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Szanowni Państwo,
Drodzy nauczyciele, pracownicy obsługi,
Drodzy rodzice i kochani uczniowie.

Przewodnicy w gminie Lipsk
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary
wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012
przekazuję wszystkim serdeczne podziękowania
i najlepsze życzenia na nadchodzące wakacje.
Dziękuję Dyrektorom oraz Kierownikom
za zarządzanie i kierowanie placówkami.
Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich nauczycieli,
dziękuję za wielki wysiłek dydaktyczny i wychowawczy.
Dziękuję pracownikom administracji i obsługi
i tym wszystkim, którzy organizowali nauczanie
i wychowanie w szkołach i przedszkolach.
Za wszelki wysiłek nad moralnym wychowaniem
dzieci i młodzieży, dziękuję księżom i paniom katechetkom.
Gorące podziękowania przekazuję rodzicom.
Wasz całoroczny trud, troska i poświęcenie
przynoszą wymierne efekty, a wdzięczność Waszych dzieci
niech będzie nagrodą i radością.
Dziękuję uczniom.
Gratuluję osiągnięć, cieszę się z waszego rozwoju.
Zakończenie roku szkolnego to ważny moment
w Waszym uczniowskim życiu.
Swoją postawą pokazaliście, iż bliskie są Wam słowa
naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II
,,Prawdziwie wielkim jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć’’.
Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do uczniów,
którzy otrzymali nagrody w roku szkolnym 2011/2012
za wyróżniające wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską.
Reprezentowanie i promowanie szkoły i gminy poprzez
udział w konkursach przedmiotowych
o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim.
Rodzicom uczniów składam wyrazy uznania i podziękowania
za trud włożony w ich wychowanie i rozwój.
Zaczynają się wakacje. Przez dwa miesiące drodzy uczniowie
będziecie odpoczywali, nabierzecie nowych sił i energii.
Życzę wszystkim nauczycielom i uczniom zdrowych, wesołych,
słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Życzę miłego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do szkoły.
Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku
Jerzy Krysztopik
Radni Rady Miejskiej w Lipsku

W dniach 2-30 czerwca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku przeprowadził szkolenie „Lokalnych przewodników”, w ramach projektu pt. „W Krainie Pisanki”. Na szkolenie zgłosiło się więcej osób niż przewidywał projekt, dlatego też nabór odbywał się
według kolejności zgłoszeń. Szkolenie zorganizowane było w dwudniowych turach, zakres tematyczny szkolenia był dość szeroki, bo
zawierał 48 godz. zajęć.
W ramach szkolenia przeprowadzono wykłady z zakresu: historii,
przyrody i kultury ludowej regionu. W ramach ostatniego zagadnienia
omówione zostały następujące tematy: kuchnia regionalna, pisankarstwo, tkactwo, plastyka obrzędowa, folklor i legendy. Wykładom
towarzyszyły pokazy pisankarskie, wykonywania pieczywa obrzędowego i kwiatów bibułkowych, oraz wycinanek i ozdób choinkowych.
Uczestnicy szkolenia mogli więc praktycznie zapoznać się ze sposobem wytwarzania niektórych wyrobów tradycyjnego rękodzieła ludowego i osobiście spróbować swoich umiejętności w tym zakresie.
W ostatnim dniu wykładów omówione zostały metodyka i etyka przewodnika. Wykłady teoretyczne zakończyły się dwudniowymi
warsztatami w terenie. Polegały one na objeździe terenu naszej gminy i gmin ościennych (Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Sztabin,
Płaska), i pokazaniu przez prowadzących wykłady, najciekawszych
miejsc, dotyczących omawianych przez nich tematów. Uczestnicy
zwiedzili m.in. miejsca potyczek Powstania Styczniowego, obejrzeli schrony wchodzące w skład Linii Mołotowa, przeszli ścieżkami
edukacyjnymi po Bagnach Biebrzańskich i Puszczy Augustowskiej,
zapoznali się z miejscami związanymi z lokalnymi legendami i wydarzeniami historycznymi.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikat ukończenia kursu „Lokalnego przewodnika”.
Koordynator projektu: F.W. Bochonko
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3 Maja
3 Maja obchodziliśmy Święto Konstytucji, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Od 1946
roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze, aż do roku 1990.
W naszej gminie uroczystości z okazji trzeciomajowego święta rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny. Po mszy jej uczestnicy, wraz
z orkiestrą dęta i pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik ,,Zginęli
za Polskę”. Przy pomniku wartę honorową wystawili harcerze z 6 Lipskiej
Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej ,,Żubry” oraz funkcjonariusze Straży
Granicznej. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali przemówienia okolicznoś-

Dni Lipska
26-27.2012 r.
Tradycyjnie Dni Lipska obchodziliśmy w ostatni weekend maja.
Jak co roku rozpoczęliśmy je w sportowym klimacie. W sobotnie
przedpołudnie odbyły się XI Biebrzańskie Biegi Uliczne, w których udział wzięło ok. 200 uczestników ze szkoły podstawowej
w Rygałówce, Bartnikach, oraz ZSS w Lipsku. Po raz pierwszy w biegach udział wzięli również podopieczni z Ośrodka
Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. Św. Ojca Pio w Kuriance.
W tym samym czasie na boisku ,,Orlik” rozegrano Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Lipska, w którym udział wzięło 7
drużyn: Blaugrana Lipsk, Augustów, Waleczne Orły Sztabin,
Old boy’e Lipsk, Żeliwne Sokoły Lipsk, FC Pusta Lipsk, Kaczy
NDL Augustów.
Sobotni wieczór upłynął w rytmie disco. Na scenie zaprezentowały się zespoły NEXX DANCE, SKAZKA oraz gwiazda
wieczoru SUMMER NIGHT.
Drugi dzień obchodów rozpoczął się Mszą św., po której jej
uczestnicy, na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, przemaszerowali na plac przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie
miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. To właśnie Młodzieżowa
Orkiestra Dęta pod batutą p. Piotra Bućwińskiego rozpoczęła niedzielne prezentacje artystyczne. Po niej na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy M-GOK, Zespole Szkół
Samorządowych, Przedszkolu w Lipsku oraz zaproszeni goście:

ciowego Burmistrz Lipska – p. Małgorzaty Cieśluk. Następnie delegacje
poszczególnych zakładów pracy, stowarzyszeń i instytucji złożyły pod pomnikiem wiązanki:
• BURMISTRZ LIPSKA WRAZ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPSKU
• RADA MIEJSKA W LIPSKU
• FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ W LIPSKU
• KOŁO EMERYTÓW STRAŻY GRANICZNEJ W LIPSKU
• OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPSKU
• MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPSKU
• UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W LIPSKU
Uroczystość obchodów 3 Maja zakończył koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Piotra Bućwińskiego.
AS

- Stowarzyszenie ,,Pomóż sobie” wraz z przedszkolakami
- Sekcja Taekwon-do, prowadzona przez p. Tomasza Leszkowicz;
- Młodzież z kółka gitarowego działającego przy M-GOK, które
prowadzi p. Krzysztof Boguszewski;
- Grupy taneczne mażoretek ,,DREAMGIRLS” z Lipska oraz
,,MARIPOSTA” z Raczek, prowadzone przez p. Beatę Tokarzewską;
- Uczestnicy XI Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka,
w tym laureatki Wojewódzkiego Festiwalu - Maria Rokita (II miejsce) i Wiktoria Kaziukiewicz (wyróżnienie);
- Harcerze z 6 LDHSG ,,Żubry”, których opiekunami są
druhny Bożena Zaniewska i Elżbieta Bielawska oraz druh
Leszek Zaniewski;
- Zespół Pieśni i Tańca ,,Biebrza” z Goniądza, kierowany przez
p. Janinę Grabowską
- Zespół wokalny ,,Nadbiebrzańskie nutki” z Goniądza, prowadzony przez p. Adama Grabowskiego;
- Zespół Regionalny ,,Lipsk”, pod kierownictwem p.
Barbary Tarasewicz;
- Zespół rockowy ,,Wunderbaum”;
- CZUPAKABRA – grupa tancerzy ognia wraz z uczniami
z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku
oraz grupa akrobatyczna młodzieży z tegoż ośrodka pod kierunkiem p. Anny Wojszel.
W trakcie trwania prezentacji artystycznych wszyscy zgromadzeni mieli możliwość skorzystania z profilaktycznych usług medycznych, które świadczyła służba medyczna ZOZ w Lipsku, za
co serdecznie im dziękujemy.
W budynku M-GOK można było obejrzeć wystawę
prac uczniów z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego
w Różanymstoku wykonanych pod kierunkiem artysty plastyka
Jacka Marcinkowskiego.

Echo Lipska
Atrakcji nie zabrakło również dla
młodszej części publiczności. Dzieci mogły poskakać na trampolinie czy wymalować twarze specjalnymi farbami.
Uwieńczeniem dwudniowej imprezy
była zabawa, którą poprowadził D.J KERI.
Organizatorzy dziękują Policji oraz Straży
Pożarnej za zapewnienie bezpieczeństwa
w trakcie obchodów Dni Lipska oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji naszego święta.
AS
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Klasyfikacja zmagań piłkarskich:
1.
2.
3.
4.

Blaugrana Lipsk
Augustów
Waleczne Orły Sztabin
Old boy’e Lipsk

Wyniki zmagań biegowych:
Przedszkole:
1.
2.
3.

Maja Boszko
Paulina Karycka
Wiktoria Paszko

1.
2.
3.

Kacper Jabłoński
Arkadiusz Awramik
Artur Skardziński

Klasy I-II SP:
1.
2.
3.

Gabriela Chomiczewska
Natalia Paszko
Julia Wysocka

1.
2.
3.

Filip Czokało
Mateusz Dobko
Piotr Kieczeń

Klasy III-IV SP:
1.
2.
3.

Klaudia Radziewicz
Kinga Dobko
Beata Awramik

1. Krystian Jermak
2. Krzysztof Roszkowski
3. Daniel Parfieńczyk
Klasy V-VI SP:
1.
2.
3.

Ewa Tkaczuk
Patrycja Szmygel
Klaudia Ćwiklińska

1.
2.
3.

Wojciech Danilczyk
Krzysztof Sapieszko
Adrian Marcinkiewicz

Gimnazjum :
1.
2.
3.

Izabela Borodziuk
Edyta Pycz
Gabriela Olszewska

1.
2.
3.

Piotr Danilczyk
Bartosz Dec
Maciej Protasiewicz

Wszyscy podopieczni z Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego
im. Św. Ojca Pio w Kuriance, otrzymali złote medale.

Echo Lipska
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Transdźwig S.J.
STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW
Mirosław Zawadzki
Augustów

SKLEP SPOŻYWCZY
Anna i Andrzej Skokowscy
Lipsk

EASTGROUP S.C.
TECH AUTO
Sklep Motoryzacyjny
Lipsk

SKLEP AGNES
Lilia Kuleszewicz

BAR „ALIBI”
Małgorzata Chodukiewicz

Lipsk

USŁUGI TRANSPORTOWE
Marian Orbik
Lipsk

Lipsk

Części do Aut Zachodnich
SKLEP
Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 3

SPRZEDAŻ KWIATÓW
I ARTYKUŁÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Anna Sztukowska

Kwiaciarnia Stokrotka
Dąbrowa Białostocka
ul. M. Konopnickiej 19

Lipsk

BANK SPÓŁDZIELCZY
W SUWAŁKACH
Oddział w Lipsku

Zakład Masarniczy CYMES
M.Grabińska, E. Grabiński

USŁUGI WETERYNARYJNE
Tomasz Furmański

ROL-BUD
Toczyłowscy, Michalczuk Sp.

Lipsk

Sp. J. Sztabin

Lipsk

P.P.H-U. „JAROSZ”
Henryka Jaroszewicz

PPUH ATC PLASTIK Sp.J.
Sych, Nieścier, Filipiak
Lipsk

Lipsk

Karawana
Bez Granic
w Lipsku

Karawana to jeden z elementów Festiwalu Młodzieży
Bez Granic 2012, jaki od 22
do 26 maja odbywał się w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.
24 maja br. w ramach tego
wydarzenia mieliśmy okazje
gościć w naszym domu kultury grupę młodzieży z Indii.
Obecna na spotkaniu młodzież z gimnazjum w Lipsku
była zachwycona tradycyjnym tańcem,
egzotyczną
muzyką i kolorowymi strojami naszych gości. To była
naprawdę wyjątkowa okazja
obcowania z cudowną kulturą Indii.
AS

„RAD - BUD” USŁUGI
BUDOWLANE
Henryk Raducha
Lipsk

SKLEP „MILUNIA”
Emilia Bagieńska
Lipsk

TAXI „BIEBRZA”
Krzysztof Bądziński
Lipsk

BIURO - Serwis
Marcin Dylewski
Sokółka

SKLEP SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY „MIŚ”
Henryk Kozłowski
Lipsk

SKLEP „ABC”
Fabian Drapczuk
Lipsk

PRACOWNICZY OŚRODEK
MASZYNOWY
Augustów

SZKOŁA KIEROWCÓW
Jan Masiejczyk
Lipsk

DELIKATESY „CENTRUM”
Lipsk

5

PIEKARNIA „ASTA”
Augustów

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH „SEZAM”
Augustów

Zespół Szkół
Samorządowych
Lipsk

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
lek.stom. Marzena
Rybińska
ul Kościelna 9
Lipsk

PHU MAXBUD
Paweł Trochimowicz
Lipsk

Studio Meblowe DORIN
Jarosław Brzęś
Białystok

ROLMET
Boguszewski, Borodziuk, Dadura
Lipsk

BAR „PYZA”
Krzysztof Sylwester Wojnicz
Lipsk
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JUBILEUSZ STRAŻY POŻARNEJ
Granicznej, Policji, Służby Celnej, żołnierze Wojska Polskiego
i Służby Leśnej.
Burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk składa serdeczne podziękowania druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku oraz
Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie za przygotowanie obchodów Dnia Strażaka 2012.
red.

W niedzielę 17 czerwca br. w Lipsku odbyły się obchody Dnia
Strażaka 2012 powiatu augustowskiego połączone z jubileuszem XX-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej i 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków
w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, a następnie na placu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbył się uroczysty
apel podczas którego wręczone zostały odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Podczas obchodów wręczone zostały również pamiątkowe medale i dyplomy z okazji XX-lecia powołania Państwowej Straży
Pożarnej, przedstawicielom władz samorządowych i funkcjonariuszom Komendy z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna
w Bartnikach z okazji 55-lecia ufundowała pamiątkowe statuetki przedstawicielom instytucji, które przyczyniły się do rozwoju
jednostki i wspierają jej działalność.
Na obchody Dnia Strażaka przybyły niemalże wszystkie
jednostki OSP działające na terenie powiatu augustowskiego
wraz z pocztami sztandarowymi.
W uroczystościach udział wzięli: Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku st. bryg. mgr. inż.
Antoni Ostrowski, zastępca komendanta woj. brygadier Andrzej
Sobolewski i bryg. Robert Ostrowski. Z Komendy Powiatowej
PSP w Augustowie Komendant bryg. mgr. inż. Jarosław Wendt,
mł. bryg. mgr. inż. Leszek Krzyżewski – z-ca komendanta, pracownicy i funkcjonariusze PSP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Białymstoku druh Tadeusz Chołko i druh
Marcin Pożarowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP w Augustowie.
W obchodach uczestniczył również Wojewódzki Kapelan Strażaków
mł. kpt. ks. Wojciech Ejsmont, ks. dziekan Jerzy Lubak – proboszcz parafii Lipsk, ks. kan. mgr Grzegorz Zwierzyński – proboszcz parafii Rygałówka.
W dniu jubileuszu obecni także byli przedstawiciele samorządów: Pan Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski,
Pan Roman Krzyżopolski – Przewodniczący Rady Powiatu, Pani
Małgorzata Cieśluk – Burmistrz Lipska, Pan Jerzy Krysztopik –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku i Radni Rady Miejskiej,
wójtowie powiatu augustowskiego, a także funkcjonariusze Straży
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Z ATA Ń C Z Y Ł Y Ś M Y W PA R K U
W dniu 20 maja Klub Amazonek
zorganizował konferencję poświeconą profilaktyce zdrowotnej. Było to kolejne spotkanie
w ramach akcji prozdrowotnej,
którą klub prowadzi w naszej
gminie już drugi rok. Tym razem amazonki zaprosiły gości z Białostockiego Centrum
Onkologii z Białegostoku.
Dzięki temu mieszkanki naszej gminy oraz grupa amazonek z Białegostoku, skupiona
przy Stowarzyszeniu do walki
z rakiem, miały możliwość wysłuchania ciekawych wykładów.
Na początek pani Małgorzata
Frąś – psychoonkolog kliniczny z BCO przeczytała list z pozdrowieniami dla wszystkich
uczestników spotkania od
pani Dyrektor Białostockiego
Centrum Onkologii, dr n. med.
Marzeny Juczewskiej.
Pani Katarzyna Maksimowicz
– Kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego
- Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi, wygłosiła wykład na temat realizacji tego programu na
Podlasiu. Dowiedzieliśmy się,
że gmina Lipsk zajmuje w naszym regionie pierwsze miejsce pod względem ilości kobiet
zgłaszających się na badania
profilaktyczne. Mamy nadzieję, że akcje prowadzone przez

amazonki też się do tego przyczyniły.
Pani dr n. med. Joanna
Filipowska- Kierownik Zakładu
Rehabilitacji przy BCO mówiła
o bardzo popularnym problemie
cywilizacyjnym jakim jest wysiłkowe nie trzymanie moczu.
Pan dr n. med. Tomasz
Maksimowicz Ordynator
Oddziału Radioterapii
w BCO przedstawił słuchaczom w przystępny sposób Europejski Kodeks Walki
z Rakiem .
Ostatni wykład był szczególnie interesujący dla osób, które już zmagają się z chorobą
nowotworową, gdyż wygłosiła go Agata Panas, która jest
amazonką. Opowiadała o swoich doświadczeniach, przeżyciach, które mogą pomóc innym
w walce z chorobą.
Na zakończenie wszystkie
uczestniczki spotkania zatańczyły w parku tańce w kręgu
pod kierunkiem pani Iwony
Dziermy .
Podczas spotkania można było
zmierzyć poziom cukru oraz
ciśnienie. Wszystkie uczestniczki otrzymały materiały informacyjne, ulotki oraz gadżety
promujące akcję.
Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji
powierzonego zadania pub-

licznego przez Gminę Lipsk dla
Klubu Amazonek działającego
przy Towarzystwie Przyjaciół
Lipska. Współorganizatorami
byli: Stowarzyszenie do Walki

z Rakiem działające przy BCO,
SP ZOZ w Lipsku oraz M-GOK
w Lipsku.
Klub amazonek

Nie skupiają się tylko na sobie…
!

AMAZONKI To wspaniałe kobiety, które nie tylko dają nam
codziennie świadectwa, że choroba to nie wyrok, że trzeba
i można żyć w miarę normalnie, ale poprzez swoje działania starają się nas edukować.
Właśnie w dniu 20 maja b.r. uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez Amazonki, w którym wzięli udział m.in.
lekarze z Białostockiego Centrum Onkologii. W bardzo przystępny sposób przekazali informacje na temat badań profilaktycznych raka piersi i ich znaczenia dla jak najwcześniejszego
jego wykrycia. Poruszyli także wstydliwy, skrywany problem
nietrzymania moczu, który dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn powodując dyskomfort życia, czasem uniemożliwiając pracę zawodową a który można z powodzeniem leczyć.
Najbardziej jednak poruszyła mnie opowieść młodej dziewczyny, terapeutki, o jej zmaganiach z chorobą. Spotkanie zakończyło się wspólnymi tańcami w kręgu, co jest dowodem
na to, że choroba nie musi obezwładniać.
Nowotwory niestety zbierają swoje żniwo. Osoby zdrowe nie
powinny stronić od tej tematyki, gdyż wiedzy nigdy za wiele.
Może się ona przydać wcześniej niż myślimy.
Dziękuję za to spotkanie i oczekuję następnych.
W.B.

NR.
NR. 364
364

ROK
ROK WYD.
WYD. XXV
XXV

TRYPTYK WSPOMNIENIOWY PO RAZ WTÓRY

NIEME FILMY
Stanowią integralną część nagrania na płycie zamieszczonej jako dodatek w publikacji:
NASZE LICEUM /Jubileusz 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej
1962-2012/ dedykowanej absolwentom i nauczycielom liceum w Dąbrowie Białostockiej
z okazji II zjazdu, wyd. II poprawione i uzupełnione, Dąbrowa Białostocka, Czerwiec 2012.
Owe „nieme filmy”- autorstwa ś.p. mgr Pantaleona Konkiela - dotyczą zagadnień szkolnych, a mianowicie: akademia, szkoła, obiad, próba, pochód, matura, zajęcia praktyczne p.o., apel, obejście szkoły, lekcja, pokój nauczycielski, propaganda, X-lecie szkoły,
matura 76, dyrektor i kadra, pochód, matury, rozdanie świadectw, 20 lat LO.
WYCINEK Z DZIEJÓW LO
Każdy rocznik absolwentów ma własne spojrzenie na dzieje LO w Dąbrowie Białostockiej.
Wyżej wymienione „nieme filmy” i lektura opracowania kronikarzy szkolnych, przybliżają
klimat dawnych lat szkolnych. Dobrze się stało, że w publikacji książkowej omówiono:
zarys historii Dąbrowy Białostockiej, zamieszczono wykaz dyrektorów, rady pedagogicznej /1962-2012/ oraz absolwentów z lat 1966-2012. Ponadto zamieszczono okolicznościowe wzmianki o patronach szkolnych, np. gen. Nikodemie Suliku /s. 15-19/.
WE WSPOMNIENIACH ABSOLWENTÓW I KADRY
Po latach przypominają się nie tylko nazwiska i imiona żyjących, ale i tych którzy odeszli do wieczności. Drugi zjazd ujawnił siedemnastu, którzy nie żyją. Ich groby są rozsiane po cmentarzach w RP. Na cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej spoczywa ich troje:
mgr . Nakoneczny, mgr P. Konkiel, mgr J. Kochanowska /Radziwon/. Podobnie rzecz ma
się z absolwentami. Np. z dawnej klasy IVc /r. 1975/ nie żyją już cztery osoby. Podobnie
jak przy I zjeździe /8 czerwca 2002 r./ ukazała się wzmianka w „Gazecie Współczesnej”.
10 czerwca 2002 r. tak również się stało i z okazji II zjazdu. Okolicznościowy artykuł
ukazał się w „Gazecie Współczesnej” 4 czerwca 2012 r.
P.S.
„Łączna liczba wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego
/Rolniczego/ wynosi 5117 osób. Liceum Zaoczne umożliwiało zdobycie czy też uzupełnienie średniego wykształcenia około 1000 osób w różnym wieku.”
Por. Biuletyn TPL Lipsk n/ Biebrzą r. wyd. XXVIII Nr. 366/2009, str. 15-16.
Opracował: Ks. dr Edward Anuszkiewicz

2009
2009
█ Ciekawostka historyczna
”UWAGA W razie powołania do służby
wojskowej wskutek mobilizacji należy zabrać ze sobą: 1/ żywność na czas drogi
do wyznaczonej formacji; 2/ przybory do
jedzenia/ łyżkę, nóż, kubek i miskę lub
talerz blaszany/. Prócz tego należy o ile
możności przynieść ze sobą:
1/ buty długie/bronie konne/ lub trzewiki/
piechota/ ; 2/koc lub derkę; 3/ ręcznik;
4/koszule, kalesony i onuce/ cienkie w lecie, a ciepłe w zimie lub jesieni/; 5/ chustki
do nosa; 6/ sweter czyli kaftan wełniany/
w zimie lub na jesieni/; 7/ pasek do spodni; 8/ manierkę: 9/ rękawiczki/ w zimie lub
na jesieni/; 10/ plecak typu sportowego.
Za wszystkie przedmioty uznane za zdatne/ z wyjątkiem żywności/ będzie uiszczona zapłata w gotówce natychmiast
po zgłoszeniu się w Formacji”.
Źródło: Książeczka wojskowa. Seria C-0175402/
Lipsk-dn. 7.11.1949 r./

█ Ciekawostka historyczna
W dawnym powiecie Dąbrowa Białostocka
zamieszkiwali Tatarzy. Dla zainteresowanych ich problematyką podaję kilka tytułów, które mogą pogłębić o nich wiedzę,
a mianowicie:
1. Leszek Podhorodecki, Chant krymski
i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w.,
Książka i Wiedza-Warszawa 1987.
2. Jan Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w
Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w.,
Państwowe Wydawnictwo NaukoweWarszawa 1989.
3. Piotr Borawski, Tatarzy w dawnej
Rzeczpospolitej, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza-Warszawa 1986.
4. Ali Miśkiewicz, Tatarzy Polscy 19181939 Życie społeczno-kulturalne
i religijne, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe-Warszawa 1990.
5. Muzeum Okręgowe w Białymstoku,
Tatarzy podlascy, Białystok 1989.

█ Ciekawostka historyczna
Dla żądnych wiedzy o Żydach przypominam, że w publikacji mojego autorstwa
przed 15 laty, a mianowicie: Żydzi nad
Biebrzą od czasów najdawniejszych do
1941, Edward Anuszkiewicz, Ełk 1997,
na stronach 34-36 podałem Literaturę
/wybór/ Można więc się ’’oczytać”.
Ks. E Anuszkiewicz

Echo Lipska
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Matka
,,Dłonie matki to najpiękniejszy wazon
na kwiaty całego świata”
Maj - najpiękniejszy miesiąc w roku.
Z zimowego snu budzi się życie przyrody. Wybucha zieleń. Kwitną
bzy, jaśminy. W lesie cudowne delikatne dzwoneczki konwalii,
biała czeremcha. Słodka woń kwiatów zapiera dech w piersiach.
Zza mórz wróciły ptaki. Łuskoty, przeloty, ich koncerty unoszą duszę w przestrzeni, przypinają skrzydła, zachęcają do pracy, do
wzniosłych czynów. Zakochanym w kalinach kląska słowik. Nad
polem swoje trele wywodzi skowronek. Odradza się życie, coroczny cykl natury, by ziemia wydała plony, a ludzie byli szczęśliwi.
Ten najpiękniejszy miesiąc poświęcony jest matce-pierwszej istocie po Bogu, która daje życie i bezgraniczną miłość.
Rozpoczyna go świętą klamrą 3 maj- uroczystość Matki Bożej
– Królowej polskiego narodu. Polska stała się krajem Maryjnym
od przyjęcia w 966 r. chrztu. Dzieje Ojczyzny głęboko splotły się z kultem Maryi i Jej Syna. Ona stale trzymała straż nad
Polakami, chroniła go swoim przenajświętszym płaszczem klęsk
i nieszczęść. Z pieśnią ,,Bogurodzica Dziewica” rycerstwo szło
na boje. Królowie polscy na kolanach błagali o wstawiennictwo
przed walką, a potem składali hołd po zwycięstwach. Naród polski wyrósł z tradycji Maryjnej, takie mocne drzewo, które okrywa się zielonymi liśćmi kolejnych pokoleń. I tak jest do dziś.
Szczególnie w maju ze świątyń i przydrożnych kapliczek płyną
błagalne prośby:
- Królowo Polski – módl się za nami.
Królową Korony Polskiej nazwał Ją król Jan Kazimierz, gdy
we Lwowie składał śluby dziękczynne za zwycięstwo w ,,szwedzkim potopie”.
W XVIII wieku, gdy Polska utraciła wolność i zniknęła z mapy
Europy na długie 123 lata Boża matka była Królową zniewolonego narodu polskiego. Zapisano to nawet wtedy w konstytucji
3 Maja 1793 r. Do walki szła z powstańcami listopadowymi i styczniowymi. Jasnogórska Pani w małych obrazkach była z Polakami
na emigracji i z zesłańcami w lodach Syberii. Stanowiła cząstkę
Ojczyzny, podtrzymywała na duchu, wlewała w serca nadzieję.
Dzieliła z Polakami radość po odzyskaniu w roku 1918 niepodległości. W dwa lata później stała na czele wojska walczącego w Warszawie z bolszewikami. To za jej przyczyną wydarzył
się ,,Cud nad Wisłą”. Polacy wyparli z kraju większą liczebnie
Armię Czerwoną. Tragiczny wrzesień 1939 r. i znowu modlitwy
narodu do niebieskiej Matki o pomoc i opiekę. Znowu wspierała
AK na partyzanckich ścieżkach. Żyła w sercu matek, które błagały o zachowanie życia dla walczących synów. Matka Boża to
największa Hetmanka naszego narodu. Może dla tego niebiosa
zsyłały coraz to nowych apostołów. Nie sposób wymienić wszystkich. Jednym z ostatnich był Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan
Wyszyński. To on przeprowadził kraj przez ,,morze czerwone”
komunizmu i wołał:
,,Wszystkie nadzieje – to Ona – Matka Najświętsza.
A jeżeli jaki program – to tylko Ona!”
Sam uważał, że już za życia został nagrodzony, kiedy następcą św. Piotra wybrano Karola Wojtyłę – największego z rodu
Polaków. Zaraz po konklawe obaj wyszeptali jednocześnie:
- To Jej dzieło!
A potem na Jasnej Górze u Jej tronu papież Jan Paweł II wołał:
,,Jasna Góra to sanktuarium całego narodu. Trzeba przykładać
ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki”.

Przez cały pontyfikat powtarzał: ,, Totus Tuus” Maryjo! Powierzył
w Jej opiekę Ojczyznę i cały świat, bo to najlepsza Matka.
Po Bożej Matce najważniejszą istotą jest matka ziemska.
Jej święto 26 maja serdeczną klamrą zamyka miesiąc. Bez matki nie istniałby świat. Jest rodzicielką, przedłużeniem pokoleń,
przekazuje tradycje, doświadczenia. Niesie wiarę, nadzieję i miłość.
,,Matka to dźwiganie wszystkich trosk dziecka.
Niech uchwycę twoje ręce i obsypię je pocałunkami”.
Matka, mama, mamusia, mateńka – tego imienia nie trzeba uczyć.
Ono wrasta w nasze życie. Poeci napisali o niej tomy wierszy.
Wokaliści złotymi nutami wyśpiewali jej poświęcenie, nieprzespane noce. Dobra i czuła, jedyna i niezastąpiona. Koi i uspokaja.
Wychowuje i formuje. Daje dobre i mądre rady. Czuwa nad dziećmi, aby jak w tyglu złoto, wytopiły się najdoskonalsze charaktery, by z ,,gałązki wyrosło potężne drzewo”. Ile słodyczy niosły jej
kołysanki? Jak miodowy był jej uśmiech? I te delikatne ramiona, które tuliły do serca.
,,Mamo, utkałaś mą osobę ze snów kolorowych.
Pielęgnowałaś skrzydła, by mogły latać wysoko!”
Macierzyństwo to jeden z największych cudów świata.
Matka bezgranicznie kocha każde swoje dziecko. Najpierw kołysze je w kolebce pod sercem, a gdy się urodzi do końca życia nosi w sercu. Jej miłość nie ma przerw, urlopów, emerytury.
Ona trwa i trwa do ostatniej chwili. To ona pierwsza czyni znak
krzyża na czole swojej pociechy, uczy pacierza. A potem żegna
na progu chaty, gdy dzieci opuszczają rodzinne gniazdo – jedyna, ukochana.
,,Za ból rodzenia i za ciągłą troskę
Za wszystkie noce przy tobie spędzone.
Złóż pod jej stopy wieniec z róż wdzięczności,
Złóż pod jej stopy z miłości koronę.
I nigdy nie odtrącaj pomarszczonej ręki!”
Za miłość matki można zapłacić tylko miłością i pamięcią.
Matka to rodzinny dom, to ciepło jej ramion. To cudowna muzyka czajnika, gdy domownikom przygotowuje herbatę.
To dzieża pachnąca chlebem. Pamiętamy, jak brała świeży bochen, na którym był krzyż uczyniony jej ręką i odkrajała gorące
kromki dla dzieci. W nich była miłość, bo w dzieży zakwaszała
go modlitwą. W tych świeżych bochnach były wschody i zachody słońca. Nocne gwiazdy i śpiew skowronka nad łanem i najpiękniejsze wonie kwiatów. Chleb przyprawiony sercem matki
pachnie do dziś szczęśliwym dzieciństwem, motylą młodością.
Pamiętasz zmierzch w wieczornej ciszy?
I matkę – najświętszą z istot po Bogu?
Wtedy jej mądre rady słyszysz,
Gdy cię żegna na rodzinnym progu.
Ona nigdy nie czuła zmęczenia, choć utrudzona. Wstawała
najwcześniej ,,kiedy ranne wstają zorze”. A potem cały dzień przy
pracy i modlitwie. Za dom, za męża, za dzieci, by wyrosły na
dobrych i mądrych ludzi. Wieczorem rzuciła ,,Wszystkie nasze
dzienne sprawy”. A kiedy już wszyscy spali, jej spracowane ręce
zrastały się z różańcem. Długo w noc na tych paciorkach prowadziła dialog z Bożą matką i Jej Synem Jezusem Chrystusem.
W Dniu matki w podziękowaniu za trud wychowania składamy najpiękniejszy bukiet kwiatów. Mamo! Byłaś, jesteś i będziesz
sercem domowego ogniska. Najmądrzejszym drogowskazem na
drogach życia. Za miłość i dobroć stokrotne dzięki. Niech wspiera cię niebo, rozjaśnia twoją twarz uśmiechem. A Bóg niech włoży złotą koronę na twe skronie. Kocham cię mateńko!
Stanisława Suszyńska

Dzień Matki, 2012 r.
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PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA
XI Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaka „Mama,
tata i ja” odbył się 22.04.2012 r. W przeglądzie piosenki wzięło udział 26. przedszkolaków. Wszyscy otrzymali gromkie brawa, dyplomy i nagrody. Na przegląd wojewódzki wytypowano:
Wiktorię Kaziukiewicz, Pawła Krzywańskiego z gr. 5-latków p.
Bożeny Zaniewskiej i Marię Rokita wraz z mamą z gr. 3-4-latków p. Katarzyny Zieziulewicz. Marysia Rokita wraz z mamą
wyśpiewały II miejsce, III miejsce Paweł Krzywański. Wiktorię
Kaziukiewicz wyróżniono.
Gratulacje naszym małym artystom!

KONKURS NA
„NAJŁADNIEJSZĄ
REGIONALNĄ PISANKĘ”
Grupy 5-6-latków uczestniczyły w zajęciach z twórczynią ludową p. Barbarą
Tarasewicz, na których pisały pisanki metodą batikową.
Dzieci wzięły udział w konkursie na „Najładniejszą regionalną pisankę” -indywidualnie
i grupowo.
I miejsce – Maja Boszko z gr. 6-latków p. Ewy Sapieszko
II miejsce – Martyna i Patrycja Parfieńczyk,
a wyróżnienie Natalia Dobko z gr. 5-latków p. Anny Gładczuk
III miejsce – Jakub Jarmusik, wyróżnienie – Kacper Smykowski
z gr. 5-latków p. Bożeny Zaniewskiej. Nagrody grupowe zdobyły 5-latki p. Anny Gładczuk i p. Bożeny Zaniewskiej.
Tradycje pisankarskie żyją wśród nas!

DNI LIPSKA
26 i 27 maja 2012 r. miały miejsce „Dni Lipska”.
W pierwszym dniu nasze przedszkolaki wzięły udział
w XI Biebrzańskich Biegach Ulicznych. Wszyscy dzielnie dobiegli do mety. A zwycięzcami zostali:
W kategorii dziewczynek

W kategorii chłopców

1. Maja Boszko
2. Paulina Karycka
3. Wiktoria Paszko

1. Kacper Jabłoński
2. Arkadiusz Awramik
3. Artur Skardziński

W drugim dniu nasze pociechy wystąpiły na scenie z programem „Dla Mamy i Taty”. Zaprezentowali się też laureaci
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Mama, tata i ja” - Wiktoria
Kaziukiewicz, Maria Rokita z mamą oraz wybrani uczestnicy
konkursu gminnego: Aleksandra Rokita, Aleksandra Ignatowicz,
Agnieszka Ankudowicz i Weronika Snarska.

DZIEŃ RODZICA
W dniu 24 i 25.05..2012 r. w przedszkolu odbyły się uroczystości Dnia Rodzica. Każda grupa przygotowała część artystyczną i upominki dla swoich mam i tatusiów. W grupach starszaków
odbyły się konkursy z udziałem rodziców. Wszyscy wesoło bawili się. Po zabawie, na stołach czekały słodkości przygotowane przez mamy.
To były niezapomniane chwile…

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
31.05.2012 r. wszystkie grupy przedszkolaków bawiły się
na Festynie z okazji Dnia Dziecka. W organizacji pomagali nam
uczniowie kl. III „a” z gimnazjum. Pogoda dopisała, wiec wszyscy
wspaniale bawili się na naszym nowym placu przedszkolnym.
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Konkursy były przeplatane zabawami przy muzyce. Po zabawie
wszyscy ruszyli do sal na słodkie niespodzianki.

kał słodki poczęstunek. Wszyscy z wesołymi minami, szczęśliwi wróciliśmy do Lipska.

ZAKOŃCZENIE ROKU W PRZEDSZKOLU

KONKURS RECYTATORSKI „ŚWIAT DZIECKA”
W Dniu Dziecka 1.06.2012 r. nasze 5-6-latki razem z klasami I-III uczestniczyły w konkursie recytatorskim „Świat Dziecka”.
Z przedszkola wzięło w nim udział 7 dzieci. II miejsce wyrecytował Paweł Juchniewicz z gr. 5-latków p. A. Gładczuk, III miejsce Wiktoria Paszko z gr. 6-latków p. Ewy Sapieszko i Agnieszka
Ankudowicz z grupy 5-latków p. Bożeny Zaniewskiej. Obejrzeliśmy
pokaz klas IV-VI „Eurowizja”. Każda grupa przedszkolna i klasy
I-III zaprezentowała wybraną piosenkę. Bawiliśmy się też przy
muzyce razem ze starszymi kolegami. Miło spędziliśmy czas
w Szkole Podstawowej.

WYCIECZKA DO FIKOLANDU
W dniu 06.06.2012 r. na wycieczkę do Fikolandu do B-stoku
wyruszyły 2 autokary z 4-5-6-latkami wraz z wychowawczyniami i rodzicami. Na miejscu czekało wiele atrakcji: zabawy z animatorkami, w piłkach, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, sala
zabaw. Każdy znalazł coś dla siebie. Po zabawie na dzieci cze-

Rok szkolny 2011/2012 dobiegł końca. Nadeszły upragnione wakacje.
W dniu 28.06.2012 r. 6-latki pożegnały przedszkole. W uroczystości uczestniczyły też pozostałe grupy przedszkolne. Dzieci
zaprezentowały program o wakacjach i lecie, tańczyły poloneza,
kujawiaka i pofajdoka. 6-latki podziękowały wszystkim za razem
spędzony czas. 4-5-latki pożegnały też swoich starych kolegów.
Następnie 6-latki z rąk Pani Dyrektor Marii Bieciuk otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola. Pamiątkowe dyplomy i nagrody
z programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 5-latki otrzymały od
swoich wychowawczyń w salach zajęć.
Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji!
Nauczycielka przedszkola
Anna Gładczuk

Poetycki przepis na figurkę z masy solnej
Aby wykonać figurkę z ciasta,
Wybierz się rano z mamą do miasta.
Kup kilo mąki i kilo soli,
Potem to w domu wysyp na stolik.
Do górki z mąki na górce z soli
Dolej powoli wody do woli.
Lej i ugniataj, tnij, zrób powtórkę
I z różnych części ulep figurkę.
W końcu (i to już ostatnia rzecz)
Figurkę kwadrans w brytfannie piecz,
Potem pomaluj jakimś kolorem.
Właśnie zostałeś ilustratorem!
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NA SPORTOWO

NA SPORTOWO

kwiecień - czerwiec 2012

NA SPORTOWO

Tegoroczne Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych odbyły się w dniach 1.-3. czerwca w Nowej Rudzie - Słupcu.
Wystartowało 210 zawodników z 40 klubów, reprezentujących 12 województw.
Z naszego klubu wystartowało czterech zawodników,
którzy uzyskali kwalifikację startując w dwóch eliminacjach
makroregionalnych. Podróż
spokojna, choć daleka (685
km), nie wpłynęła na samopoczucie zawodników. Pomimo
że mieliśmy najdalej (dalej
w Polsce chyba już nie można:) ), na miejsce dotarliśmy
jako jedna z pierwszych drużyn.
Rywalizacja rozpoczęła się
w sobotę od konkurencji układów formalnych stopni uczniowskich dziewcząt. W konkurencji
tej mieliśmy dwie reprezentantki. Pierwsza rozpoczęła Julita
Surowiecka. Niestety późno rozpoczęte przygotowania i przerwa w treningach dały o sobie znać. W rywalizacji z zawodniczką z Łodzi pomyłka w układzie
spowodowała odpadnięcie w pierwszej rundzie.
Następnie zaprezentowała się Martyna Pietrzeniec,
która mając wolny los rywalizację rozpoczęła od drugiej rundy. Pokonała w niej zdecydowanie zawodniczkę
z Białej Podlaskiej. W trzeciej rundzie spotkała się z bardzo dobrą reprezentantką Pruszcza Gdańskiego. Niestety
słaba dynamika, brak równowagi oraz nierówne tempo przesądziły o porażce Martyny i utracie medalu. Ostatecznie Martyna
zakończyła rywalizację na miejscu 5-8, Julita 17-21.
Najważniejszą dla nas konkurencję walk rozpoczęła kategoria dziewcząt do 53 kg. Kolejny raz reprezentowały nas Martyna
i Julita. Przed zawodami nikt nie ukrywał, tym bardziej ja, że w tej
kategorii mierzymy w medale. Jednak po przeanalizowaniu listy
startowej mój zapał trochę ostygł. Zobaczyłem na niej trzy reprezentantki Polski, w tym najgroźniejsze moim zdaniem zawodniczki z Łodzi i Pruszcza Gdańskiego. W pierwszej rundzie Julita
Surowiecka wykorzystując naturalną dynamikę i dobrą pracę rąk
bez problemów pokonała zawodniczkę z Częstochowy. Druga
runda to kolejna gładka przeprawa z reprezentantką Lublina.
I tu zaczęły się schody. Po pierwsze i chyba najważniejsze, brak
przygotowania kondycyjnego i technicznego. Mam nadzieje, że
Julka od nowego roku sumienniej będzie podchodziła do treningów, a wagę będzie trzymała cały czas. Po drugie w półfinale
trafiła na reprezentantkę Polski Elizę Graczyk (faworytkę kategorii). Dosłownie do samego końca walczyła bardziej z brakiem
tchu niż z przeciwniczką. Przegrała minimalną, punktową stratą.
Dobrze realizowana taktyka, dobre zasłony, szczelna garda i dynamika niestety nie wystarczyły. W starciu z kadrowiczką widać
było potencjał na medal. Myślę, że gdyby Julka przepracowała
cały okres treningowy walczyłaby w finale. Repasaż o brązowy
medal przegrała już wyraźnie z inną kadrowiczką, Natalią Michoń
z Pruszcza. Rywalizację zakończyła na miejscu 5-6.
Osobny temat to Martyna. Silna, dobrze przygotowana technicznie, taktycznie i kondycyjnie rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy. I od razu musiała sprostać kadrowiczce z Pruszcza,
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Natalii Michoń. Pierwsza runda
to całkowita klapa w wykonaniu Martyny, która nie wykonywała założonej taktyki. Na
szczęście w drugiej się obudziła
i zdominowała przeciwniczkę,
odrabiając straty i wychodząc
na prowadzenie w ostatnich
sekundach walki. W półfinale spotkała się z mocno bijącą
zawodniczką z Częstochowy.
Jednak doświadczenie, wyższe
umiejętności oraz wszechstronność przeważyły na korzyść
Martyny. W finale, który rozgrywany był podczas wieczornej gali spotkała się z Elizą
Graczyk z KTT Łódź (minimalnie wygrała w półfinale z Julitą).
Dobrze zmotywowana Martyna
od początku walki kontrolowała wydarzenia. Reprezentantka
Polski nie mogła znaleźć na nią
sposobu. Po pierwszej rundzie
Martyna prowadziła u dwóch
sędziów, jeden punktował remis, a jeden zwycięstwo przeciwniczki (2:1:1). Na
początku drugiej wygrała jeszcze kilka wymian (pomimo, że sędziowie nie chcieli zauważyć połowy
punktów) i było 2:2:0. Niestety czterdzieści sekund
przed końcem walki Martyna popełniła jeden jedyny
błąd i dostała kopnięciem w głowę (cały czas uczulałem na to aby asekurować głowę). Momentalnie zrobiło 1:1:2. Martyna zdołała jednak wyrównać, ale przy
akcji nogą przeciwniczki sędziowie zobaczyli coś czego nie
było – kolejne kopnięcie w głowę... Porażka minimalna i niezasłużona. Oczywiście srebro i tytuł wicemistrzyni Polski to niebywałe osiągnięcie, czego serdecznie gratuluję. Jednak w odczuciu
większości osób zgromadzonych na hali to nasza zawodniczka
powinna stać na najwyższym stopniu podium.
Dużo emocji przysporzył nam również start Maćka Protasiewicza.
Co prawda w konkurencji technik specjalnych zajął 17. miejsce, to
w kategorii walk do 66 kg pomimo braku sparingpartnerów w klubie zaprezentował się świetnie. Oglądając walki Protasa szybko
można dojść do wniosku, że początek walki to galimatias w głowie i senność w jego ruchach. Maciek musi wychodzić do pojedynków bardziej zmotywowany. W pierwszej walce spotkał się
z zawodnikiem z Wrocławia. Dobry timing i dobra druga runda
z kopnięciem na głowę pozwoliły Maćkowi pokonać przeciwnika. W drugiej rundzie silny zawodnik z Pyzdr na początku walki
(w klasycznym sennym wykonaniu Maćka) mocno szedł do przodu na co Maciek nie potrafił zareagować. Odzyskał swoje walory
pod koniec pierwszej rundy, a w drugiej dobre skróty i yopchagi
dały mu awans do ćwierćfinału. Spotkał się w nim z wysokim zawodnikiem z Rybnika. Moim zdaniem Maciek przegrał tę walkę
w głowie. Przeciwnik wygrał minimalnie, jednym punktem. Przez
znaczną część walki dobra kontrola dystansu i znowu yop i skróty dawały Protasowi prowadzenie. W drugiej rundzie po kilku błędach stracił kilka punktów i pomimo finiszu nie zdążył już odrobić
strat. Minimalnie przegrany repasaż spowodował utratę szansy
na brąz. Maciej ukończył rywalizację na miejscu 9.-12. i bardzo
udanie zaprezentował się w swoim debiucie.
Ostatnią reprezentantką naszego klubu była Karolina Budnik najmłodszy w drużynie żółtodziób. Na swoje walki czekać musia-
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ła do niedzieli. Start w kategorii do 45 kg. rozpoczęła od porażki
z zawodniczką z Legnicy (zajęła później drugie miejsce). Debiut
mało udany, porażka i utrata szans na finał. Patrząc na chłodno
to przeciwniczka nie była zbyt wymagająca, jednak Karo z gorącą głową nie realizowała taktyki, wchodziła w niepotrzebne wymiany, nie pracowała przednią nogą. Jednak turniej repasażowy
to pokaz ambicji, charakteru i coraz lepszych walk. Po trzech wygranych repasażach z zawodniczkami z Głubczyc, Wrocławia
oraz Białej Podlaskiej Karolina stanęła do walki o brązowy medal
Mistrzostw Polski. Zwłaszcza pojedynek z Dominiką Alenowicz

Na koniec wskazówki dla zawodników:
- „Karateka” – zmiana kategorii wagowej, pilnowanie wagi
przez cały okres startowy, doskonalenie układów, bo jeśli chce zdać egzamin na czarny pas musi zacząć więcej
wolnego czasu poświęcać na ich szlifowanie. W innym wypadku czarno to widzę (i wcale nie myślę o kolorze pasa);
- Julka – praca, praca, praca, regularność, sumienność i pilnowanie wagi przez cały okres startowy;
- „Protas” - jedna uwaga: więcej wiary w siebie!;
- „Karo” - poruszanie i techniki ręczne.

z Wrocławia, posiadaczką czarnego pasa, pokazał jej potencjał.
Ostatnia walka z drugą zawodniczką z Legnicy pokazała dodatkowo, że Karo potrafi słuchać poleceń, analizować wydarzenia
i wykorzystywać swoje atuty. Pełna kontrola przez całą walkę
i największa w drużynie niespodzianka tych mistrzostw – brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych dla Karoliny
Budnik. Gratulacje.

Jako jeden z mniej licznych klubów wywalczyliśmy 1. miejsce
w województwie, 2. w makroregionie oraz 12. w Polsce w klasyfikacji klubów i jest to NAJWIĘKSZY SUKCES W HISTORII KLUBU!!!
Jeszcze raz gratuluję sukcesów i życzę jeszcze lepszych
startów w przyszłym roku!

Wszyscy zadowoleni…
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
zrealizował zadanie pn.:
„Ulepszamy warunki pracy i podnosimy atrakcyjność
oferty kulturalnej M-GOK w Lipsku”.
Koszt całego zadania wyniósł 30 803,00 zł,
a dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wysokości 26 000 zł.
W ramach projektu zakupiono 9 nowych instrumentów
dętych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Lipsku.
Członkowie orkiestry ćwiczyli i grali do tej pory
na instrumentach, które mają już ponad 30 lat.
Wyposażono salę taneczną („kolumnową”)
w stałe nagłośnienie, jak również zakupiono wyposażenie
do sali wystawowej
(gabloty, ścianki wystawiennicze, antyramy itp. akcesoria).
Koordynator projektu: F.W. Bochonko
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EKOMUZEUM – SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO
(c.d. część IV – kontynuacja z nr 145, 147 i 148)
Zasoby infrastruktury turystycznej Gminy Lipsk:

2)

A. Szlaki i ścieżki:
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Zachodni szlak turystyczny: Lipsk - Jałowo - Szuszalewo - Kamienna
Stara i Nowa - Ostrowie Biebrzańskie - Nowy Lipsk - Lipsk. Długość
szlaku wynosi ok. 33 km. Szlak jest dostępny dla rowerów i w zasadzie dla samochodów osobowych, chociaż na odcinku z Lipska do
Kamiennej Starej prowadzi drogami gruntowymi.
Szlak rowerowy (dostępny także dla samochodów) dolinami górnej
Biebrzy, Niedźwiedzicy i Nurki. Szlak prowadzi przez miejscowości:
Lipsk - Kurianka - Jaczniki - Rygałówka - Ponarlica - Koniuszki - Rogożyn Nowy - Rogożynek - Lipsk. Długość szlaku wynosi 30 km.
Prowadzi on terenami BPN lub jego otuliną.
Szlak turystyczny dolinami Haciłówki i Wołkuszanki - z Lipska przez
Skieblewo - Wołkusz - Bartniki - Starożyńce - Kuriankę z powrotem
do Lipska. Długość szlaku ok. 40 km, dostępny dla rowerzystów i samochodów. Szlak nie jest zagospodarowany turystycznie.
Szlak północno-zachodni: Lipsk - Jastrzębna II - Balinka - Kozi Rynek - Kuriańskie Bagno - leśniczówka Hanus - Krasne - Skieblewo Batorówka - Lipsk. Długość trasy wynosi ok. 60 km. Jest on dostępny
dla rowerów oraz samochodów osobowych.
Szlak tematyczny pt.: „Spotkanie z folklorem w Lipsku”
Oferta jest skierowana do zorganizowanych grup turystycznych:
dziecięcych, młodzieżowych, rodzinnych itd. oraz turystów indywidualnych, którzy oprócz poznania zabytków i przyrody północno
-wschodniej Polski pragną uatrakcyjnić swój pobyt na ziemi augustowskiej kontaktem z autentyczną sztuką ludową i folklorem tych
ziem (pogranicza kulturowego polsko-czarnoruskiego). Oferta realizowana będzie w okresie od marca do października, z tygodniowym
wyprzedzeniem.
przez Gminę Lipsk przebiega szlak rękodzieła ludowego Podlasia
(wytyczony przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Ścieżka przyrodnicza „Błota Biebrzańskie - Nowy Lipsk” (znaki czerwone). Zlokalizowana jest ok. 7 km na zachód od Lipska. Trasa liczy
3 lub 4 km (dwa warianty trasy). Na szlaku ścieżki znajdują się 2 wieże widokowe i 8 przystanków. Należy zaopatrzyć się w buty gumowe,
trasa może być trudna do przejścia. Warto jednak podjąć wysiłek,
aby poznać młaki turzycowe, łąkę ostrożeniową czy zbiorowiska
brzeziny bagiennej. Twórcą i administratorem ścieżki jest Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej.
ścieżka edukacyjna „Spacerkiem po Lipsku” (realizowana przez Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku)

3)
4)

Zasoby infrastruktury turystycznej Gminy Sztabin:
A. Szlaki i ścieżki:
1)
2)
3)

5 gospodarstw agroturystycznych:
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Modrzewiem” - Danuta
i   Józef Hawrylik, Lipsk, ul. Rzemieślnicza 4 (10 miejsc
noclegowych)
• Kwatera Agroturystyczna - Kazimierz Drapczuk, Lipsk,
ul.Żłobikowskiego 3 (9 miejsc)
• Gospodarstwo Agroturystyczne - Marek Krawczyk, Rakowicze
55, gmina Lipsk (8 miejsc)
• Gospodarstwo Agroturystyczne, Krasne 13, gmina Lipsk
(5 miejsc)
• Gospodarstwo Agroturystyczne, Rogożynek nad Biebrzą 1,
gmina Lipsk (5 miejsc);

przez Gminę Sztabin przebiega Podlaski Szlak Bociani;
przez Gminę Sztabin przebiega Pierścień Rowerowy
Suwalszczyzny;
szlak rowerowy im. Karola Brzostowskiego utworzony w roku
2004 w wyniku współpracy Gminy Sztabin z Suwalską Izbą Rolniczo–
Turystyczną (w ramach Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
Suwalszczyzny – Baltic Sea Cycling). Szlak wiedzie przez
malownicze wsie pamiętające czasy   hrabiego Brzostowskiego:
Sztabin, Janówek, Hutę, Podcisówek, Cisów, Kryłatkę, Lebiedzin,
Krasnybór, Balinkę, Wilkownię.

B. Inne elementy infrastruktury:
1)

11 gospodarstw agroturystycznych:
• „Agroturystyka nad Biebrzą”, Sztabin, ul. Polna 50 (20 miejsc
noclegowych)
• „Agroturystyka nad Biebrzą”, Czarniewo 10,   Gmina Sztabin
(12 miejsc)
• Kwatera Agroturystyczna „Smolany Ług”, Krasnoborki 46,
Gmina Sztabin (3 miejsca)
• Kwatera Agroturystyczna   „Agrowczasy”, Kopytkowo 5,
Gmina Sztabin (4 miejsca)
• Kwatera Agroturystyczna „Dworek na końcu świata”, Kopytkowo,
Gmina Sztabin (6 miejsc)
• Kwatera Agroturystyczna ”Domek pod lasem”, Cisów 1,
Gmina Sztabin (10 miejsc)
• Kwatera Agroturystyczna „Leśny Dworek”, Kryłatka 4,
Gmina Sztabin (14 miejsc)
• Kwatera Agroturystyczna ”Leśne Zacisze”, Sosnowo 1A,
Gmina Sztabin (10 miejsc)
• Kwatera Agroturystyczna „Jagłowo Dzika Biebrza”, Jagłowo 46,
Gmina Sztabin (6 miejsc)
• „Domek nad Nettą”, Jaziewo 119, Gmina Sztabin (6 miejsc)
• Kwatera Agroturystyczna „Domek na wsi”, Czarniewo 12,
Gmina Sztabin (2 miejsca)

2)

4 pola namiotowe:
• Pole namiotowe „Na końcu świata”, Kopytkowo, Gmina Sztabin
(40 miejsc)
• Pole namiotowe, Sztabin, plaża (50 miejsc)
• Pole namiotowe, Jagłowo 42, Gmina Sztabin (30 miejsc)
• Pole namiotowe, Jasionowo Dębowskie, Gmina Sztabin
(30 miejsc)

3)

Obiekty gastronomiczne:
•
Restauracja „Biebrzańska” – Sztabin, ul. Piaski 2 (60 miejsc)
•
3 bary gastronomiczne – Sztabin, ul. Augustowska

B. Inne elementy infrastruktury:
1)

2 lokale gastronomiczne:
• Bar & Pizzeria „PYZA” – Lipsk, ul. Kościelna 1 (ok. 50 miejsc)
• Bar „Alibi” – Lipsk, ul. Batorego 16 (ok. 100 miejsc);
Gminne Centrum Rekreacji w Lipsku (pole namiotowe, wypożyczalnia
kajaków, miejsca na ogniska, grill, wc, zaplecze kuchenne)
2 wieże widokowe w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
(Jałowo, Nowy Lipsk).
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Rekomendacje wspólne dla Gmin Lipsk i Sztabin:
WARIANT I:
1)

2)

3)

Przygotowanie propozycji trasy ścieżki kulturowo-przyrodniczej
wokół ekomuzeum oraz opracowanie mapki-szkicu ekomuzeum.
Ważne jest, żeby dokładnie przeanalizować przebieg istniejących
szlaków i ścieżek, po to, żeby: (1) nie tworzyć nowych, tak gdzie to
jest zbędne, (2) wykorzystać (wkomponować) fragmenty istniejących
tras do tych nowo tworzonych na potrzeby ekomuzeum. Idealnym
rozwiązaniem, o ile jest to tylko możliwe, jest zaplanowanie tras
do wędrówek pieszych i innych w formie zamykających się pętli,
z możliwością wyjścia i powrotu do tego samego miejsca. Jest to
bardzo praktyczne rozwiązanie dla turysty, gdyż przejście tam
i z powrotem tym samym szlakiem jest mniej atrakcyjne i bardziej
nudne dla odbiorcy. Dobrze jeżeli istnieje możliwość zaplanowania
początku trasy przy parkingu, gdzie osoby zwiedzające mogą
bezpieczne pozostawić samochód. Dopuszcza się także tworzenie
„ślepych” odgałęzień (odnóg) od głównego szlaku ekomuzeum,
który stanowi główną oś, pewnego rodzaju „kręgosłup”. Należy
zaplanować rozwój tras ekomuealnych i tworzenie (o ile jest taka
potrzeba) sieci szlaków turystycznych z góry nawet na kilka lat. Jeżeli
do wyboru jest kilka różnych wariantów tras najlepiej przystąpić do
wykonania najbardziej atrakcyjnego szlaku, który prowadzić będzie
i spajać najważniejsze i najbardziej charakterystyczne atrakcje
danego ekomuzeum. Przed wytyczeniem planowanej trasy na mapie
należy na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji lokalnych
atrakcji dokonać ich selekcji celem wybrania tych najważniejszych,
kluczowych, przez które będzie prowadzić znakowany szlak.
Dobrym i praktycznym pomysłem jest zaproszenie w roli konsultanta
osoby z zewnątrz, niezwiązanej emocjonalnie z tym miejscem, aby
pomogła w wyborze najatrakcyjniejszych z punktu widzenia osoby
zwiedzającej miejsc i atrakcji, Często może być tak, że jakiś obiekt
ludziom miejscowych wydaje się zbyt pospolity oraz mało ciekawy
i ich zdaniem niewarty wyeksponowania dla turystów. Z kolei ludzie
z zewnątrz, którzy najczęściej są zwiedzającymi ekomuzeum, mogą
to widzieć odwrotnie;
całość prac znakarskich związanych z ewentualnym znakowaniem
ścieżek (lub szlaków) historyczno-przyrodniczych wokół ekomuzeum
powinno się powierzyć osobom, które mają już doświadczenie
i zajmują się tym zawodowo. Dzięki zatrudnieniu fachowców
trasa prowadząca przez ekomuzeum będzie czytelniej i lepiej
oznakowana, zgodnie z obowiązującymi w całym kraju zasadami.
Informacje o osobach wykonujących prace znakarskie można
uzyskać w lokalnych oddziałach PTTK;
Tablice informacyjne o atrakcjach kulturowych, historycznych
i przyrodniczych to bardzo ważny element tzw. małej infrastruktury
turystycznej, gdyż raz jeden wykonany pozostaje na długi okres czasu
na trwałe w krajobrazie ekomuzeum. Dlatego treść, która ma zostać
umieszczana na tablicach musi zostać przejrzana i zweryfikowana
przez fachowców z danej dziedziny. Tablice postawione w terenie
powinny przyciągać uwagę zwiedzających, jednak nie powinny
zasłaniać obiektu, któremu są poświęcone. Dla poprawienia estetyki
tablic i wrażeń wzrokowych oprócz tekstu warto na nich umieścić
także zdjęcia i inne elementy graficzne.

WARIANT II:
4)

5)

Przygotować kilka wariantów „questów” - tras opartych o „metodę
questingu” – jest to sugerowana przez autorów niniejszego
opracowania alternatywa dla znakowania ścieżek w terenie. Opis
metody questingu podany jest w końcowej części rozdziału 3.
Planu operacyjnego (planu działań krótkoterminowego – na

6)

najbliższy okres, np. na 1 rok) oraz strategii rozwoju (planu
perspektywicznego - np. na najbliższe 5 lat). Należy przygotować
perspektywiczny i docelowy plan rozwoju ekomuzeum,
np. w perspektywie najbliższych 5, 10 lat oraz na jego podstawie
opracować bardziej szczegółowy plan konkretnych działań na
najbliższy rok, dwa. Dokument taki nie musi być zbyt obszerny, ale
powinien zawierać wykaz działań, termin ich realizacji, potencjalnych
wykonawców oraz szacowany koszt. Tworzenie ekomuzeum
najlepiej rozpocząć od działań prostszych i możliwych do wykonania
w najbliższym czasie np. uporządkowanie zabytkowego miejsca,
odsłonięcie lub odkrzaczenie jakiejś atrakcji, odnowienie dawnego,
nie użytkowanego od wielu lat szlaku. Realizację zadania
trudniejszych oraz wymagających większych nakładów finansowych
i czasu lepiej zaplanować na kolejne lata. Jest to ważne aby nie
postawić sobie bardzo wygórowanych i ambitnych celów, których nie
uda się wykonać w zakładanym czasie i doprowadzi to do rezygnacji
części zaangażowanych osób.
Budżetu i analizy źródeł dofinansowania zaplanowanych
działań – budżet i plan finansowania (potencjalne źródła
własne i zewnętrzne). Informacje na temat potencjalnych źródeł
finansowania   można uzyskać przykładowo w agencjach rozwoju
regionalnego oraz sekretariatach Lokalnych Grup Działania oraz
w komórkach samorządowych zajmujących się pozyskiwaniem
środków finansowych. Obecnie najpopularniejszym źródłem
finansowania wszelkich inicjatyw są fundusze Unii Europejskiej, ale
warto pamiętać również o innych źródłach: fundacjach prywatnych,
środkach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ze Szwajcarii czy po
prostu bezpośrednio od sponsorów prywatnych.
Przy Fundacji Bieszczadzkiej działa Fundusz Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”, którego celem jest wspieranie partnerskich
inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez
społeczności lokalne (organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola,
biblioteki, grupy nieformalne itp.) na obszarze działania Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” (obecnie 11 gmin z powiatów:
bieszczadzkiego, leskiego, przemyskiego i sanockiego). Fundusz
udziela wsparcia finansowego (poprzez konkursy dotacyjne), ale
prowadzi też działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną.
Podobne fundusze funkcjonują w ok. 50 regionach Polski w ramach
sieci tzw. Lokalnych Organizacji Grantowych (LOG) wspieranych
przez ogólnopolski program „Działaj Lokalnie” (program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce) – www.dzialajlokalnie.pl.
Przykłady dostępnych obecnie źródeł finansowania przedsięwzięć
związanych z tworzeniem ekomuzeów przedstawiono w rozdziale 7.
Analiza źródeł finansowania ekomuzeum w najbliższych latach.

7)

Motywu przewodniego oraz logo, docelowej marki, wyróżnika
ekomuzeum. Każde ekomuzeum powinno posiadać swój wyróżnik,
swoją markę, coś co będzie odróżniać je od innych tego typu miejsc.
Może to być element historyczny bądź przyrodniczy, najważniejsze
jednak, aby wybrać coś, co będzie wyjątkowe i niepowtarzalne w
skali regionu, ale także kraju, jeżeli jest to tylko możliwe. Każde
z ekomuzeów powinno mieć specyficzną nazwę, ale także swój
własny znak graficzny (logo). Jedną z najlepszych metod wyboru
propozycji jest ogłoszenie otwartego konkursu. Może on być
skierowany do mieszkańców danego regionu, albo też mieć szerszy,
przykładowo ogólnopolski, zasięg. Tak postąpiono w Ekomuzeum
„Trzy kultury” (Lutowiska w Bieszczadach), gdzie wyboru logo
dokonała komisja konkursowa na podstawie prac nadesłanych
z całego kraju.
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Propozycje motywu (tematu) przewodniego przedstawiono
w rozdziale 6. Analiza rynku oraz koncepcja marketingowopromocyjna.
Centrum informacyjno-dokumentacyjnego - nie jest wymagane
i konieczne, aby każde ekomuzeum posiadało na własność specjalny
obiekt przeznaczony do tego celu. Najważniejsze aby była osoba,
która gromadzi na bieżąco wszelkie materiały, zbiory, pamiątki oraz
inne dokumenty związane z ekomzeuem oraz aby były one w sposób
właściwy zabezpieczone. Funkcje takich centrów mogą być pełnione
przez już istniejące placówki, przykładowo gminne centra informacji
turystycznej, szkolne izby pamięci, obiekty noclegowe, sklepy, galerie,
a nawet stacje benzynowe. Zdarza się, że mieszkańcy postanawiają
do tego celu wyremontować stary, zapomniany budynek (np. dawną
świetlicę wiejska, szkołę).

Zasoby Gminy Lipsk:
W Gminie Lipsk istnieją dwa obiekty, które mogłyby pełnić funkcję Centrum:
(1) budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku oraz (2) budynek
Muzeum Lipskiej Pisanki.
Rekomendacja dla Gminy Lipsk:
Jeden i drugi obiekt zlokalizowane są w centrum przyszłego ekomuzeum
(miasto Lipsk, Rynek). Niewątpliwą przewagą Muzeum Lipskiej Pisanki jest
jego lokalizacja w drewnianym zabytkowym budynku, natomiast na korzyść
MGOK-u przemawiają możliwości kadrowe i dostępność dla potencjalnych
turystów. Pełni on również rolę punktu Informacji Turystycznej. MGOK otwarty
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, a w soboty
i niedziele od 10.00 do 22.00. Prowadzi też kawiarenkę internetową,
wypożyczalnię kajaków, pole biwakowe, wynajmuje sprzęt do gry w tenisa,
prowadzi sprzedaż wydawnictw turystycznych. Autorzy rekomendują MGOK
jako przyszłe centrum informacyjno-dokumentacyjne tym bardziej że
mieści się tam punkt informacji turystycznej.
Zasoby Gminy Sztabin:
W Gminie Sztabin istnieje jeden znany autorom koncepcji obiekt, który
mogłyby pełnić funkcję Centrum – budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sztabinie.
Rekomendacje dla Gminy Sztabin
1) Budynek Biblioteki zlokalizowany jest w siedzibie Gminy Sztabin,
w centralnym miejscu Sztabina (plac K. Brzostowskiego), czyli
w lokalizacji optymalnej dla funkcjonowania potencjalnego
ekomuzeum na obszarze tej gminy. Biblioteka otwarta jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, a w soboty
od 10.00 do 14.00. Przy Bibliotece funkcjonuje Regionalna
Izba Pamięci Ziemi Sztabińskiej oraz kawiarenka internetowa.
Autorzy rekomendują budynek Biblioteki jako przyszłe
centrum
informacyjno-dokumentacyjne
ekomuzeum,
z sugestią, żeby w momencie utworzenia ekomuzeum wydłużyć
czas pracy Biblioteki w sezonie turystycznym do siedmiu dni
w tygodniu oraz do godziny co najmniej 20.00.
2) Autorzy sugerują oczywiście ścisłą współpracę Biblioteki
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola
Brzostowskiego związaną z funkcjonowaniem centrum.
9)

Cyklicznych imprez i innych działań promocyjnych.
Każde ekomuzeum, aby było żywe i rozwijało się powinno
organizować u siebie tematyczne imprezy cykliczne w różnych
porach roku i skierowane do różnych odbiorców. Warto, aby w nazwie
imprez było nawiązanie do tradycji oraz historii danego miejsca i do
wiodącego motywu ekomuzeum.
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Zasoby Gminy Lipsk:
W Gminie Lipsk odbywają się następujące imprezy cykliczne:
1) Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek
(organizowany od 15 lat w niedzielę, w pierwszej połowie stycznia);
2) Gminny Konkurs dla dzieci i młodzieży na „Najładniejszą
pisankę wielkanocną”
3) Dni Lipska – co roku, ostatni weekend maja;
4) Lipcowe Smaki – impreza promująca sztukę ludową i tradycyjną
kuchnię regionalną, co roku, w niedzielę, w drugiej połowie lipca;
5) Turniej Wsi – niedziela, w pierwszej połowie września.
Planowane są ponadto kolejne imprezy, które mają szanse stać się
cyklicznymi:
1) Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek
(z udziałem grup z Białorusi), kino „Batory” w Lipsku;
2) Konkurs na Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego - czyli
palmy, pisanki - posumowanie, M-GOK;
3) „Kultura Dwóch Narodów” - w ramach Dni Lipska, plac przy M-GOK
4) „Piknik Biebrzański”, plac przy wypożyczalni kajaków;
5) „Piknik Biebrzański” - Pożegnanie wakacji - plac przy M-GOK,
plac przy wypożyczalni kajaków;
6) Turniej Wsi - rolnicy w UE, Plac przy M-GOK;
7) Rocznica Odzyskania Niepodległości Kopiec Wolności, M-GOK.
Zasoby Gminy Sztabin:
W Gminie Sztabin odbywają się następujące imprezy cykliczne:
1) Turniej Parafii Gminy Sztabin – organizowany corocznie przy okazji
Dożynek Gminnych, podczas którego prezentowana jest w szerokim
zakresie twórczość ludowa miejscowej ludności, prezentowane są
regionalne potrawy i organizowane konkursy;
2) Dzień Ziemniaka – organizowany corocznie  przez społeczność wsi
Krasnoborki. Festiwal Twórczości Lokalnej – organizowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej.
Rekomendacje dla Gminy Lipsk
W gminie Lipsk należy wyeksponować bardzo zdecydowanie motyw PISANKI
poprzez wprowadzenie dużych przestrzennych atraktorów w ich postaci.
Motyw ten można wykorzystać również w celu organizacji np. Mistrzostw
Polski Pisankarstwa połączonych z plenerowym przeglądów komedii „filmów
jajcarskich” lub Festiwalem Jajcarzy, Kawalarzy
(opowiadanie dowcipów, festiwal kabaretów), Festiwal Kulinarny – Potrawy
z jaj (np. w okresie poprzedzającym Wielkanoc), Jajmark JAJANALIA –
wystawa rodzimych ras drobiu,   Hasło miasta Lipska: – LIPSK MIASTO Z
JAJAMI, Kraina JAJDORADO. Pamiątka z Lipska – pisanka,  motywy pisanki
na pojazdach  komunikacji publicznej,  Bicie rekordu Guinessa w malowaniu
pisanek od świtu do zmierzchu w 1 dzień wiosny przez jak największą ilość
pisankarek. Umieścić na maszcie nad miastem pisankę. Można też stworzyć
JAJPARK lub JAJHALL – z modelami (w skali 1:1) jaj różnych gatunków
zwierząt i ptaków. Autorzy sugerują też nawiązanie kontaktu z Muzeum
Pisanki w Kołomyi na Ukrainie.
Rekomendacje dla Gminy Sztabin:
Autorzy rekomendują organizację co najmniej 2 imprez, które byłyby związane
z sugerowanym (w rozdziale 6) motywem wiodącym i nazwą Ekomuzeum
„Rzeczpospolita Sztabińska” np.:
1) Latem: „Sztabką i szkiełkiem” - festiwal rzemiosł ciężkich i pięknych
(np. metaloplastyka, kowalstwo, biżuteria ze szkła, malowanie
na szkle…”
2) Zimą: „Taka była wola hrabiego Karola” - festiwal wolności
w przedsiębiorczości i pomysłowości w dbaniu o wolności.
■
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Od redakcji:
Z naszych ustaleń wynika, że małżeństwo o którym mowa w w/w liście to państwo Zbigniew i Beata Krzywiccy –
nauczyciele ZSS w Lipsku.
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do
publicznego wglądu wykaz, obejmujący nieruchomość rolną,
przeznaczoną do dzierżawy bez obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, stanowiącą własność
Gminy Lipsk, wg. poniższego wyszczególnienia:

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na

•

•

Część działki, oznaczonej nr geod. 111/1, posiadającej
urządzoną księgę wieczystą Kw nr 16 122, prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Augustowie o powierzchni
około 17000 m2, położonej w miejscowości Kol.
Lipsk, w obrębie 0011 Lipsk, stanowiącej własność
Gminy Lipsk, w celu wybudowania na niej elektrowni
słonecznej wraz z oprzyrządowaniem i urządzeniami
dodatkowymi, a następnie eksploatacji wybudowanych
urządzeń bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
Dzierżawcy
przysługiwać
będzie
dostęp
do wydzierżawianej powierzchni działki po terenie
działki nr 112/1 w miejscu obecnego dojazdu
do zrekultywowanego składowiska odpadów i w sposób
nie kolidujący z korzystaniem z tego terenu przez
właściciela i osoby przez niego uprawnione.

Szczegóły związane ze zbyciem nieruchomości można
wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu lub telefonicznie pod
nr telefonu 87-6422703.
a/a
Lipsk, dnia 11.06.2011 r.

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku
wywieszony został do publicznego wglądu
wykaz, obejmujący nieruchomość, przeznaczoną
do dzierżawy na okres powyżej 3 lat, bez
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy, stanowiącą własność Gminy Lipsk, wg.
poniższego wyszczególnienia:
•

część działki oznaczonej nr geodezyjnym
315, położonej w obrębie wsi Rakowicze
o pow. 3,59 ha (w opisie użytków jako Lz
- RVI - 0,06 ha, grunty orne R VI – 0,85
ha, RV – 0,51 ha i N – 2,17 ha), stanowiącej
własność Gminy Lipsk na cele eksploatacji
złoża piasku ze żwirem;

Szczegóły związane z dzierżawą nieruchomości
można wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu
lub telefonicznie pod nr telefonu (87) 6422703.

Plebiscyt „Rolnik Roku” i „Nasz Sołtys”
Gazeta Współczesna ogłosiła Plebiscyt Rolnik Roku i Nasz Sołtys woj. Podlaskiego na 2012 r. Do Plebiscytu
Rolnika Roku z gminy Lipsk został zgłoszony Pan Antoni Pietrewicz ze wsi Stary Rogożyn i uplasował
się na 10 miejscu na 27 zgłoszonych kandydatów, a do Plebiscytu Nasz Sołtys zgłoszono Pana Antoniego
Trochimowicza ze wsi Nowy Lipsk i zajął 22 miejsce na 60 zgłoszonych kandydatów.
Gratulujemy udziału w Plebiscycie i osobom które Panów zgłosiły.

Redakcja
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MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPSKU ZAPRASZA

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie,
które w Lipsku odbędzie się dnia:

29 lipca br. (niedziela) o godz. 18.00
na placu przy M-GOK.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
zaprasza w dniach

Będziemy mieli zaszczyt gościć zespoły:

28 - 29.07.2012 r. (sobota-niedziela)
na imprezę pn. „Festyn z Jajami”.
Festyn jest pierwszą imprezą promującą gminę Lipsk jako
Krainę Pisanki i będzie organizowany co roku w ostatni
weekend lipca. Działanie ma na celu popularyzację
regionalnego dziedzictwa kulturowego (tradycyjnego
rękodzieła ludowego, folkloru i kuchni regionalnej),
ze szczególnym uwzględnieniem lipskiej pisanki.

RIABINA

Program:

(Bór k. Augustowa, POLSKA)
kierownik zespołu: Zinaida Ancipow
Grupa Riabina – w skład której wchodzi sześć pań – powstała w 1988
roku. To jedyny zespół folklorystyczny staroobrzędowców w Polsce.
W jego repertuarze znajdują się dawne pieśni weselne, ballady i korowody, śpiewane w zbliżonym do nowogrodzko-pskowskiego dialekcie języka rosyjskiego. Riabina wielokrotnie występowała z sukcesami
na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych, koncertowała również
w Rosji i na Litwie.

- 28 lipca (sobota) godz. 20.00 – zabawa z zespołem „JUVE”
- 29 lipca (niedziela) – początek o godz. 14.00
•

Konkurencje sportowo-rekreacyjne z użyciem jajka
(toczenie, rzuty, ubijanie itp.)

•

Konkurs na najlepszą potrawę z jaj

•

Konkurs na najciekawszą prezentację stoiska regionalnego

•

Występy zespołów regionalnych

•

Godz. 18.00 występy zespołów „RIABINA” (Polska) i SKAZ
(Rosja). Zespoły wystąpią w ramach Podlaskiej Oktawy
Kultur, międzynarodowego festiwalu organizowanego
przez Woj. Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku

SKAZ

(Psków, ROSJA)
kierownik artystyczny: Konstantin Ababkow
Zespół składa się z grup instrumentalnej, wokalnej i tanecznej. W instrumentarium grupy znajdują się między innymi tradycyjne domry, bałałajki
i bajany. Skaz specjalizuje się w wykonawstwie wielu gatunków muzyki,
od ludowej po jazzową, a ciekawe aranżacje utworów zachwycają słuchaczy. Grupa jest laureatem wielu konkursów, w tym Międzynarodowego
Festiwalu Kultury Słowiańskiej „Sławiańsk 2007” i międzynarodowych
festiwali folkloru w Nijmegen (Holandia, 2010), Cannes (Francja, 2010)
oraz festiwalu „Swietocz” (Estonia, 2011). Zespół koncertował w wielu
krajach Europy, między innymi w Danii, Finlandii i Niemczech.

Godz. 21.00 – występ gwiazdy wieczoru,
zespołu folkowego „Horpyna”.
Festynowi będą towarzyszyć pokazy rękodzieła ludowego:
pisankarski, pieczywa obrzędowego oraz kwiatów bibułkowych
i wycinanki, a także kiermasz rękodzieła ludowego.
W tym dniu będzie można zwiedzić Muzeum Lipskiej Pisanki,
dzieci zaś skorzystają bezpłatnie z urządzeń rekreacyjnych.

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 23,16-316 Lipsk, woj. podlaskie, www.kulturalipsk.pl,
e-mail: mgok@lipsk.pl, tel. 87 64 23 586.
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