 1940 r.
ogarnęła tzw. bieŜeńców, tj. osoby, które uciekły spod
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okupacji niemieckiej i przybyły
tutaj, albo jeszcze podczas działań wojennych, albo później, często przekraczając granicę „na
zielono”.6/ Wreszcie czwarta,
ostatnia juŜ wywózka, z 19/20
czerwca 1941 r. usunęła z ziem
polskich bardzo rozmaite kategorie ludzi. Rodziny aresztowanych, rodziny ludzi uznanych za
wrogów komunizmu i ZSRR, ludzi niepewnych – z terenów połoŜonych blisko granicy państwowej oraz inne kategorie trudne
do sprecyzowania. Zwłaszcza,
Ŝe o kwalifikacji na wywózkę decydowali często miejscowi pracownicy najniŜszego szczebla
administracyjnego i agenci słuŜb
bezpieczeństwa, wystarczał donos czy niechęć. Z jednej z zachowanych list na wywózkę (z
obwodu białostockiego) dowiadujemy się, Ŝe wystarczającym
motywem było posiadanie ganeczka przed domem, „za duŜo
koni”, współpraca przed wojną z
dworem obszarniczym – by znaleźć się na liście. Teraz wywoŜono juŜ w warunkach rozpoczynającej się wojny, często pod bombami.7/
Przypisy
1. Źródła do historii Polski
XX wieku ze zbiorów Narodowego Archiwum Republiki Białoruś.
„Zachodnia Białoruś”,
17.IX.1939 – 22.VI.1941.
Deportacje Polaków z
północno-wschodnich
ziem II rzeczpospolitej
1940-1941, t.2, Warszawa 2001, s. 115.
2. TamŜe, s. 83
3. TamŜe.
4. TamŜe, str. 8
5. TamŜe.
6. TamŜe.
7. TamŜe, s. 9
Ks. E. Anuszkiewicz
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Szanowni Czytelnicy
Echa Lipska
Zwracam się do Państwa o ustosunkowanie się do zamieszczonego rękopisu. MoŜe jesteście w posiadaniu dokumentu, który nie jest znany a dotyczący tego wydarzenia.
Proszę przesłać z podaniem nazwisk na mój adres. Anonimy nie będą brane pod uwagę.
Z góry serdecznie dziękuję.

Mój adres: Roman Sztukowski
16-315 Lipsk
ul. Słoneczna 10
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UCHWAŁA NR XII/93/07
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 R.
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Lipsk na
rok 2008.

Skrót:

Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości 1818.100.357 zł, w tym dochody bieŜące - 13.044.358 zł i
dochody majątkowe - 5.055.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 19.682.924 zł, w tym wydatki bieŜące – 11.912.504 zł i
wydatki majątkowe - 7.770.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w wysokości 5.886.494 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1.582.567 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.482.567 zł;
2) zaciągniętych poŜyczek w kwocie - 100.000 zł.

2. Przychody budŜetu w wysokości 2.200.000 zł,
rozchody w wysokości 617.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 30.000 zł;

2) celowe w wysokości 10.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 10.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 6.
2. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych
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na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.000 zł z
tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie
(zbiorczo), dla:

1) zakładów budŜetowych: przychody – 1.395.000 zł,
wydatki – 1.410.900 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku:
1)

z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczania ścieków

-80.000 zł;

2) z tytułu dopłaty do 1 Mg składowania odpadów
- 12.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:

1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 414.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nie naleŜące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 72.000
zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody

- 12.100 zł;

2) wydatki - 22.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budŜetu
- do kwoty
1.500.000 zł;

2) zaciągania długu i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów w granicach kwot
określonych w załączniku nr 5;
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3) zaciąganych kredytów i poŜyczek długoterminowych - do kwoty 2.200.000 zł i upowaŜnia się
Burmistrza Lipska do podpisania umów i zaciągania zobowiązań wekslowych z wyŜej wymienionego tytułu.
§ 11. UpowaŜnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budŜetu do wysokości 1.500.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 3 i nr 4,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w
roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank
prowadzący obsługę budŜetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku.

źródło: http://lipsk.pl
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2008 rok
Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego
W 2008 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 marca 2008r. do 31 marca 2008 r. producent rolny
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 września 2007r. do 28 lutego
2008r
b) od 1 września 2008r. do 30 września 2008 r. producent
rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z
fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2008 r. do 31
sierpnia 2008 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1. od dnia 1 maja do dnia 31 maja – jeŜeli wnioski o zwrot
podatku zostały złoŜone w terminie od dnia 1 marca do dnia
31 marca;
2. od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada – jeŜeli wnioski o
zwrot podatku zostały złoŜone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha uŜytków rolnych w
2008 roku – 86 litrów.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2008
roku – 0,85 zł.
Sposób ustalenia limitu dla danego producenta rolnego
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego x 86 x
powierzchnia uŜytków rolnych będących w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego.
Określenie kwoty podatku do zwrotu
Ilość oleju napędowego zakupionego przez producenta
rolnego, wynikająca z faktur VAT x stawka zwrotu podatku
na 1 litr oleju napędowego.
UWAGA!!!
Zwrot akcyzy odnosi sie wyłącznie do akcyzy zawartej w
cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 27101941 do 27101949. Oznacza to, Ŝe zwrot akcyzy nie przysługuje do paliwa BIOESTER i biopaliwa oznaczonego jako
B20 ( 20% estrów), poniewaŜ w tym biopaliwie zastosowano
juŜ zwolnienie z akcyzy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 grudnia 2006 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 243, poz. 1766).
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