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Wakacje z M-GOK
Organizacja wakacyjnego wypoczynku, dla dzieci przebywających w naszym mieście latem, stała się już tradycją. Pod koniec
roku szkolnego zgłaszają się już rodzice i dziadkowie dzieci w
wieku od 6 do 14 lat i dopytują czy na pewno również w tym
roku organizowane będą półkolonie.
W tym roku nasze zajęcia przedłużyliśmy o jeden tydzień, trwały one od 27 czerwca do 15 lipca. Zgłosiło się na nie 47 dzieci,
które brały udział w różnych działaniach zaproponowanych
przez pracowników M-GOK. W naszej ofercie dominowały
propozycje zajęć plastycznych m.in. malowanie kamieni, wykonywanie prostych ściegów tkackich, szycie zabawek i wiele
innych. Nie obyło się także bez zajęć kulinarnych. Łasuchów na
słodkości nigdy wśród naszych podopiecznych nie brakowało, a
więc i tym razem wypiekano mufinki, babeczki z owocami,
naleśniki, pizzę.

Większość naszego wolnego czasu spędzaliśmy na dworze bawiąc się w podchody, gry miejskie, gry i zabawy ruchowe. Jeden z bloków programowych był poświęcony na poznanie starych gier, w jakie bawili się rodzice dzieci uczestniczących w
zajęciach.
W tym roku zorganizowaliśmy dwa dni wyjazdowe. Pierwszy
wyjazd odbył się do Nadleśnictwa Płaska, drugi zaś do Baśniowej Wioski w Nowej Wsi k. Suwałk. Szczególnie interesujący
był dla dzieci wyjazd do nadleśnictwa, zdobyły nową wiedzę i
uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach m.in. rozpoznawaniu tropów zwierzęcych, malowaniu na drewnie, posługiwaniu
się sikawką strażacką itd. To, że wyjazd odbył się w bardzo
gorącym dniu dało okazję do oblewania się wodą z sikawki, co

stanowiło nie lada atrakcję. Wielu naszych podopiecznych wracało do domu przemokniętych do suchej nitki, ale z radosnymi
minami na twarzy.
Jeden dzień upłynął dzieciom na spacerze po łąkach z p. Haliną
Stępińską, znaną zielarką. W trakcie wycieczki dzieci zbierały
kwiaty i uczyły się wicia wianków. W tegorocznym programie
znalazły się także spotkania z paniami z PIP Suwałki, z p. Maciejem Karczewksim funkcjonariuszem Straży Granicznej w
Lipsku i p. Agnieszką Boruch vice prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Lipska. Zaproszeni goście poprowadzili ciekawe za-

jęcia informacyjne i manualne. Wszystkim prowadzącym pragniemy serdecznie podziękować za poświęcony nam czas.
Wspólne zabawy i różnorakie zajęcia spowodowały, że czas
minął nam bardzo szybko, a dzieciaki z żalem rozstawały się z
naszym ośrodkiem. Cieszymy się, że i tym razem pobyt na półkoloniach można zaliczyć do udanych. Zapraszamy więc już za
rok!
(MGOK)
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Solista i zespół z gminy Lipsk nagrodzeni Basztą
na 50 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
Silna reprezentacja naszej gminy wystąpiła na Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
Drugie miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych zajął Rodzinny Zespół z Rakowicz, zaś w kategorii solistów również
drugie miejsce zdobył Marcin Lićwinko z Rogożynka.
W 50 Ogólnopolskim
Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą,
jak co roku, wzięły
udział zespoły i soliści
z terenu Augustowszczyzny i Suwalszczyzny. W tym roku festiwalowe jury złożone z
najwybitniejszych
polskich etnomuzykologów i folklorystów
oceniało
przede
wszystkim autentyczność repertuaru, sposób wykonania, wiarygodność lokalnej gwary oraz ogólny wyraz
artystyczny. Na pozytywną ocenę jury za-

Śpiewacy docenieni na
Suwalskim Jarmarku Folkloru
Tradycją Suwalskiego Jarmarku Folkloru jest przegląd zespołów i śpiewaków ludowych. Jury tegorocznego konkursu
nie miało łatwego zadania z wyborem najlepszych występów
podczas XVII Suwalskiego Jarmarku Folkloru, jednak dwa
zespoły z Lipska zostały zauważone i docenione.
Decyzją jury w składzie:
– prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, etnomuzykolog;
– dr hab. Gustaw Juzala – Instytut Etnologii i Archeologii
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; etnomuzykolog;
– dr Ignacy Ołów – Suwalski Ośrodek Kultury; chórmistrz;
w przyszłorocznym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą (2017 r.) nasz region reprezentować będzie Zespół Regionalny Lipsk w kat. zespołów (seniorów) oraz
w kat. „Duży – Mały” śpiewak Dominik Bołtralik wraz z Mistrzem Marcinem Lićwinko z Lipska.
W przeglądzie śpiewaków ludowych podczas Jarmarku Suwalskiego wzięło udział 11 zespołów śpiewaczych, 12 solistówśpiewaków oraz 3 wykonawców w kategorii Mistrz-Uczeń.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
(IW)

służyli reprezentanci gminy Lipsk: Rodzinny Zespół z Rakowicz, kontynuujący obrzędowy repertuar dawniej funkcjonujący na kulturowym pograniczu polsko – czarnoruskim, oraz
solista: Marcin Lićwionko, który w 2016 r. realizuje stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
polegające na nauczaniu lokalnej młodzieży (głównie na terenie
powiatu augustowskiego) lokalnej wielokulturowej tradycji
śpiewaczej.
Komisja doceniła starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów.
- Apelujemy do władz samorządowych wszystkich szczebli,
aby w dalszym ciągu wspierały artystów ze swoich obszarów
administracyjnych. Ich działalność jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim. Z uznaniem dostrzegamy obecność w Kazimierzu,
razem z wykonawcami, przedstawicieli władz samorządowych.
Dla artystów ludowych to znakomite wsparcie i dowód uznania
ich talentu oraz osiągnięć artystycznych – mówią zgodnie
przedstawiciele jury.
50 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad
Wisłą odbył się w dniach 23 – 26 czerwca.
(Oprac. IW. na podst. relacji M. Nalaskowskiego)
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Spotkanie u błogosławionej Teściowej
W sobotę 9 lipca, przed dniem wspomnienia bł. Marianny
Biernackiej w Lipsku odbyło się diecezjalne spotkanie teściowych i rodzin.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.
Wśród koncelebrujących kapłanów był także ks. Paweł Zajko, pracujący na misjach w Papui Nowej Gwinei.
„W Roku Miłosierdzia jesteśmy przynaglani, aby świadczyć o miłosierdziu Boga. Błogosławiona Marianna Biernacka jest wzorem do naśladowania, jak być miłosiernym. Ona dała przykład
swoim życiem wiary, miłości, trwania na modlitwie. Kiedy przyszło dać świadectwo życia swojej wiary nie wahała się powiedzieć:
„Panie, a gdzież ona pójdzie, zostawcie ją, a ja za nią pójdę". Jak
wielka miłość była do swojej synowej i też poczętego dziecka" –
mówił w homilii biskup.

Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą, na terenie dzisiejszej diecezji ełckiej. Jej życie nie było lekkie.
Przeżyła czasy zaborów i pierwszą wojnę światową. Oddała swoje
życie w zamian za ocalenie ciężarnej synowej. Została rozstrzelana
13 lipca 1943 r. w fortach niedaleko wsi Naumowicze pod Grodnem. Jest patronką teściowych, za jej wstawiennictwem modlą się
również kobiety proszące o łaskę macierzyństwa. Jej ofiara nie
poszła na marne. Synowa Anna przeżyła wojnę, urodziła dziecko.

Bp Mazur wskazując na obraz bł. Marianny mówił: „Jej życie było
przepełnione ciężką pracą i modlitwą. Ona nas dzisiaj uczy zawierzenia siebie Bogu, umacniania swojej wiary poprzez modlitwę
różańcową. By dzisiaj przezwyciężać trudności, które w nas uderzają, te zagrożenia, które przeżywamy, potrzebna jest mocna wiaDo dziś na terenie diecezji ełckiej można spotkać potomków błogosławionej, którzy w modlitwach dziękują jej za wzór miłości, daru
życia i poświęcenie.

ra. Człowiek słabej wiary ulega pokusom szatana, stawia siebie na
miejscu Boga. Człowiek słabej wiary zatraca się w dzisiejszym
świecie. A bł. Marianna uczy nas jak być człowiekiem mocnej
wiary."
Biskup zachęcał młodzież, aby z odwagą i radością włączyła się w
Światowe Dni Młodzieży. „Nie bójcie się, uczyńcie wszystko, abyście mogli doświadczyć radości Kościoła ludzi młodych. Zapraszam was do Ełku na Dzień Wspólnoty i Posłania, który odbędzie
się 23 lipca i do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym".
Ks. kan. Jerzy Lubak, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w
Lipsku wyraził wdzięczność pielgrzymom oraz parafianom za
przybycie na to wyjątkowe spotkanie teściowych. Zachęcał, aby za
wstawiennictwem bł. Marianny wypraszać łaski potrzebne naszym
rodzinom, diecezji i światu.

Jan Paweł II ogłosił Mariannę Biernacką błogosławioną wraz z
innymi 108 męczennikami drugiej wojny światowej 13 czerwca
1999 r. „Świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu
oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na
wieki w Jego chwale. Słusznie zatem prosimy, abyśmy za ich przykładem wiernie podążali za Chrystusem" - mówił Ojciec Święty
podczas homilii wygłoszonej na uroczystości beatyfikacyjnej.
(za: diecezjaelk.pl)
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Z wizytą w Naumowiczach
Jak co roku, w kolejną rocznicę pomordowania mieszkańców Lipska na fortach w Naumowiczach, delegacja z naszej
gminy udała się 16 lipca na Białoruś, aby wspólnie uczestniczyć w uroczystej Mszy św. w miejscu, gdzie ta tragedia się
odbyła.

szej gminy, zapaliliśmy znicze... Niezwykła to była lekcja historii, patriotyzmu i wiary! Jesteśmy pod wrażeniem mieszkańców
Naumowicz i Grodna, którzy bardzo dbają o pamięć pomordowanych na fortach. Jesteśmy także ogromnie wdzięczni ks. proboszczowi parafii Adamowicze, który dba o miejsce, w którym
zostali pomordowani mieszkańcy Lipska!
Organizatorem wycieczki był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. W tegorocznym wyjeździe wzięło udział 30
mieszkańców naszej gminy. W tym roku do Naumowicz pojechali także harcerze z 6 LDHSG „Żubry”.

Mamy nadzieję, że za rok delegacja naszych mieszkańców będzie liczniejsza! – mówi uczestniczka wycieczki i wiceprezes
Towarzystwa Przyjaciół Lipska, Agnieszka Boruch.
W programie wycieczki znalazło się też zwiedzanie Grodna.
- Głównym celem wyjazdu na Białoruś było uczczenie 73. rocznicy mordu mieszkańców Lipska na fortach w Naumowiczach.
Uczestniczyliśmy zatem w uroczystej Mszy Św. sprawowanej w
miejscu uświęconym krwią pomordowanych. Mszę Św. celebrował ks. Bp Józef Staniewski
w licznej asyście grodzieńskich
kapłanów. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Grodna
i okolic. Nasza 30-osobowa
delegacja także miała swój
udział we wspólnej modlitwie.
Nasi harcerze pełnili wartę honorową, Hubert- jeden z harcerzy brał czynny udział w Liturgii Słowa, Burmistrz Lipska
oraz Stanisław Betko - prawnuk
błogosławionej Marianny złożyli wieniec od mieszkańców na-

(IW)
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Piknik Biebrzański-coś dla dużych, coś dla małych!
W sobotę, 23 lipca, w Centrum Rekreacj w Lipsku odbył się Piknik Biebrzański, w którym wzięły
udział dzieci i rodzice. Szaloną zabawę najmłodszym zapewniła firma Strefa Imprez. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy także dorosłych i wyłoniliśmy najaktywniejszą rodzinę. Natomiast wieczorna zabawa taneczna z zespołem WAM trwała do późnych godzin nocnych.

Rocznicę uczcili najmłodsi!
73 lata temu Hitlerowcy rozstrzelali na fortach w Naumowiczach k. Grodna 50. mieszkańców Lipska. Dokładnie w dniu
rocznicy tę historię usłyszały i przypomniały sobie dzieci
uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez M-GOK w
Lipsku. To one pod pomnikiem "Zginęli za Polskę" odśpiewały
hymn narodowy i pomodliły się w intencji naszych przodków.
Wraz z dziećmi i ich opiekunkami odwiedziliśmy także dom bł.
Marianny Biernackiej. Możliwość zobaczenia wnętrza domu
była dla wszystkich niezwykłym przeżyciem, za co dziękujemy
Stanisławowi Betko, który zaprosił nas do obejrzenia wnętrza
domu. Chcielibyśmy, aby pamięć o 13 lipca 1943 r. była żywa.
Pamiętajcie z nami!
Msza święta w intencji pomordowanych, ufundowana przez
stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska odbyła się 9
lipca.
(IW, AB)

Dzięki Wam
zebraliśmy 61,25 zł
na FaniMani.pl!
Dziękujemy!!!
Przy okazji zachęcamy do zainstalowania rozszerzenia do
przeglądarki, które przypomni o wspieraniu nas przy
okazji zakupów w internecie. Link do rozszerzenia
znajdziecie na naszym profilu na fanimani.pl
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Promujemy Lipsk wśród najmłodszych!
Nadzór nad wakacyjnymi zabawami mieli w czwartek, 14
lipca, członkowie naszego stowarzyszenia. Na uczestników
półkolonii zorganizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku czekało wiele atrakcji!
Na dobry początek dzieciaki, pod dyktando p. Agnieszki, wykonały kartki z pozdrowieniami z Lipska. Kartki wykonały
dzieci starannie, niektóre z kartek zostały wysłane znajomym

czy rodzinie. Część prac zaś trafiła do Punku Informacji Turystycznej, gdzie zostanie rozdana turystom jako część promocji
Lipska.
Tego dnia odbył się także festiwal piosenki poświęconej naszemu miastu i jego atrakcjom. W grupach dzieci przygotowywały
aranżację piosenki o Lipsku. Na scenie wystąpiły cztery zespoły z niepowtarzalną interpretacją słów piosenki ułożonej przez
Agnieszkę Boruch do melodii znanego szlagieru „Witajcie w
naszej bajce”. Przegląd piosenki prowadziła p. Iza. Prezentacje
oceniało jury składające się z członków TPL: p. Romy. p.
Agnieszki i p. Wiesława. Wszystkie śpiewające drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez TPL.

Dziękujemy za wspólna zabawę!
(IW, AB)

Historia, która „odpływa” w niepamięć
Z żalem informujemy, iż w marcu tego roku zmarła Barbara Wachułka, żona kapitana statku Lipsk n/Biebrzą Ryszarda Wachułki (zmarł w 1988 roku).
- Barbara pożegnała męża 28 lat temu. Przez ostatnie lata zmagała się z ciężką chorobą – informuje nas prof. Jan Skokowski,
przewodniczący Koła TPL w Gdańsku.
Z nazwiskiem Wachułka wiąże się kawał historii bliskiej naszej miejscowości. Ryszard Wachułka przez wiele lat był kapitanem statku Polskiej Żeglugi Morskiej „Lipsk nad Biebrzą”.
Statek został wybudowany w 1978 r. w Stoczni Gdańskiej.
W służbie PŻM pływał do 1994 roku.
M/S Lipsk n/Biebrzą był wysoce zautomatyzowanym masowcem z zaledwie 14-osobową załogą. Wykorzystywano go przede wszystkim do obsługi mostu węglowego do Danii, przy
przewozie tarcicy do Anglii i Finlandii i wyrobów walcowanych z Belgii. Był to masowiec uniwersalny o nośności 3000
DWT. przeznaczony do przewozu węgla, zboża, rudy, fosforytów, a także drewna lub tarcicy. Posiadał on silnik o mocy
2500 KM, który pozwalał rozwijać szybkość 13 węzłów. Miał
długość 84 m, szerokość 13 m, 17 jednoosobowych kabin dla

załogi, ponadto bardzo funkcjonalnie rozwiązane, jak na ten
typ statków, zaplecze socjalne: mesy, świetlicę. Po wycofaniu
z floty PŻM, statek został zwodowany i zezłomowany. Do dziś
model statku „Lipsk nad Biebrzą” możemy podziwiać w Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji.
(IW)
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Zapraszamy na II Rajd Rowerowy poświęcony pamięci
ofiar niemieckiej pacyfikacji mieszkańców Jasionowa
To już druga edycja Rajdu Jasionowa. W zeszłym roku udział w nim
wzięło wielu mieszkańców naszej gminy. W związku z tym, że wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem Towarzystwo Przyjaciół
Lipska podjęło decyzję o kontynuowaniu tego dzieła.
Aby pamięć o ofiarach nie zaginęła, co roku organizowane są uroczystości w miejscu zbiorowej mogiły i pamiątkowego pomnika, gdzie śmierć z
rąk okupanta poniosło 58 osób. Towarzystwo Przyjaciół Lipska w tym
roku po raz drugi organizuje Rajd rowerowy poświęcony pamięci poległych mieszkańców Jasionowa, aby uczcić i przywołać
pamięć zamordowanych osób.
- Gdy rok temu przygotowywaliśmy się do rajdu, mieliśmy małe obawy, co do frekwencji. Jakże byliśmy pozytywnie zaskoczeni, gdy okazało się jednak, że ostatecznie
z Lipska wyjechało blisko 40
rowerów! Nie zawiedli mieszkańcy gminy, którzy licznie i
z uśmiechem stawili się na
starcie. Przybyli również
goście z innych, odległych
miast, co jeszcze bardziej nas
ucieszyło. Wierzymy, że w
tym roku ta liczba się zwiększy choćby o kilka osób. Liczymy na obecność wszystkich uczestników pierwszej edycji, którzy
jednogłośnie deklarowali swoją obecność również w tym roku, a i byli
tacy, którzy obiecali, że tym razem pojadą na pewno. Zapraszamy
wszystkich, bez względu na wiek. Pierwszy rajd pokazał, że zarówno
dzieci, jak i babcie świetnie się bawiły. Nie można też zapomnieć o szlachetnym celu tego rajdu. Postanowiliśmy, że właśnie w taki sposób będziemy oddawać hołd bestialsko pomordowanym mieszkańcom Jasionowa.– mówi organizator Rajdu, Kamil Krysiuk.
Trasa rajdu będzie wiodła przez Lipsk – Nowy Lipsk – Jasionowo – Krasne – Skieblewo – Lipsk, czyli dokładnie tak samo jak w poprzednim
roku. Ruszają także zapisy. Chętni mogą zapisać się w siedzibie MGOK
w Lipsku (zapisy prowadzi Izabela Wróbel), bądź przez Facebook,
umieszczając informację pod wydarzeniem.
Program II Rajdu Rowerowego:
10:00 - Zbiórka przed siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Lipska
10:30 - Wyjazd do Jasionowa przez Nowy Lipsk
12:00 - Msza święta w Jasionowie
13:00 - Wyjazd do Lipska przez Krasne i Skieblewo
15:00 - Ognisko (prowiant zapewnia Organizator)
Powrót do Lipska przewidujemy około godziny 16:00.

żących do Franciszka Sztukowskiego. Osoby te były wyprowadzane nad
krawędź masowego grobu, wykopanego uprzednio przez mieszkańców
sąsiednich wsi i zabijane strzałem w tył głowy. Kilkoro dzieci wrzucono
do mogiły żywcem. Ogółem zamordowano 58 osób (13 mężczyzn, 24
kobiety i 21 dzieci). Ocalało siedem osób ukrytych w stodołach i na strychach. Po egzekucji dokonano grabieży mienia zamordowanych, rozbiórki i dewastacji zabudowań. Zniszczono całkowicie 15 budynków mieszkalnych i 32 gospodarcze.
(IW)

Tak było w zeszłym roku...

Żandarmi z Lipska, funkcjonariusze gestapo z Grodna oraz żołnierze
specjalnej jednostki operacyjnej z Krasnego 26. sierpnia 1943 roku otoczyli wieś, a następnie mieszkańców zgromadzili w zabudowaniach nale-

B I U L E T Y N T O W AR Z Y S T W A P R Z Y J AC I Ó Ł L I P S K A
Redaguje zespół w składzie: Izabela Wróbel, Agnieszka Boruch.
Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23.
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CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU?
DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka to święto naszych milusińskich. 1.06.2016 r. trzy
grupy przedszkolaków: „Biedronki”, „Motylki” i „Pszczółki”
bawiły się na sali gimnastycznej z animatorkami z Anima Kids
z Suwałk. Dzieci brały udział w różnych konkursach, zabawach,

tańcach. Były też „zamykane” w olbrzymich bańkach mydlanych. Po zabawie wszystkie poczęstowały się słodyczami przygotowanymi przez rodziców. Wszyscy wybawili się wspaniale !
DNI LIPSKA
5 czerwca 2016 r. w czasie Dni Lipska na scenie wystąpili laureaci Gminnego i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka „Mama, tata i ja”. Byli to : Julia Wiśniewska, która w
kategorii solistów zdobyła II miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaka w Białymstoku oraz Emilia Paszko,
Julia Baranowska z tatą i Natalia Bondzińska z mamą.
Gratulujemy naszym talentom muzycznym – dzieciom i rodzicom !

laki zwiedziły Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 i
budynek Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Zapoznały się z pracą strażaków i ich ubraniem, wyposażeniem wozów strażackich. Pełne wrażeń wróciły do Lipska.
WYCIECZKA DO KOPCA

WYCIECZKA DO BIAŁEGOSTOKU
6.06.2016 r. grupa 4-latków „Biedronki” i dwie grupy 5-6 –
latków „Motylki” i „Pszczółki” udały się na wycieczkę do Białegostoku. Na początku bawiły się w Fikolandzie. Z animatorkami „Szukały skarbu piratów”, tańczyły przy muzyce, bawiły
się w piłkach, tunelach. W dalszej części wycieczki przedszko-

W dniach 9.06.2016r. grupa „Biedronek” i „Motylków”,
14.06.2016r. grupa „Świerszczyków” udały się do Wioski Bajek
do Kopca. W jagodowym królestwie bawiły się wspaniale. Wykonały dzielnie wszystkie zadania.
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał na pamiątkę dyplom od
Jagodowego Króla.
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WYCIECZKA NA STATEK
13.06.2016 r. grupa 5-6 –latków „Pszczółki” była na wycieczce
w Augustowie.
Dzieci odbyły rejs statkiem Swoboda na trasie - Port Augustów
– Rzeka Netta – Jezioro Necko – Jezioro Rospuda. Z dużym

owocną współpracę trafiły do rąk rodziców z trójek oddziałowych i przedstawicieli instytucji współpracujących z przedszkolem. Jedna z mam – p. Emilia Wiśniewska otrzymała od p. Wicedyrektor list gratulacyjny za zdobycie przez jej córkę Julię II
miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolaka w
Białymstoku.
Życzymy przyszłym pierwszoklasistom samych szóstek na ich
świadectwach, a wszystkim udanych wakacji !
Nauczycielka przedszkola - Anna Gładczuk

zainteresowaniem oglądały wodne ptactwo, krajobrazy, płynące
statki, słuchały opowieści p. Kapitana. Były na górnym i dolnym pokładzie. Po rejsie zwiedziły muzeum „Kanału Augustowskiego” i bajkową wioskę „Darów Lasu”. Bawiły się też na
placu zabaw. Największą atrakcją na nim była „pajęczyna” !
Pogoda dopisała, nastroje też, więc radosne i uśmiechnięte
„Pszczółki” wróciły do Lipska.
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU
W PRZEDSZKOLU
Minął roczek przedszkolny i nadeszły upragnione wakacje. Pożegnanie absolwentów przedszkola odbyło się 23.06.2016r. Trzy
grupy przedszkolaków „Biedronki”, „Motylki” i „Pszczółki”
wystąpiły z częścią artystyczną, na którą złożyły się wiersze,
piosenki i inscenizacja. Absolwenci podziękowali wszystkim
Paniom za opiekę nad nimi i trud włożony w ich wychowanie.
Wychowawczynie skierowały ciepłe słowa pożegnania na ręce
ich rodziców i dzieci. Następnie z rąk Pani Dyrektor M.Bieciuk
i p. Wicedyrektor T. Sapiehy odchodzące do klas I starszaki
otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola. Podziękowania za
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Baśniowym Szlakiem Suwalszczyzny - ciąg dalszy atrakcji dla dzieci
w Stowarzyszeniu Pomóż Sobie
Siedem przystanków na Baśniowym Szlaku Suwalszczyzny
symbolizuje siedmiu krasnoludków bajki Mari Konopnickiej. Każda miejscowość – zwana Wioską Bajek – ma wiele
do zaoferowania: zajęcia edukacyjne, animacje, gry, tory
przeszkód i place zabaw.
19 czerwca 2016 roku kontynuowaliśmy przygodę na Bajkowym Szlaku Suwalszczyzny, po Kopcu odwiedziliśmy Wioski
Bajek w Suwałkach i w Bakałarzewie. Zaułek Krasnoludków to
Wioska Bajek urządzona w ogrodzie na zapleczu Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Królują tu przede wszystkim

czyły w zajęciach prowadzonych przez postacie z bajek M. Konopnickiej - Janka Wędrowniczka i krasnoludka Podziomka.
Były zabawy w ogrodzie krasnoludków, zagadki o wsi, zwiedzanie wiejskich zagród. W każdej z Wiosek mieliśmy udaną,
rodzinną zabawę.

krasnoludki na czele z Królem Błystkiem, którzy pomagają w
poszukiwaniu skarbu i opowiadają historię Suwałk. Wioska
Zapomnianych Wojów w Bakałarzewie położona jest w Dolinie
Rospudy. Przybliża nam kulturę dawnego ludu wojowników,
zwanego Jaćwingami. Linowym torem przeszkód dostaliśmy się
do ich grodu, a prowadzili nas woje króla Błystka – Mikuła i
Pakuła.
17 lipca 2016 roku, podążając wciąż Baśniowym Szlakiem,
dotarliśmy do Sejn i Nowej Wsi koło Suwałk. W każdym z tych
miejsc czekały na nas zadania do wykonania i niezwykłe przygody. W Sejnach – Miasteczku Sekretnych Uliczek – z krasnoludkiem Krężołkiem odnaleźliśmy ślady zawodów szewca,
krawca, bednarza, piekarza, ale dzieciom najbardziej podobała
się piaskowa budowla z wieloma elementami do zabawy. W
Wiosce Wesołych Wędrowców w Nowej Wsi dzieci uczestni-

Wyjazdy zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania
publicznego pt.: „Organizowanie zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalkoholowa”.
(AS)

Echo Lipska

lipiec 2016

Str. 13

Lipscy mundurowi na trzecim miejscu w „kopanej”
W piątek, 15 lipca odbył się XIII Turniej Służb
Mundurowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Powiatu
Augustowskiego. Gospodarzami i organizatorami
tegorocznego Turnieju była Placówka Straży Granicznej w
Lipsku wraz z Komendantem Placówki, mjr Waldemarem
Pojawisem i Terenową Organizacją Związkową
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Lipsku.
W zmaganiach na boisku, przy wymagającej pogodzie,
uczestniczyły drużyny złożone z funkcjonariuszy Placówek
Straży Granicznej w Lipsku, Płaskiej i Augustowie, Komendy
Powiatowej Policji w Augustowie oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

V miejsce - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Augustowie.
Nagrody indywidualne otrzymali:
- „król strzelców” - Adam Stankiewicz ( Komenda Powiatowej
Policji w Augustowie )
- najlepszy bramkarz turnieju – Maciej Karczewski ( Placówki
SG w Lipsku)
Po uroczystym wręczeniu nagród drużynowych oraz
indywidualnych za osiągnięte wyniki wszystkie drużyny oraz
zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu integracyjnym.
W rozgrywkach boiskowych piłkarzy wspierali kibice i
zaproszeni goście m. in: Jarosław Szlaszyński - starosta
augustowski, Lech Łępicki - burmistrz Lipska, komendanci
poszczególnych Placówek Straży Granicznej i komendanci
służb uczestniczących w turnieju oraz przewodniczący
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego
funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Podlaskim Oddziale
Straży Granicznej w Białymstoku, Piotr Bazyluk.
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco:
I miejsce - Komenda Powiatowej Policji w Augustowie
II miejsce - Placówka SG w Płaskiej
III miejsce - Placówka SG w Lipsku
IV miejsce – Placówka SG w Augustowie

- Corocznie organizowany Turniej Służb Mundurowych to
przede wszystkim okazja do integracji, do wspólnej zabawy w
której nie brakuje jednak nutki rywalizacji. Tegoroczny turniej
odbywał się w nienajlepszych warunkach pogodowych, lecz
piłkarze nie tracili ducha. Organizację turnieju wspierali:
Starostwo Powiatowe w Augustowie, Burmistrz Lipska,
Niezależny
Samorządowy
Związek
Zawodowy
Funkcjonariuszy Straży Granicznej Zarząd Oddziałowy w
Białymstoku, Market Rolno Budowlany „ KRÓWKA” oraz
Delikatesy Centrum w Lipsku. Naszym sponsorom serdecznie
dziękujemy – mówią organizatorzy.
(IW)
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Gmina Lipsk oraz Gmina Dąbrowa Białostocka zapraszają
do wspólnej zabawy pod hasłem „Świąteczna Integracja
Sąsiedzka”.

19.00— gość wieczoru— TIMUR
20.00 —karaoke
22.00 —Kino Letnie: projekcje filmów związanych z regionem

W programie:

14 sierpnia (niedziela) godz. 13

13 sierpnia (sobota)

14.00 — 17.00 Turniej Gmin
Wystąpią zespoły: Zespół Regionalny Lipsk, Zespół
Folklorystyczny „Dębina”, rodzinny zespół ludowy z Rakowicz,
pokazy Taekwon-do, prezentacja lipsko—dąbrowskiej grupy
fitmess ZUMBA
16.00 — występ Chóru Parafialnego z Lipska
17.00 — występ zespołu Ad– Rem z Dąbrowy Białostockiej
20.00 —Kino Letnie—projekcje filmów
Puszczanie lampionów.

godz. 14.00 - mecz samorządowców w piłkę nożną (Lipsk –
Dąbrowa Białostocka) – Orlik w Lipsku,
- konkurencja dla młodych piłkarzy – Turbokozak – Orlik w
Lipsku,
Warsztaty:
13.00 -14.00 warsztaty kulinarne—park w Dąbrowie
Białostockiej
14.00 -15,00—warsztaty plastyczne MGOK w Dąbrowie
15.00 -16.00 —warsztaty zielarskie—Park w Dąbrowie
Białostockiej
15.30—16.30—warsztaty piłkarskie—Stadion Miejski w
dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. N. Sulika
17.00 -18.00 —warsztaty samoobrony i sztuk walki—Park w
Dąbrowie Białostockiej
18.00 —występy artystyczne na Placu Kościuszki w Dąbrowie
Białostockiej

Poniedziałek, 15 sierpnia
10.00 —Jarmark produktów regionalnych

Gorąco zapraszamy!

Grzyb gigant!
Sezon grzybowy w tym roku wystartował wcześnie. Już w lipcu lasy zaroiły
się od zbieraczy darów lasu. Niektórzy
nie cierpiąc zwłoki, publikowali swoje
znaleziska na znanym portalu społecznościowym. Nasz czytelnik, wierny słowu drukowanemu, postanowił pochwalić się swoim znaleziskiem na łamach
naszej gazety.
Pan Tomasz Myśliwski, mieszkaniec Lipska, znalazł w poniedziałek, 18 lipca, imponujących rozmiarów okaz z gatunku
Purchawica olbrzymia (Langermannia
gigantea). Grzyb waży 2,10 kg.
- Znalazłem purchawkę na skraju pola
owsa, tuż obok lasu. Byłem zaskoczony
rozmiarem grzyba, nigdy takiej ogromnej
nie widziałem – mówi pan Tomasz.
Obok okazu rosła druga, mniejsza pur-

chawka – jak informuje nas pan Tomasz,
drugi grzyb ważył 1,35 kg.
Purchawica olbrzymia (Langermannia

gigantea) gdzyb z rodziny purchawkowatych. Jego średnica może osiągać do 160
cm, a liczba zarodników produkowanych
w jednym średnim owocniku jest szacowana na siedem miliardów! Grzyb ten jest
uznawany za najpłodniejszy organizm na
świecie. Występuje na żyznych glebach na
pastwiskach, łąkach, w zaroślach oraz pod
płotami i w ogrodach. Owocnik zwykle od
15 do 60 cm średnicy, lecz czasem znacznie większy, w kształcie spłaszczonej kuli,
początkowo biały, później kremowy i zielonożółty, o gładkiej, nieco filcowatej,
ostatecznie pękającej powierzchni. Młody
owocnik początkowo osadzony w gruncie,
starszy może toczyć się swobodnie jak
piłka, pchany podmuchami wiatru. Okres
występowania: od lipca do września. Młode owocniki są jadalne. W Polsce otoczony ochroną gatunkową. (David Pegler,
Grzyby Polski i Europy, przeł. Marta
Wrzosek, Wrocław 2003)
(IW)
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Podzielili się darem życia i …. słodyczami
W sobotę 30 lipca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lipsku odbyła się akcja zbiórki krwi. Organizatorami akcji byli
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku i członkowie
Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG w Lipsku.
Łącznie zgłosiły się 43 osoby chętne do oddania krwi, natomiast „darem życia„ podzieliło się 40 krwiodawców. Podczas
akcji zebrano 18 litrów krwi pełnej, a wiadomo, że krew jest
potrzebna codziennie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób.

Dodatkowo funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w
Lipsku i członkowie Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ
FSG w Lipsku prowadzili zbiórkę słodyczy dla „ Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy
Podlaskim Oddziale Straży Granicznej” w ramach akcji „ MIKOŁAJKI Z MUNDUREM”. Zebrane słodycze zostaną przekazane w dniu 06 grudnia 2016 r dzieciom będącym pod opieką
Oddziału rejonowego Polskiego Krzyża w Białymstoku.
(za . FB NSZZ FSG Zarząd Oddziałowy w Białymstoku.)

Zawody strażackie 2016 – wygrali druhowie z Lipska
W konkurencjach typowych dla strażaków zmierzyli się, jak co
roku, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie gminy Lipsk. W tym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, bezkonkurencyjni byli ochotnicy z Lipska.

W zawodach strażackich, które odbyły się 18 lipca na placu targowym
w Lipsku, rozegrane zostały dwie konkurencje: sztafeta 7x50 m oraz
ćwiczenie bojowe polegające na rozwinięciu węży i podaniu wody.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: I-miejsce OSP Lipsk,
II- miejsce OSP Kurianka, III- miejsce OSP Krasne , IV- miejsce OSP
Bartniki , V- miejsce OSP Siółko.
- Takie zawody to nie tylko zabawa, ale także sprawdzian naszych
umiejętności, sprawności i szybkiego reagowania – mówią zwycięzcy
turnieju.
(IW)
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Miasto w obiektywnie FOTOCLUBU LIPSK.

FOTOCLUB Lipsk to grupa
ludzi kochających oglądanie
świata przez obiektyw aparatu fotograficznego.

Spotykają się od lipca i razem poszukują nowego spojrzenia na opatrzone już miejsca. Poniżej prezentujemy efekty poszukiwań podczas
jednego z wspólnych popołudni!

