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NOWY MOST PRZEZ BIEBRZĘ
Dnia 03.12 br. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego przez rzekę Biebrzę, usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 2764 B Stary Rogożyn – granica gminy”.
Poświęcenia obiektu dokonał ks. Dziekan Jerzy Lubak. Uroczystość zgromadziła władze gminy oraz
mieszkańców, którzy wyrazili Pani Burmistrz swoją wdzięczność za jej starania o to,
aby most powstał.
Nowy obiekt połączył dwie gminy: Lipsk i Nowy Dwór,
a jednocześnie 2 powiaty : augustowski i sokólski, poprzez połączenie przez rzekę Biebrzę naszej drogi gminnej z drogą gminną Gminy Nowy Dwór. To połączenie jest
niezbędne dla społeczności tych terenów, przede wszystkim jako jedyny, dogodny dojazd do pól, szkół, sklepów,
kościoła, cmentarza oraz w celach wizyt rodzinnych i sąsiedzkich, a w perspektywie do planowanego przejścia
granicznego w Lipszczanach.
W dniu 9 grudnia Wojewoda Podlaski przekazał
Gminie Lipsk kwotę 405.000,00 zł, zgodnie z umową nr
35 B/2010, zawartą w dniu 9 czerwca 2010 r. na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011”. Gmina Nowy Dwór również zobowiązała
się dofinansować budowę mostu kwotą 65.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 927.504, 31 zł.
W ramach projektu wybudowano jednoprzęsłowy
most trwały o nośności 40 ton oraz odcinki dojazdów w
zakresie niezbędnym do przekierowania ruchu na nowy
most z pasów dróg gminnych. Ustrój nośny mostu składa się z dźwigarów salowych zwieńczonych drewnianą
płyta pomostu, opartą na żelbetowych przyczółkach. Pomost mostu wykonano na poprzecznicach z podwójnych
ceowników 120 opartych i przyspawanych do dźwigarów
głównych, do których też przymocowano słupki barieroporęczy sztywnych. Na poprzecznicach wzdłuż osi mostu
ułożono podkład dolny z prześwitem 2 cm z krawędziaków o wysokości 12 cm. Pokład górny wykonano z tarcicy grubości 5 cm.
Stary most objazdowy rozebrano i zdemontowano prowadzące do niego dojazdy.

WIZYTA
DELEGACJI TURECKIEJ
W dniach 15-19 grudnia 2010 r. gościliśmy na
Podlasiu, a przede wszystkim w Gminie Lipsk delegację
przedstawicieli Izby Przemysłowo – Handlowej z Alanii
w Turcji. Celem delegacji było nawiązanie współpracy
ekonomicznej pomiędzy naszymi regionami. Mamy nadzieję, że nasze wspólne spotkanie zaowocuje z korzyścią dla naszej Gminy.
Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować
wszystkim, którzy swoją pracą pomogli w godnym przyjęciu potencjalnych inwestorów.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Cieśluk
Burmistrz Lipska
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I Sesja Rady Miejskiej
W dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 odbyła się
I Sesja Rady Miejskiej w Lipsku.
Nowa Rada Miejska w składzie:
Borodziuk Beata, Dadura Grzegorz, Danilczyk
Robert, Drapczuk Fabian, Filipowicz Jan, Jacewicz
Małgorzata, Jermak Janusz, Kosakowski Andrzej,
Krysztopik Jerzy, Margielewicz Tomasz, Pietrewicz
Antoni, Protasiewicz Wojciech Marek, Szymczyk
Tadeusz, Trochimowicz Antoni, Wilczyński Andrzej.

Burmistrz Lipska Panią mgr Małgorzatę Cieśluk – wybraną w I turze głosowania w wyborach samorządowych.
Stałe komisje Rady Miejskiej:

Ślubowanie radnych

Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego
rady, wiceprzewodniczącego i powołano stałe komisje
Rady Miejskiej.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lipsku został Pan
mgr inż. Jerzy Krysztopik, a wiceprzewodniczącym –
Pan Wojciech Marek Protasiewicz.

Komisja Gospodarki i Środowiska
Pietrewicz Antoni – Przewodniczący
Dadura Grzegorz – Zastępca Przewodniczącego
Szymczyk Tadeusz – członek
Trochimowicz Antoni – członek
Filipowicz Jan – członek
Jermak Janusz – członek
Komisja Finansów i Planowania
Drapczuk Fabian – Przewodniczący
Wilczyński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
Kosakowski Andrzej – członek
Borodziuk Beata – członek
Margielewicz Tomasz – członek
Komisja Rewizyjna
Jermak Janusz - Przewodniczący
Kosakowski Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
Szymczyk Tadeusz – członek
Danilczyk Robert – członek
Filipowicz Jan – członek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku

Na wniosek radnych w tym samym dniu o godz. 14.30
została zwołana II sesja Rady Miejskiej w Lipsku. Głównym porządkiem obrad było złożenie ślubowania przez

Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Margielewicz Tomasz - Przewodniczący
Borodziuk Beata - Zastępca Przewodniczącego
Wilczyński Andrzej - członek
Jacewicz Małgorzata - członek
Protasiewicz Wojciech Marek – członek

WB
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92 ROCZNICA

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody 92. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Ojczyzny, w której udział wzięły poczty sztandarowe
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Po Mszy św.
odbył się uroczysty przemarsz pod pomnik ,,Zginęli za
Polskę”, gdzie kwiaty złożyły delegacje poszczególnych
zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń:
- Urząd Miejski w Lipsku
- Rada Miejska w Lipsku
- Koło Emerytów Straży Granicznej w Lipsku
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy
im. Ojca Pio w Kuriance
- Miejsko-Gminny Óśrodek Kultury w Lipsku
- Towarzystwo Przyjaciół Lipska
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
- Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej
w Lipsku
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku
Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod
,,Kopiec Wolności”, gdzie nastąpiło zaciągnięcie warty
honorowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i harcerzy, po czym okolicznościowe przemówienie wygłosiła Burmistrz Lipska - p. Małgorzata Cieśluk. Po przemówieniu uczniowie ZSS złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą datę usypania kopca wolności. Dalszą część
uroczystości wypełniła prezentacja pieśni patriotycznych
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Po przejściu do sali kinowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia inscenizacji słowno-muzycznej ,,Z MARZEŃ, WALKI I ZNOJU POWSTAŁAŚ”, przygotowanej przez uczniów Gimnazjum w Lipsku pod kierunkiem
p. Ewy Renkowskiej oraz przez 6 Lipską Drużynę Harcerską Służby Granicznej ,,Żubry” pod kierunkiem Elżbiety Bielawskiej, Bożeny i Leszka Zaniewskich.
Uwieńczeniem uroczystości była wystawa dawnej fotografii ,,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, którą przygotowała p. Krystyna Cieśluk we współpracy
z ośrodkiem kultury. Materiały do wystawy zostały zgromadzone z 5 gmin tj. Nowego Dworu, Dąbrowy Białostockiej, Sztabina, Płaskiej i Lipska.
mgok
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PŁONIE OGNISKO...

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
W LIPSKU

6 LDHSG uroczyste świętowanie obchodów Święta
Niepodległości 11 listopada 2010 r. zakończyła po południu
udając się do Białegostoku, aby tam na zaproszenie
Komendanta Chorągwi, hm. Andrzeja Bajkowskiego,
wziąć udział w uroczystym ognisku .Oprócz środowisk
harcerskich przybyli tam również przedstawiciele władz
miasta Białegostoku, inni zaproszeni goście oraz liczne
grono mieszkańców miasta. Nasza drużyna śpiewała
pieśni patriotyczne, co mamy nadzieję, nam się udało.

Już po raz
kolejny Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do
naszej miejscowości. W piątek,
17 grudnia, delegacja harcerzy
z naszej drużyny
wraz z instruktorami udała się do Kuźnicy Białostockiej, aby tam zapalić symboliczny ogień. W obecności Komendanta Chorągwi Białostockiej hm. Andrzeja Bajkowskiego i Komendanta Hufca Sokółka - hm. Wojciecha Pietraszewskiego
oraz wielu gości Światło Pokoju zostało przekazane harcerzom z Białorusi.

W niedzielę, 19 grudnia, harcerze przynieśli Światło Pokoju do kościoła parafialnego, aby
po mszy św. każdy mógł zabrać symboliczny płomień z Betlejem do swego domu. Tego samego dnia
przedstawiciele naszej drużyny wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w stowarzyszeniu „Pomóż sobie”, przynosząc ze sobą betlejemski ogień.
Podczas kolejnych dni harcerze odwiedzili
różne instytucje naszego miasta, przekazując Światło Pokoju i składając najserdeczniejsze życzenia
świąteczne. Wszędzie byli przyjmowani ciepło i serdecznie, za co składają podziękowanie.
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Gminny Konkurs Recytatorski
wierszy Marii Konopnickiej

21.10.2010r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski
wierszy Marii Konopnickiej ,,Patataj, patataj pojedziemy
w cudny kraj”. Na konkurs zgłosiło się 25 uczniów klas
I-III ze Szkoły Podstawowej w Lipsku. Komisja w składzie: Teresa Sapieha, Barbara Tarasewicz, Irena Brzezińska, najwyżej oceniła występy Ewy Chomiczewskiej
z kl. I B, Dominiki Lisowskiej z kl. III A, Kingi Dobko
z l. III B.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i książkami M. Konopnickiej, natomiast laureatki
konkursu zostały wytypowane do reprezentowania Szkoły Podstawowej z Lipska, na Powiatowym konkursie recytatorskim wierszy Marii Konopnickiej organizowanym
przez APK-Miejską Bibliotekę Publiczną w Augustowie.
W eliminacjach na szczeblu powiatowym wzięło
udział 10 szkół z naszego powiatu. Nasze reprezentantki
zdobyły wyróżnienia.
Dziewczynkom oraz Paniom, które je przygotowały serdecznie gratulujemy.

mgok

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ …
Miło nam poinformować, że nasz projekt pt. INTERNETOWE BABKI Z RODZYNKAMI złożony na
Konkurs „Aktywna Biblioteka” ogłoszony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce został doceniony
i Nasza Biblioteka znalazła się w gronie laureatów. Komisja Grantowa spośród 235 wniosków złożonych
przez biblioteki wiodące i partnerskie z 11 województw dokonała wyboru 78 projektów, które w
najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu. Nasz projekt będzie realizowany
w I półroczu i polegać będzie na zakupie laptopa z nowoczesnym oprogramowaniem oraz zorganizowaniu
i przeprowadzeniu warsztatów z podstaw obsługi komputera i wykorzystania Internetu na co dzień dla
dorosłych. Chcemy nauczyć mieszkańców Miasta i Gminy m.in. pisać, wyszukiwać potrzebne informacje,
zakładać pocztę, korzystać z portali społecznościowych itp.
Zapraszamy tych, którzy:
- jeszcze nie mieli kontaktu z komputerem i Internetem, nic nie wiedzą na ich temat,
- słyszeli jedynie, że jest coś takiego jak komputer i Internet;
- boją się komputera i Internetu;
- chcą poszerzać swoją wiedzę o świecie, chcą zdobywać ciągle nową wiedzę;
- mają rodzinę albo znajomych za granicą, w innych miejscowościach;
- maja konkretną potrzebę (np. chcą pokazać, że są nowocześni);
- mają w domu komputer, a nie potrafią go używać.
- czują się samotni, mieszkają samotnie, mają mało kontaktu z ludźmi, ale nie lubią siedzieć w
domu;
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w terminie do 15 stycznia 2011 r. do Biblioteki
Publicznej w Lipsku, ul. Rynek 23 lub telefonicznie 87 6423014
Przypominamy, że w Bibliotece można za darmo korzystać z komputerów i Internetu.
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Ekomuzeum
– szansą dla regionu
W dniach 22-25 listopada odbyły się w Lipsku
warsztaty szkoleniowe na rzecz utworzenia ekomuzeum
na obszarze gmin Lipsk i Sztabin. Trenerami tych warsztatów byli przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej panowie Przemysław Ołdakowski i Bogusław Pyzocha.
Spotkanie w Lipsku odbyło się z udziałem grupy inicjatywnej złożonej z przedstawicieli obydwu gmin i
dotyczyło zdiagnozowania
możliwości wykorzystania lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego w rozwoju obszarów
wiejskich.
I dzień warsztatów polegał na wyjaśnieniu
czym jest „ekomuzeum” i
jak je utworzyć oraz omówieniu przykładowych pomysłów na współpracę w regionie (stworzenie koalicji i wspólne pomysły na rozwój
regionu). Uczestnicy spotkania poznali przykładowe (istniejące już) ekomuzea i korzyści z ich działania.
W trakcie drugiego i trzeciego dnia warsztatów
trenerzy odbyli wizyty terenowe na obszarze planowane-
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go ekomuzeum z udziałem koordynatora całego przedsięwzięcia - Wiesława Bochonki, dyrektora M-GOK w
Lipsku. Podczas tych wizyt doszło do spotkania z osobami, które chcą się zaangażować w tworzenie ekomuzeum
oraz zostały spenetrowane te miejsca, które są atrakcjami
przyrodniczo-kulturowymi naszych gmin.
Na zakończenie trzeciego dnia warsztatów odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace. Omówione zostały zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru
projektowanego ekomuzeum i odbyło się ich mapowanie. Uczestnicy spotkania podjęli również próbę określenia tematów wiodących przyszłego ekomuzeum.
W ostatnim dniu warsztatów pracowano nad ustaleniem wstępnej koncepcji utworzenia ekomuzeum. Pojawiła się jego
wizja, i nie jest wykluczone, że zamiast planowanego wcześniej jednego ekomuzeum powstaną na naszym terenie dwa, każde z innym tematem wiodącym.
Ale o tym będziemy rozmawiać i decydować na przyszłych spotkaniach w tym temacie.
Barbara Tarasewicz

Życie zaczyna się po 60-tce

Tak myślą aktywni, starsi ludzie, którzy po odpracowaniu wielu lat w różnych zakładach pracy przechodzą na
zasłużoną emeryturę. Dla takich osób ten moment staje się okazją do większego zaangażowania się w sprawy społeczne i towarzyskie. Dzieci już dorosłe, samodzielne, zdrowie jeszcze dopisuje i sporo wolnego czasu. Te trzy elementy powodują, że emerytura nie kojarzy się im z ciągłym utyskiwaniem na zdrowie i działanie
służby zdrowia, na zbyt małą emeryturę i brak zainteresowania ze strony dzieci i wnuków, ale z radością, zapałem do wspólnego działania i wyjściem do ludzi, do spo-

tkań z równolatkami. To tylko od samych zainteresowanych zależy czy będą zgorzkniali, bezradni i beznadziejni czekali na nadejście śmierci, czy też zechcą coś zrobić
z tą częścią swego życia, by stała się ona równie radosna
jak wszystkie poprzednie.
O tym jaki pomysł na czas emerytalny mają seniorzy z Białegostoku mogliśmy się przekonać 12 października kiedy to Zespół Regionalny „Lipsk” został zaproszony na Dzień Seniora do Klubu Relaks SM „Rodzina Kolejowa”. Okazało się, że tamtejsi seniorzy od 5 lat
działają w Klubie spotykając się na różnego rodzaju zaję-
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ciach. Uczą się tańców, zajmują się rękodziełem, poznają
tajniki obsługi komputera, organizują wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Mieliśmy okazję zobaczyć jak
bawią się seniorzy, a było na co popatrzeć. Muszę się Państwu przyznać, że dawno tak nie tańczyłyśmy jak na tym
spotkaniu. Nikt na nikogo nie zwracał uwagi, nie oglądał się czy wypada, czy nie, tylko ruszał w tany. Na bok
odkładało się dolegliwości zdrowotne, nadwagę czy brak
słuchu muzycznego, ważna była tylko chęć wspólnej zabawy i radość z przebywania ze sobą. Byliśmy ogromnie
zaskoczeni serdecznym przyjęciem „miastowych” seniorów, ich optymizmem i ich zaangażowaniem we wspólną
zabawę. Po powrocie do Lipska postanowiliśmy zrewanżować się im w przyszłości zaproszeniem do nas.
Aby jednak do takiego spotkania mogło dojść postanowiliśmy w Lipsku powołać do życia Klub Seniora.
Najpierw doszło do spotkania kilku osób, które stworzyły
niejako Komitet Organizacyjny całego przedsięwzięcia,
natomiast pierwsze spotkanie z emerytami, rencistami i z
osobami, które chcą się włączyć w działanie Klubu nastąpiło 8 listopada w lipskim M-GOK. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu pojawiło się na nim ok. 30 osób. Okazało się, że pomysł powołania do życia takiego klubu rodził

się już dużo wcześniej w głowach wielu osób po pięćdziesiątce, trudno było jednak doprowadzić do jego realizacji. W trakcie rozmów zarysował się szkic pracy takiego
Klubu, przedstawiono oczekiwania uczestników i możliwości M-GOK. Spośród siebie emeryci wybrali 7-osobową grupę inicjatywną, która ma kierować pracami Klubu
i ustalono, że spotkania będą odbywały się w poniedziałek o godz. 17.30, w pomieszczeniach M-GOK. Zdecydowano również, że na razie grupa będzie działała nieformalnie poza strukturami Ogólnopolskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Do chwili obecnej grupa zorganizowała już Spotkanie Andrzejkowe (22 listopada), w której uczestniczyło 30 osób a w tej chwili przygotowuje tradycyjne ozdoby choinkowe i pastorałki na Tradycyjną Wieczerzę Wigilijną.
„Czas wziąć swoje sprawy we własne ręce i nie
czekać, aż ktoś coś za nas zmieni w naszym życiu”. Tak
właśnie pomyśleli ci, którzy zjawili się na zebraniu założycielskim Klubu Seniora. I Ty też możesz! Wszystkie
osoby chętne, które chciałyby się spotykać z nami w Klubie Seniora, zapraszamy w każdy poniedziałek.
mgok

OGŁOSZENIE
Nadzory budowlane oraz
prowadzenie budów

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Lipsku
zaprasza Wszystkich
NA WSPÓLNE ODLICZANIE
OSTATNICH SEKUND STAREGO ROKU

oraz „SZAMPAŃSKĄ” zabawę
na placu przy budynku M-GOK.

(kierownik budowy)
w zakresie budowlanym
i instalacji sanitarnych,
wykonywanie przeglądów
(rocznych i pięcioletnich)
obiektów budowlanych,
prowadzenie ksiąg obiektów
budowlanych, kosztorysowanie,
certyfikaty energetyczne, projekty,
pomoc w postępowaniu przy
uzyskaniu pozwoleń na budowę

- tel. 504627093
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Podsumowanie pracy w Klubie Młodego Odkrywcy
projekt „ Odkrywamy świat”
dy uczestnik mógł brać
udział w pokazie i samodzielnie wykonać dane
doświadczenie, co okazało się fajnym przeżyciem, zwłaszcza dla najmłodszych. Największą
atrakcją tego dnia był pokaz lawy wulkanicznej i
eksperyment z rakietą.
To jednak nie koniec naszej pracy. Czekają nas
następne spotkania i
nowe wyzwania i problemy do rozwiązania.
Zapraszamy wszystkich
chętnych do nas.

Na początku listopada
2010r., w świetlicy odbył się pokaz najciekawszych eksperymentów z
udziałem zaproszonych
gości, młodzieży oraz
dzieci z ZSS w Lipsku.
Członkowie KMO pod
kierunkiem pań: A. Haraburdy i A. Krzywickiej pokazywali oglądającym różne doświadczenia (dotyczące m.in.
bloków: Dźwięki, Magnetyzmu czy Elektryczności statycznej). Eksperymenty bardzo podobały się wszystkim. Każ-

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt
W dniu 21 listopada odbyły się zawody powiatowe w piłce ręcznej
dziewcząt. W turnieju brały udział
cztery drużyny: Gimnazjum Płaska,
Gimnazjum Nowinka, Gimnazjum
Nr 3 Augustów oraz nasza drużyna.
Nasze dziewczęta podobnie jak
chłopcy wygrały wszystkie mecze i
zajmując I miejsce w turnieju uzyskały awans do Grupy Północnej. Za
zwycięstwo dziewczęta otrzymały
dyplom i pamiątkową statuetkę.

Skład drużyny:
Zawodnicy grający w polu:
Skok Anna
Bućko Agnieszka
Olszewska Milena
Borodziuk Izabela
Skokowska Adrianna
Kubryń Sylwia
Boguszewska Monika
Mołodziejko Marta
Sielawa Aleksandra
Rakus Justyna
Szymczyk Agnieszka

Bramkarki:
Olszewska Agnieszka
Piwnicka Dominika
Bondziul Dominika
Trener: Leszek Zaniewski
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CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
„PASOWANIE NA STARSZAKA”

11.XI. obchodziliśmy Święto Odzyskania
Niepodległości. W związku z tym świętem, nasze
starszaki wraz z wychowawczyniami, uczestniczyły
Dnia 7.X.2010 r. odbyła się uroczystość „Paw apelu przygotowanym przez uczniów gimnazjum
sowania na starszaka”. Nasze 5-6 latki stały się pełi harcerzy w Szkole Podstawowej w Lipsku. Wczenoprawnymi starszakami. Wystąpiły z częścią artyśniej, wszystkie przedszkolaki wykonały biało-czerstyczną. Potem złożyły przyrzeczenie. Wypiły „nawone kotyliony symbolizujące barwy naszego kraju.
pój mocy”. Następnie czarodziejskim ołówkiem zoW skupieniu obejrzeliśmy przygotowany program.
stały przez p. Dyrektor M. Bieciuk pasowane na starTo była dla nas mała „lekcja historii”.
szaka. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Po uroczystości, udały się wraz z rodzicami
„BAL MARCHEWKI”
do sal, na odrobinę słodkości.

ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W grupie 3-4 latków w dniu 23.11.2010 r. wychowawczyni p. K. Zieziulewicz zorganizowała „Bal
marchewki”. Wszystkie maluszki miały na sobie
coś pomarańczowego. Oprócz tego na głowach marchewkowe czapki i opaski. Dzieci jadły „marchewkowe chipsy”, piły sok marchwiowy, wyklejały z
wycinanki kontury marchewki. Wesoło bawiły się
przy muzyce.
Okazało się, że „marchewkowe słodycze” też
są pyszne i przy tym bardzo zdrowe.

ANDRZEJKI

Jesteśmy Polakami, mówimy po polsku... Choć to
trudne, staramy się uczyć nasze przedszkolaki, jak
być Polakami.

„Andrzejki” w przedszkolu miały miejsce
26.XI. 2010 r. W grupach 5-6 latków odbyły się z
udziałem rodziców.
Wspólne zabawy: wróżby - przepowiadające przyszłość, tańce, zabawy przy muzyce sprawiły
wszystkim wiele radości.
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W sprzedaży pomagali nam harcerze. Jesteśmy im za
to bardzo wdzięczni.
Dziękujemy też rodzicom i wszystkim tym, którzy
włączyli się do tej akcji.
Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na potrzeby przedszkolaków.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
W dniu 17.XII. 2010 r. z udziałem rodziców,
personelu przedszkola i pani katechetki - R. Jermak
zorganizowano w grupach 3-4 latków i 5-6 latków
„Spotkanie opłatkowe”.
Przedszkolaki wystąpiły z częścią artystyczną, jasełkami. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Życzymy wszystkim:
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, nasi milusińscy, własnoręcznie
przygotowali różne ozdoby świąteczne.
W dniach 13-17.XII. 2010 r. odbył się w przedszkolu Kiermasz świąteczny, na którym można było za
symboliczną kwotę, kupić te ozdoby.

Wesołych Świąt!
a w święta niech się snuje kolęda
i gałązki świerkowe
niech Wam pachną na zdrowie.
Przedszkolaki z wychowawczyniami
Nauczycielka przedszkola - A. Gładczuk
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MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
W

L I P S K U

zaprasza 9 stycznia 2011 r. o godz. 10 3300 na

XII POWIATOWY
PRZEGLĄD WIDOWISK

KOLĘDNICZYCH I PASTORAŁEK
W TRAKCIE ZBIÓRKA PIENIĘŻNA
ORAZ LICYTACJA GADŻETÓW
OM OC Y
N
AR
Z EC Z W
IELKIEJ O
RKIESTRY Ś
WIĄTECZNEJ PPOMOCY
NA
RZECZ
WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ

W czasie trwania Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wolontariusze z identyfikatorami prowadzić będą zbiórkę
pieniędzy do puszek na terenie miasta i przy kościele.
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XIV GWIAZDKOWY TURNIEJ TAEKWON-DO
W dniu 4 grudnia 2010 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 odbył się XIV Gwiazdkowy Turniej Taekwon-do.
Zawody zostały rozegrane w rekordowej obsadzie. Wystartowało w nich 94 zawodników z pięciu klubów Taekwon-do
województwa podlaskiego: MUKS „Stoczek 45” Białystok, Podlaskiej Szkoły Taekwon-do „Ko-Dang” Lipsk, TSC
„So-San” Białystok, MUKS „Ósemka” Białystok oraz Młodzieżowego Klubu „Taekwon-do” Bielsk Podlaski.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach układach formalnych i technik specjalnych z podziałem na grupy
zaawansowania. Oddzielnie zostały rozegrane konkurencje dla dzieci najmłodszych (druga klasa i młodsze)
Dziewczyny 0-8 kup
1 Julia Stypułkowska – PSK „Ko-Dang” Lipsk
2 Paulina Grygorczuk
3 Dominika Dobrowolska – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Ewa Tarasewicz – PSK „Ko-Dang” Lipsk
Dziewczyny 7-5 kup
1 Amelia Protasiewicz – PSK „Ko-Dang” Lipsk
2 Natalia Odyniec – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Patrycja Lipska – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Dominika Drągowska – MUKS „Stoczek 45”
Białystok
Dziewczyny 4 kup i pow.
1 Dominika Cylwik – MUKS „Stoczek 45” Białystok
2 Kamila Granatowska – MUKS „Stoczek 45” Białystok
3 Karolina Jakubowska – MUKS „Stoczek 45” Białystok
3 Martyna Pietrzeniec – PSK „Ko-Dang” Lipsk
Chłopcy 0-8 kup
1 Przemysław Sokołowski – MUKS „Stoczek 45”
Białystok
2 Maciej Budnik – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Jakub Lewko
3 Maciej Grygorczuk
Chłopcy 7-6 kup
1 Rafał Sakowicz
2 Maciej Protasiewicz – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Maciej Winkiewicz
3 Piotr Koziatek
Chłopcy 5 kup i pow.
1 Mateusz Dederko – MUKS „Stoczek 45” Białystok
2 Jakub Woroniecki – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Jakub Sierocki – MUKS „Stoczek 45” Białystok

3 Igor Jabłoński – PSK „Ko-Dang” Lipsk
Techniki specjalne dziewcząt 10-7 kup
1 Aleksandra Pankowska – MUKS „Stoczek 45”
Białystok
2 Paula Wróbel – MUKS „Stoczek 45” Białystok
3 Patrycja Lipska – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Ewa Bielonko – MUKS „Stoczek 45” Białystok

Techniki specjalne dziewcząt 6 kup i pow.
1 Julita Surowiecka – PSK „Ko-Dang” Lipsk
2 Dominika Cylwik – MUKS „Stoczek 45” Białystok
3 Martyna Pietrzeniec – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Weronika Skoczko
Techniki specjalne chłopców 0-7kup
1 Karol Wiśniewski – MUKS „Stoczek 45” Białystok
2 Piotr Koziatek
3 Rafał Sakowicz
3 Ryszard Jabłoński – PSK „Ko-Dang” Lipsk
Techniki specjalne chłopców 6 kup i pow.
1 Maciej Protasiewicz – PSK „Ko-Dang” Lipsk
2 Mateusz Dederko – MUKS „Stoczek 45” Białystok
3 Maciej Winkiewicz
3 Radosław Osikowicz – MUKS „Stoczek 45” Białystok
Bieg i kopnięcie „Turbo chagi”
1 Jakub Jabłoński - PSK „Ko-Dang” Lipsk
2 Mateusz Dobko – PSK „Ko-Dang” Lipsk
3 Krystian Wołyń
3 Eryk Ostrowski
Układy dzieci II kl. I młodsi:
1 Izabela Ignatowska
2 Szymon Kopańko
3 Magdalena Kniotek
3 Krystian Wołyń
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Najlepsza zawodniczka
Dominika Cylwik – MUKS „Stoczek 45” Białystok
Najlepszy zawodnik
Mateusz Dederko – MUKS „Stoczek 45” Białystok
Klasyfikacja klubowa
1 PST „Ko-Dang” Lipsk (5zł, 5sr, 8br)
2 MUKS „Stoczek 45” Białystok (5zł, 4sr, 5br)
3 TSC „So-San” Białystok
4 MKT Bielsk Podlaski
5 MUKS „Ósemka” Białystok
Medaliści otrzymali dyplomy oraz paczki ze
słodyczami i upominkami, zwycięscy poszczególnych
konkurencji zostali uhonorowani statuetkami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału
oraz słodkie upominki. Najlepsza zawodniczka i
najlepszy zawodnik otrzymali puchary.
Nagrody ufundowało Biuro Poselskie posła
Damiana Raczkowskiego oraz sklep „Top Sam” oraz
organizator zawodów klub MUKS „Stoczek 45”
Białystok.

Podlaska Szkoła Taekwon-do
„Ko-Dang” Lipsk w Bratysławie
Podlaska Szkoła Taekwondo „Ko-Dang” Lipsk (trener:
Tomasz Leszkowicz) w dniach
22-24.10.2010 uczestniczyła w
rozgrywanym w Bratysławie
Otwartym Pucharze Europy
w Taekwon-do. W zawodach
wystartowało ponad 850
zawodników z 39 państw,
reprezentujących 71 klubów
i reprezentacji narodowych.
Zawody odbywały się
z podziałem na stopnie
mistrzowskie i uczniowskie oraz
grupy wiekowe.

5 medali. Wszyscy posiadają
stopnie uczniowskie i startowali
w grupie 4-1 kup (niebieskie,
czerwone pasy):

Zawodnicy z naszego klubu
zaprezentowali wysoki poziom
i duże umiejętności zdobywając

Paweł Leszkowicz – brązowy
medal walki kat. 54kg, grupa 1835lat

Julita Surowiecka – złoty medal
techniki specjalne, kopniecie
w górę, złoty medal techniki
specjalne kopnięcie boczne,
grupa 12-14 lat
Martyna Pietrzeniec – brązowy
medal walki kat. +45kg, brązowy
medal techniki specjalne
kopnięcie boczne, grupa 12-14 lat

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 23,16-316 Lipsk, woj. podlaskie, www.kultura.lipsk.pl,
e-mail: mgok@lipsk.pl, tel. 87 64 23 586.
Zespół redakcyjny: Wiesław Bochonko, Barbara Tarasewicz, Joanna Marcinkowska, Aneta Szczecina.
Skład komputerowy: Cezary Gładczuk - M-GOK Lipsk.
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