
Wiosna, ach, wiosna! 
Jak co roku, bardzo uroczyście i świątecznie powi-

taliśmy tę piękną porę roku. 

Co prawda aura spłatała nam figla, ponieważ wyczekiwa-

nego przez nas słońca było naprawdę niewiele, ale humory 

i tak dopisywały, zarówno uczniom jak i nauczycielom. 

Mamy swoje pomysły na świętowanie. Należy tu wspo-

mnieć, że z roku na rok coraz bardziej zaskakujące i na 

pewno lepsze. Z główną inicjatywą organizacji Dnia Wa-

garowicza, czy też inaczej Dnia Edukacji Alternatywnej, 

wystąpiły Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Lipsku, 

ciąg dalszy str.2 

45-lecie OSP w Kuriance 

Po raz kolejny dzień św. Floriana stał się okazją do zorga-

nizowania strażackiej uroczystości jubileuszowej. Tym ra-

zem swoje 45-lecie obchodził oddział OSP w Kuriance. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w lipskim kościele, 

poświęconą strażakom i ich rodzinom, po której wszyscy 

zaproszeni na tą uroczystość udali się na plac przy Szkole 

Podstawowej w Kuriance. Imprezę otworzył Prezes OSP w 

Kuriance, druh Paweł Sewastianowicz. Impreza rozpoczęła 

się wręczeniem medali i odznaczeń dla członków OSP z 

rejonu gminy Lipsk. Wśród nich znaleźli się odznaczeni 

medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. 

ciąg dalszy str.5 
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O g ł o s z e n i e 

 Na podstawie art.36 i 36a ustawy o systemie 

oświaty z dnia 07 września 1991 roku /Dz.U. z 1996 r. 

Nr 67 poz. 327 z póź. zmianami/ 

 

Zarząd Miejski w Lipsku 

 

ogłasza konkursy na stanowisko dyrektorów w 

następujących szkołach: 

1. Gimnazjum w Lipsku. 

2. Szkoła Podstawowa w Kuriance. 

1/ Kandydaci przystępujący do konkursu powinni 

spełniać warunki określone w:  

- art. 36 i 36a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 

września 1991 roku /Dz. U. z 1996 roku Nr 67, 

poz.329 z póź. zmianami/,  

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące 

stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska 

kierownicze w przedszkolach oraz w 

poszczególnych typach szkół i placówek / Dz. U. 

Nr 14, poz. 126 z póź. zmianami/, 

- regulaminu konkursu na dyrektora szkoły 

określonego uchwałą Nr 78/128/02 Zarządu 

Miejskiego w Lipsku z dnia 20 maja 2002 roku. 

2/ Przystępujący do konkursu kandydaci składają w 

terminie do dnia 28 czerwca 2002 roku do godz. 15.00 

do Urzędu Miejskiego w Lipsku ul. Kościelna 3 

/sekretariat tel.  642-30-33/ następujące dokumenty: 

a/ jedną kopertę zawierającą – podanie wraz z 

motywacją ubiegania się o powierzenie funkcji 

kierowniczej i własną koncepcję funkcjonowania szkoły 

/maszynopis/ z dopiskiem „KONCEPCJA”, 

b/ drugą kopertę zawierającą:  

- życiorys z opisem dotychczasowej pracy 

zawodowej  

- ocenę z ostatnich pięciu lat pracy 

- kwestionariusz osobowy 

- odpis dyplomu oraz inne dokumenty 

potwierdzające posiadane kwalifikacje 

- potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim 

warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania 

stanowiska w szkole 

- oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do 

czynności prawnych i korzysta z praw 

publicznych 

- oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany 

prawomocnie karą porządkową w ostatnim roku 

przed ogłoszeniem konkursu, karą dyscyplinarną 

wynikającą z Karty Nauczyciela oraz za 

przestępstwo przed ogłoszeniem konkursu 

- inne dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymogów określonych w Rozporządzeniu MEN z 

dnia 15 lutego 1999 r. /Dz.U.Nr14 poz. 126 z póź. 

zmianami/ 

c/ na obu kopertach kandydat przystępujący do konkursu 

podaje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nazwę 

szkoły w której ubiega się o stanowisko dyrektora oraz 

zamieszcza dopisek „KONKURS”. 

Obydwie koperty otwiera komisja konkursowa w dniu 

konkursu. 

Konkurs odbędzie się w dniu 10 lipca 2002 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipsku. 

 

- godz. 10.00 – konkurs na stanowisko dyrektora 

Gimnazjum w Lipsku. 

- godz. 11.30 – konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kuriance. 
 

 

Wiosna, ach, wiosna! 
które zresztą też w tym dniu obchodziły swoje święto i 

przyjmowały życzenia. 

Szczególne wyrazy uznania należy wyrazić w tym miejscu 

opiekunkom obu samorządów, paniom - Marii Bieciuk i 

Agnieszce Kobeldzis, które wnoszą naprawdę ogromny 

wkład  pracy w działalność tych organizacji 

Nikt w tym roku nie poszedł na wagary. Bo i po co? 

Przecież w szkole zanosiło się na całkiem niezłą zabawę. 

Punktualnie o godzinie ósmej odbyło się przekazanie klucza, 

symbolizującego władzę, przedstawicielom społeczności 

uczniowskiej. 

 

 
 

I od tego momentu  zaczęły się zupełnie inne rządy. Na 

lekcjach pojawili się całkiem nieznani wykładowcy, czasami 

bardziej surowi, a czasami pobłażliwi. Zdania były różne, 

opinie podzielone. 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie wykazali się niesamowitą 

inwencją twórczą w kreowaniu nowych trendów mody 

uczniowskiej. Niektóre stroje zachwycały, inne zadziwiały, 

ale przecież o to chodziło, aby wywrzeć jak największe 

wrażenie. 

W tym roku postanowiliśmy się pokazać na ulicach 

naszego miasteczka, aby innych też zachęcić do 

świętowania. 

Kolorowy korowód wzbudził niemałe zdziwienie i 

zainteresowanie wśród mieszkańców. Uczniowie 

przygotowali transparenty. Wśród wielu innych pojawiło się 

również hasło: 
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„Kocham szkołę” 

Zatrzymaliśmy się przed budynkiem Urzędu 

Miasta i Gminy. Gromkimi brawami powitaliśmy pana 

burmistrza, któremu przedstawiciele obu szkół wręczyli 

petycję. Pan burmistrz po wnikliwej lekturze postulatów, 

publicznie zadeklarował, iż zostaną one spełnione. 

Trzymamy za słowo! 

 

 
 

Pogoda nie sprzyjała spacerom. Wiosna witała 

nas śniegiem, ale nie zniechęciło to przedszkolaków, 

ponieważ wyszli nam na spotkanie. Zostali obdarowani 

przez starszych kolegów balonikami, które chociaż w 

części mogły rozjaśnić zasnute chmurami niebo. 

Jedną z głównych atrakcji wiosennego święta był 

turniej, mający na celu sprawdzenie różnorodnych 

wiadomości i umiejętności. Do walki stanęły dwie 

drużyny - uczniowie i nauczyciele. 

 
 

 
 

 Pomimo silnej rywalizacji, laur zwycięstwa 

przypadł uczniom, którzy, co tu ukrywać, okazali się 

lepsi w wybranych dziedzinach. Słodkie nagrody 

otrzymali zarówno 

zwycięzcy, jak i zwyciężeni. Dodatkowa nagroda to gromkie 

brawa bardzo zaangażowanej w czasie rozgrywek 

publiczności.  

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nasze 

święto też. Świetnie się bawiliśmy, ale władzę należało 

przekazać ponownie we właściwe ręce. To był udany dzień. 

A jak powitamy wiosnę za rok? Na pewno jeszcze ciekawiej. 

 

B. M.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom 

policji, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo w trakcie 

przemarszu ulicami miasta. 
 

 

Przedszkolaki mają „głos” 
W dniu 6.04.2002 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Lipsku dopuścił do „głosu” przedszkolaki, organizując im po 

raz kolejny Międzygminny Festiwal Piosenki 

Przedszkolaków p.h. „Mama, tata i ja”. 

Głównym organizatorem wojewódzkim tego festiwalu jest - 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.  

Do lipskiego festiwalu zgłosiło się w tym roku aż 28 dzieci, 

w wieku od 4 do 7 lat. Komisja Artystyczna Festiwalu w 

składzie: 

1. Krystyna Żabicka – nauczyciel Gimnazjum w 

Lipsku, 

2. Barbara Filipczuk – instruktor Ogniska Muzycznego 

3. Andrzej Filipczuk – instruktor  

po wysłuchaniu 28 prezentacji dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Lipsku i Szkoły Podstawowej w 

Kuriance, postanowiła wytypować na Festiwal Wojewódzki 

w Białymstoku następujące osoby: 

1. Annę Skok – Lipsk, 6 lat, piosenka: „Rudy rydz”, 

2. Jakuba Zaniewskiego – Lipsk, 6 lat, piosenka: 

„Indianie na tapczanach”, 

3. Radosława Miklaszewicza – Lipsk, 6 lat, piosenka: 

„Grat fiat”. 
 

 
 

 

Ze względu na dużą ilość uczestników, bardzo ciekawe 

propozycje repertuarowe i wysoki poziom wykonywanych 

piosenek, Komisja wytypowała grono przedszkolaków do 

występu - na II Przeglądzie Młodych Instrumentalistów w 

Lipsku, w dniu 4 maja br. oraz na dorocznej imprezie 

dziecięcej „O uśmiech dziecka” w dniu 9 czerwca br. 
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Należeli do nich: Dariusz Tarasewicz, Jakub Zaniewski, 

Katarzyna Matuszewska, Radosław  Miklaszewicz, 

Joanna Łępicka, Katarzyna Citko, Anna Skok, Dominika 

Bądzińska, Dominika Piwnicka, Justyna Bagieńska i 

Aneta Szymczyk. Komisja wyraziła podziękowanie 

rodzicom i opiekunom dzieci za przygotowanie 

prezentacji artystycznych na wysokim poziomie.  

W dniu 10 maja br. odbyła się impreza wojewódzka tego 

festiwalu, w której wzięło udział 34 przedszkolaków. 

Nasi reprezentanci zajęli bardzo wysokie lokaty – Radek 

Miklaszewicz  za swoją interpretację piosenki „Grat 

fiat” otrzymał II nagrodę tego festiwalu - hulajnogę zaś 

Kubuś Zaniewski III nagrodę, którą był zestaw klocków 

„Lego”. Okazuje się, że przedszkolaki mają donośny 

„głos” i potrafią go zaprezentować. Obu 

przedszkolakom gratulujemy i życzymy dalszych 

udanych występów artystycznych!  

(red)   

O g ł o s z e n i a  
 

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 
jest organizatorem wielu ciekawych warsztatów, 

 na które zaprasza w czasie wakacji,  

wszystkich chętnych z terenu naszego województwa.  
 

Oto ich oferta: 
 

Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie 
Termin: 10 – 20 lipiec 

Wiek: powyżej 18 lat 

Miejsce: Czarna Wieś Kościelna 
Cena: 600 zł. 

 

Ogólnopolskie Warsztaty Malarsko – Rzeźbiarskie 

Termin: 29 lipiec – 8 sierpień 
Wiek: bez ograniczeń 

Miejsce: Drohiczyn 
Cena: 550 zł. 

 

V Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie 

Termin: 19 – 31 sierpień 
Wiek uczestników: 16 – 24 lata 

Miejsce: „Spodki” w Białymstoku 

  

 
 

 

 
 

SPRZEDAŻ I WYRÓB NAGROBKÓW 
GRANITOWYCH 

 

Tadeusz Wnukowski 
 

Lipsk ul. Kościelna 7 
 

tel. 642 38 85 
 

 

 

 

P R Z E T A R G 
Zarząd SUR w Lipsku ogłasza przetarg ofertowy na 

sprzedaż w całości lub wyodrębnionych częściach 

nieruchomości przy ul. Jermakowicza 12. 

1) działka o pow. 1589 m
2
 zabudowana budynkiem 

CPN, 

2) działka o pow. 1006 m
2
 zabudowana budynkiem 

biurowym, 

3) działka o pow. 3043 m
2
 zabudowana budynkiem 

warsztatowym, 

4) działka o pow. 4408 m
2
 zabudowana wiatą, 

5) działka o pow. 2525 m
2
 niezabudowana, 

6) działka o pow. 3924 m
2
 zabudowana budynkiem 

warsztatowym, 

7) działka o pow. 4502 m
2
 zabudowana 

magazynami. 

W/w nieruchomości można oglądać pod wskazanym 

adresem w dni robocze. Zalakowane oferty z ceną 

nabycia nie mniejszą niż 3 zł./m
2
 powierzchni działki,  

składa się w Urzędzie Miejskim w Lipsku, przy ul. 

Kościelnej 3, w terminie do dn. 01.07.2002 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2002 r. o godz. 

11
00

 w siedzibie Urzędu. Zastrzega się odwołanie 

przetargu bez podania przyczyn. 
 

 

 

Wzmocnienie zespołu  
LKS „Biebrza” 
 
 W miesiącu maju 2002 r. zespół piłki siatkowej LKS 

„Biebrza” zasilił siatkarz reprezentujący uprzednio 

Augustów - Kamil Miezio. Rozgrywany turniej piłki 

siatkowej z okazji „Dni Lipska”, udowodnił przydatność 

tego zawodnika w zespole, a jego silne zbicia cieszyły oko 

widzów. W najciekawszym meczu turnieju LKS pokonał 

drugoligową drużynę z Grodna w setach 3:2.  

W dniu 3 czerwca 2002 r. drużyna z Lipska, w rozgrywkach 

Pucharu Polski, udała się na drugi kraniec województwa, do 

Ciechanowca. Wyjazd był stosunkowo uciążliwy, a wynik 

niewiadomy, gdyż uprzednio drużyna z Ciechanowca 

wygrała z faworytem meczu „Remexem” Białystok, jakby 

nie było drużyną III-cio ligową. Młody zespół z Lipska 

sprawił miłą niespodziankę, gdyż wygrał zdecydowanie w 

setach 3:0, a w małych punktach: 

I set 8:25 - II set 23:25 - III set 23:25 

Dnia 11.06.02 r. odbył się w Lipsku rewanżowy 

mecz, w którym LKS „Biebrza” zagwarantował sobie udział 

w wojewódzkim finale Pucharu Polski, pokonując zespół z 

Ciechanowca 3:1. W kolejnym meczu nasz zespół zmierzy 

się z WITMAREM Białystok. Serdecznie gratulujemy 

wszystkim zawodnikom. Mamy nadzieję na bis w finale. 

J. Zakarzecki 
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45-lecie OSP  

w Kuriance 
 
Złoty medal otrzymali: Buiński 

Kazimierz, Chomiczewski Henryk, 

Gorlewski Jan, Parfieńczyk Tadeusz – z 

OSP Kurianka; Krysztopowicz Antoni, 

Talon Jerzy, Tkaczuk Krzysztof – z OSP 

Bartniki oraz Wierzbicki Mirosław z OSP 

Krasne. 

Srebrny medal otrzymali: Sewastianowicz 

Andrzej, Wiśniewski Lucjan, Zieziula 

Tadeusz z OSP Kurianka i Ćwikliński 

Bogusław z OSP Krasne. 

Brązowy medal otrzymali: Snarski Henryk 

z OSP Kurianka, Tarasiewicz Andrzej i   

Tkaczuk Marek z OSP Bartniki oraz Rawicki Zbigniew z 

OSP Krasne. 

Nadano odznaki „Strażak wzorowy” następującym 

osobom: Sewastianowicz Bogdan z OSP Kurianka oraz 

Tkaczuk Jacek i Krysztopowicz Krzysztof z OSP Bartniki. 

Nadano również odznaki „Za wysługę lat”. Za 45 lat 

działalności w szeregach OSP odznaczono -  Bielenicę 

Józefa i Dadurę Jana z OSP Kurianka oraz Tkaczuka 

Daniela, Sadowniczyka Bolesława, Sawaniewskiego 

Scholastyka z OSP Bartniki. Odznaką za  40 lat służby 

odznaczono - Sewastianowicza Pawła z OSP Kurianka. 

Odznaki za wysługę 35 lat, 30 lat, 25 lat, 20 lat, 15 lat, 10 

lat i 5 lat, otrzymało 32 druhów. 

Po dekoracji odznaczonych, głos zabrał wiceprezes 

Zarządu  Wojewódzkiego  Związku  OSP  w  Białymstoku  

p. Tadeusz Chołko, który złożył życzenia jubilatom,  

wyraził swoją przychylność dla ochotników  z naszego 

terenu (sam pochodzi ze Skieblewa) i obiecał, że  dołoży 

wszelkich starań, by pomóc im w zdobyciu 

nowocześniejszego sprzętu i finansów na prowadzenie 

dalszej działalności. Po nim głos zabrali: prezes Zarządu 

Powiatowego Związku OSP dh Tadeusz Drągiewicz i 

komendant JRG st. kapitan Wiesław Łoboda, przekazując 

w imieniu swoich przełożonych i własnym, życzenia 

dalszych owocnych lat pracy społecznej. Na zakończenie 

części oficjalnej głos zabrał burmistrz Lipska – Andrzej 

Lićwinko.  

Druga część imprezy miała charakter artystyczno-

sportowy. Swój koncert zagrała orkiestra dęta, po niej 

wystąpiły dzieci, laureaci tegorocznego Festiwalu Piosenki 

Przedszkolaków „Mama, Tata i ja” oraz Zespół 

Regionalny „Lipsk”. Między poszczególnymi punktami 

programu artystycznego przeprowadzone były  

konkurencje sportowe z udziałem dzieci i dorosłych. 

Między innymi rzucano lotkami (zwycięzca – Paweł 

Gorlewski), zbierano bosakiem kółka i pokonywano tor 

przeszkód. W obu konkurencjach zwyciężył Edward 

Zieziula. Najszybszy w wspinaniu się na 5-cio metrowy 

słup, był Bronisław Marcinkiewicz, zaś w 

zwijaniu węża strażackiego przez dzieci 

najlepsza okazała się  Monika 

Chomiczewska. 

Piękna pogoda i miły nastrój tej imprezy, 

jaki udało się stworzyć organizatorom 

spowodował, że impreza była udana i na 

długo pozostanie w pamięci jej 

uczestników. Cóż, pozostaje nam życzyć 

strażakom z Kurianki dalszych lat 

owocnej pracy na rzecz lokalnej 

społeczności oraz jeszcze wielu, równie 

udanych jubileuszy! 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku – 

Antoni Kościuch  oraz  komendant OSP w 

Lipsku – Stanisław Olszewski, wręczają  

odznaki „Za wysługę lat”. 

Orkiestra Dęta OSP w Lipsku, w trakcie 

jubileuszowego koncertu. 



 

ECHO LIPSKA – maj-czerwiec  2002    6 

DNI LIPSKA`2002 
 

„Jak co roku od lat,  

zakwitł wiosną znów świat, 

różowy kwiat na jabłoni,  

i w słońcu liść zielony.” 
 
Zgodnie ze słowami tej dawnej piosenki, również tego roku 

przyszła piękna wiosna, wyjątkowo wczesna i ciepła, a 

wraz z nią czas na majowe święto naszego miasta – „Dni 

Lipska”.  

W świąteczny nastrój wprowadził nas już piątkowy występ 

cyrku, który akurat zawitał do naszego miasteczka.  

Sobota - 25 maja, jak zwykle pod znakiem sportu i zdrowej 

rywalizacji. Tegoroczną niespodzianką był I Biebrzański 

Bieg Uliczny, zorganizowany przez nauczycieli 

wychowania fizycznego z naszego gimnazjum i szkoły 

podstawowej. Do udziału  w biegach zgłosiły się dzieci i 

młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Ze względu na dużą 

rozpiętość wiekową, uczestników podzielono na 5 grup i 

przydzielone im różne dystanse: przedszkolacy mieli 

przebiec 100 m, klasy I i II – 350 m, klasy III i IV – 600 m, 

klasy V i VI – 1000 m, gimnazjum – 1500 m. 

W sobotnie przedpołudnie, na placu przy MGOK-u, zaroiło 

się od młodych ludzi pełnych energii,  zapału i wiary w 

swoje siły. Niektórych wspierali duchowo zebrani licznie 

rodzice, inni odbywali ostatnie treningi i rozgrzewki, 

jeszcze inni chcieli się w ostatnim momencie dopisać do list 

startowych. Niestety było to niemożliwe, gdyż uczestnicy 

musieli zgłosić swój akces w zawodach już do 15 maja, 

poparty pisemną zgodą i potwierdzeniem rodziców, że 

dziecko jest zdrowe i może przystąpić do rywalizacji. 

Niedopełnienie tego wymogu dyskwalifikowało uczestnika. 

Jak się później okazało tego rodzaju wymóg jest niezbędny, 

gdyż biegnący bardzo różnie reagowali na ten intensywny 

wysiłek organizmu, nie obyło się bez interwencji, 

niezastąpionych w takich momentach pań pielęgniarek – 

Krysi i Grażynki.  

Na otwarcie I Biebrzańskich Biegów przybyło liczne grono 

zaproszonych gości,  wśród nich przedstawiciele zarządu 

miejskiego  i rady miejskiej oraz dyrektorzy 

poszczególnych szkół, również z terenu gminy, gdyż do 

udziału w zawodach zaproszono również szkoły z terenu 

gminy Lipsk i gmin ościennych. Niestety z zaproszenia 

skorzystały tylko szkoły z Rygałówki i Bartnik, mamy 

nadzieję, że w następnych latach będziemy mogli gościć 

również sąsiadów zza miedzy. 

Równo z wybiciem godz. 11
00

 prowadzący imprezę 

Zbigniew Krzywicki przywitał gości i zebraną publiczność, 

a następnie poprosił członka zarządu Jana Zakarzeckiego o 

dokonanie otwarcia zawodów. Pierwsi na linii startu stanęli 

przedszkolacy – dziewczynki i chłopcy, mieli do pokonania 

niebagatelny jak na ich wiek dystans - 117 m. 

 Jako matka najmłodszego uczestnika zawodów, obawiałam 

się czy moje dziecko nie znudzi się w połowie dystansu i 

się nie wycofa. Jak się jednak okazało, przedszkolacy 

nadzwyczaj szybko pokonali ten dystans. 
 

 

 
 

Tabelę nagrodzonych biegaczy - I Biebrzańskiego Biegu 

Ulicznego drukujemy poniżej.  

 

Kategoria I miejsce II miejsce III miejsce 

Przedszkole: 

- Dziewczęta 

 

- chłopcy 

 

Anna Skok 

 

Grzegorz 

Bartoszewicz 

 

Milena Olszewska 

 

Jakub Zaniewski 

 

Klaudia 

Marcinkiewicz 

Dominik Betko 

Kl. I i II 

- dziewczęta 

 

- chłopcy  

 

Magdalena 

Siemiańczuk 

Maciej Bieciuk 

 

Diana Makowska 

 

Piotr Tytło 

 

Kinga 

Radziwonowicz 

Marcin Miksza 

Kl. III i IV 

- dziewczęta 

 

 

- chłopcy 

 

Katarzyna 

Danilczyk 

 

Mateusz 

Kondracki 

 

Joanna 

Wierzbołowicz 

(Bartniki) 

Zbigniew 

Zaniewski 

(Rygałówka) 

 

Justyna 

Wierzbołowicz 

(Bartniki) 

Przemysław 

Krysztopik 

Kl. V i VI 

- dziewczęta 

 

- chłopcy 

 

Joanna 

Sokołowska 

Rafał 

Wierzbołowicz 

(Bartniki) 

 

Agata Waszczuk 

 

Wojciech 

Waszczuk 

 

Edyta Bućko 

 

Rafał Krawczuk 

(Bartniki) 

Gimnazjum 
- dziewczęta 

 

- chłopcy 

 

Natalia Betko 

 

Arkadiusz 

Boguszewski 

 

Katarzyna 

Jatkowska 

Józef Chołko 

 

Beata 

Tarasiewicz 

Paweł 

Toczyłowski 

 

Wszystkie osoby uczestniczące w tym biegu otrzymały 

pamiątkowe dyplomy, zostały poczęstowane pączkami i 

napojami ufundowanymi przez lipskich sprzedawców i 

producentów. Ogólnie impreza bardzo udana i dobrze 

zorganizowana. Wydaje się, że był to trafny pomysł i 

godzien jest kontynuowania w następnych latach. Słowa 

pochwały   należą   się   pomysłodawcom  i organizatorom  

tego biegu -  Violecie Sielawie, Leszkowi Zaniewskiemu, 

Zbigniewowi Krzywickiemu i Piotrowi Łazukowi oraz 
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gronu zaprzyjaźnionych osób. Sugerujemy organizatorom, 

by w przyszłym roku mogli wystartować w biegu całkiem 

już dojrzali ludzie. Niektórzy dorośli oglądający zawody, 

żałowali, że nie było biegu dla starszych, chętnie wzięliby 

w nim udział.  

W tym samym czasie na boisku szkolnym odbywał się 

Turniej Piłki Nożnej, w którego organizację zaangażował 

się Krzysiek Stelmachowicz i MGOK. Do udziału w tym 

turnieju zgłosiło się 6 drużyn z Lipska i  Dąbrowy Biał. Jak 

zwykle grano o beczkę piwa ufundowaną przez jednego ze 

sponsorów. Turniej wygrała drużyna z ul. Nowodworskiej 

w Lipsku, II miejsce zajęła drużyna z Dąbrowy Biał., III 

zaś drużyna „Pusty Stefan” również z Lipska. 

 

 
 

Mimo wcześniejszych planów, nie odbył się Puchar Polski 

w siatkówce seniorów, w zamian za to Lipski Klub 

Sportowy „Biebrza” zorganizował Turniej Piłki pomiędzy 

drużynami Sach. Kombinat  Obuchowo (Białoruś), LKS 

„Biebrza” i drużyną gimnazjum. Zwycięzcami spotkania 

została drużyna LKS-u.  

Po emocjach sportowych mieszkańcy naszego miasta mogli 

zrelaksować się intelektualnie, oglądając o godz. 19
00 

 

spektakl „Śluby panieńskie” A. Fredry w wykonaniu 

uczniów klasy II c Gimnazjum w Lipsku, wyreżyserowany 

przez nauczyciela tej szkoły p. Tadeusza Kasjanowicza.  

 

 
 

Jest to już drugie przedsięwzięcie tej grupy (w ub.r. 

mogliśmy obejrzeć ich w „Zemście”) i jak widać po 

tegorocznym występie, nabierają coraz większej wprawy, 

pewności siebie i umiejętności posługiwania się słowem i 

gestem. Zasługą prowadzącego jest umiejętność 

poprowadzenia tak grupy, że możliwe jest pokazanie na 

scenie wielu osób, gdyż w pracę grupy zaangażowana jest 

prawie cała klasa, co ją konsoliduje i dopinguje do dalszej, 

wspólnej pracy. Gratulujemy p. Tadeuszowi i mamy 

nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli oglądać 

reżyserowane przez niego widowiska, tym bardziej, że 

młodzi ludzie chcą nadal wspólnie tworzyć i są pełni 

aprobaty dla poczynań swego opiekuna, czego wyrazem 

było zaśpiewanie mu po skończonym spektaklu „Stu lat” 

przez podopiecznych. 

Końcowym akcentem sobotniego dnia była zabawa na 

placu szkolnym prowadzona przez D.J. Lolka. 

Niedziela – 26 maja. Drugi świąteczny dzień, rozpoczął się 

mszą św. w intencji mieszkańców naszego miasta i gminy. 

Po mszy, wychodzących z kościoła ludzi powitał król 

Stefan Batory, jadący bryczką wraz z małżonką i 

dwórkami. Orszak królewski na scenę przy MGOK-u, 

poprowadziła orkiestra dęta lipskiej OSP. 

Po krótkim pozdrowieniu mieszczan lipskich, król ze swą 

świtą wysłuchał koncertu orkiestry, a także krótkiego 

wystąpienia burmistrza Lipska, po czym udał się w podróż 

po swoich włościach, przekazując prowadzenie dalszej 

części imprezy, „mistrzowi ceremonii” – D.J. Lolkowi. 

Kolejną prezentacją artystyczną był występ zespołu 

folklorystycznego z Jeleniewa zaprzyjaźnionego z lipskim 

zespołem regionalnym. W trakcie półgodzinnego występu, 

śpiewacy z Jeleniewa, zaprezentowali naszej publiczności 

manierę wykonawczą charakterystyczną dla  północnej 

części Suwalszczyzny. Piękne, delikatne głosy miło 

brzmiały w uchu i dawały wiele przyjemności słuchającym. 

Następnie scena zadrgała w rytm samby, kiedy pojawiły się 

na niej młode pary z kółka tanecznego SP a po nich 

wdzięcznie wyglądające dziewczyny z gimnazjum w 

arabskich strojach. Między poszczególnymi punktami 

programu D.J. Lolek, organizował krótkie zabawy i 

konkursy dla publiczności. Najodważniejsi mogli 

zaprezentować się w tańcu lub piosence i wygrać nagrody, 

które prowadzący rozdawał szczodrą ręką. 

Atmosferę wesołości i ogólnego rozluźnienia wprowadził 

występ młodych kabareciarzy z gimnazjum, prowadzonych 

przez p. Krystynę Żabicką.  

Zaprezentowali się oni w kilku scenkach satyrycznych o 

tematyce rodzinnej, wojskowej i związanej z podbojami 

sercowymi. Wesoło się zrobiło, bo naprawdę było się z 

czego pośmiać, dowcipy były na poziomie i nieźle zagrane. 

Mamy nadzieję, że na tym nie poprzestaną! 

Na zakończenie pierwszej części prezentacji artystycznych 

wystąpili laureaci II Przeglądu Młodych Instrumentalistów  

„Muzyczna Wiosna Lipsk` 2002” – Tomek Wnukowski i 

Przemek Romańczuk z Lipska oraz Piotrek Szczukiewicz z 

Augustowa. 

O godz. 18
00

 wystąpił zespół boliwijsko-peruwiański 

„Maguej”. Pierwszy raz gościliśmy w Lipsku zespół 

grający muzykę latynoamerykańską, mamy jednak 

nadzieję, że nie ostatni, bo ten rodzaj muzyki szczególnie 

przypadł do gustu naszej publiczności. 

Końcowym akcentem tegorocznych „Dni Lipska” była 

dyskoteka na placu przy MGOK-u.  
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Podsumowując przebieg tegorocznego święta naszego 

miasta, dochodzimy do wniosku, że odbyło się one bez 

większych zakłóceń, sprawnie, miło i o czasie, a co 

najważniejsze, jak zwykle nie zawiodła nas pogoda, która 

dopasowywała się do naszych potrzeb. Oby za rok nie było 

gorzej. 

(tara) 
 

Sponsorzy „Dni Lipska” 2002 
 
 Bank Spółdzielczy w Suwałkach  Oddział w Lipsku 

 Biebrzańskie Przedsiębiorstwo Nasienno Handlowe 

„Kłos” w Lipsku 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Marynex” 

– Ryszard Zielepucha 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipsku 

 PUH – Józef Popiełuszko 

 PH „Midas” – Wiesław Bogdan z Dąbrowy Biał. 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BACHUS” 
 

 Piekarnia w Lipsku – Jerzy Lewkowicz  

 Kwiaciarnia – Anna i Jan Sztukowscy 

 PPH „Telza” w Lipsku 

 Usługi Transportowe – Tadeusz Wnukowski 

 Sklep Spożywczy – Małgorzata i Zenon Miklaszewicz 

 Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Panasewicz Helena 

 Zakład Kamieniarsko – Pomnikarski – Stanisław Biedul 

 Transport Ciężarowy  – Leszek Masiejczyk  

 Szkoła Kierowców – Jan Masiejczyk 

 Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Irena i Wiesław 

Drapczuk  

 Sklep Spożywczy – Anna i Andrzej Skokowscy 

 Sklep Mięsno-Spożywczy – Danuta i Andrzej 

Matyszczyk  

 PPUH „Jarosz” – Henryka Jaroszewicz 

Pierwsza Praca  
PUP Augustów informuje:  
 

Program „Pierwsza Praca” przygotowało 
ministerstwo pracy i polityki społecznej. Jest on 
zasadniczym elementem rządowej strategii gospodarczej 
na najbliższe lata i stanowi istotne uzupełnienie programu 
„Przede wszystkim przedsiębiorczość”. 

W 2002 roku szkoły ponad gimnazjalne ukończy ok. 
900 tysięcy dziewcząt i  chłopców. A wg resortowych 
szacunków, ok. 520 tysięcy spośród nich będzie 
potrzebowało pomocy w znalezieniu pracy. Do nich przede 
wszystkim adresowany jest program „Pierwsza Praca”, 
gdyż jego zasadniczym celem jest aktywizacja zawodowa 
tegorocznych absolwentów. Każdy, kto z niego zechce 
skorzystać, może liczyć na pomoc doradców zawodowych i 
pośredników pracy z powiatowych urzędów pracy  oraz 
doradców Centrów Informacji i Planowania Karier 
Zawodowych wojewódzkich urzędów pracy. 

Integralnym, chociaż dodatkowym elementem 
programu „Pierwsza Praca” jest interaktywny wortal 
internetowy 1praca.gov.pl, na stronie www.1praca.gov.pl. 
Absolwenci i pracodawcy znajdą w nim kompleks 
informacji, związanych zarówno z samym programem, jak i 
ze wszystkimi zagadnieniami, które mniej lub bardziej 
bezpośrednio wiążą się ze sprawami poszukiwania 
pierwszej pracy i zakładaniem własnej firmy. Wortal 
pierwszapraca.pl będzie służył absolwentom i 
pracodawcom szczegółowymi informacjami, dostarczał 
odpowiedzi na ich pytania, zamieszczał podpowiedzi 
ekspertów i doradców. 

Autorzy programu mają nadzieję, że dzięki 
działaniom opisanym i podpowiadanym w „Pierwszej Pracy” 
i zagwarantowanym na jej realizację środkom – szansę na 
pracę znajdzie ok.120 tysięcy tegorocznych absolwentów. 
Pracę w różnej formule, a więc: w formie subsydiowanych 
staży lub pracy, wolontariatu, ale także samodzielnej 
działalności gospodarczej. Dla ok. 20 tysięcy absolwentów 
przewiduje się różnego rodzaju szkolenia. 

 

Więcej informacji na temat programu „Pierwsza Praca” 

można uzyskać w MGOK-u lub PUP –ie w Augustowie.       
 

 

 
 

PRACA DLA ABSOLWENTÓW 

Gimnazjum w Lipsku poszukuje 

dwóch absolwentów szkół budowlanych, 

posiadających umiejętności szpachlowania, 

malowania itp.  

Osoby mające statut absolwenta będą 

zatrudnione w okresie lipiec – wrzesień  

za pośrednictwem Państwowego Urzędu 

Pracy w Augustowie. 

Zainteresowanych prosi się o kontakt z dyrekcją 

gimnazjum lub tel. 642 3059. 
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„Muzyczna Wiosna” 
– po raz drugi 

II Przegląd Młodych Instrumentalistów „Muzyczna 

Wiosna Lipsk`2002” odbył się w dniu 4 maja 2002 r. 

Organizatorem przeglądu był M-GOK w Lipsku i Studio 

Muzyczne „BAF” z Michałowa. Zaproszenie do udziału 

w przeglądzie rozesłano do większości ośrodków 

kultury na terenie woj. podlaskiego. Odpowiedzi 

przyszły z Michałowa, Augustowa, Pieniek, Dąbrowy 

Biał. - no i oczywiście Lipska.  
 

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 13 wykonawców 

indywidualnych i trzy zespoły (dwa duety i jedno trio).  

Komisja w składzie: 

1. Krzysztof Gryniewicz -  instr. muzyczny GCKSiR w 

Michałowie- przewodniczący 

2. Urszula Bobrowska – nauczyciel sztuki w SP i 

Gimnazjum w Lipsku - członek 

3. Barbara Tarasewicz – instruktor ds. folkloru MGOK-u - 

członek 

 

Po wysłuchaniu 16 prezentacji muzycznych ustaliła 

następujący podział miejsc: 

- wśród solistów wyróżniono 4 osoby: 

Grand Prix otrzymał  - Karol Paweł Rółkowski z Augustowa 

za wykonanie utworów: „Czardasz” Vincento Montiego i 

„Bailamos” Enrique Iglesiasa , 

I miejsce otrzymał - Tomasz Wnukowski z Lipska – za 

utwór: „Fontanna radości” i „V bieg”, 

II miejsce zajął Przemek Romańczuk z Lipska za wykonanie 

utworów – „Skrzypek na dachu” i „American Patrol”. Na 

uwagę zasługuje świetna gra młodego instrumentalisty - 10 

lat i jego zaledwie 2-letni staż muzyczny. 

III miejsce komisja przyznała - Piotrowi Szczukiewiczowi z 

Augustowa za wykonanie utworów: „Hello” i „Whisky In 

the Jar”. 

 

 W kategorii zespołów wyróżniono duet Tomka 

Wnukowskiego i Adama Skoka z Lipska. Wszyscy 

uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

wydawnictwa muzyczne, zaś najlepsi otrzymali puchary 

ufundowane przez organizatorów. 

Komisja wyraziła szczególne słowa uznanie Państwu 

Barbarze i Andrzejowi Filipczukom, którzy przygotowali 

sporą grupę swoich wychowanków do udziału w tym 

przeglądzie oraz panu Grzegorzowi Sobczakowi z 

Augustowa. 

Na zakończenie imprezy odbył się występ przedszkolaków 

wyróżnionych na Międzygminnym Festiwalu Piosenki 

Przedszkolaków oraz koncert zespołu „Archiwum” z 

Michałowa, prowadzonego przez Krzysztofa Gryniewicza. 

        

 (red) 
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Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w 

Lipsku serdecznie dziękuje  

Pani dr Anieli Topulos – dyrektorowi 

Wydawnictwa Naukowo Technicznego  za 

bezpłatne przekazanie książek. Wzbogacą one 

nasz skromny księgozbiór i będą służyły 

pomocą w nauce naszym czytelnikom. 
                                                             R. Prolejko 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
 

Muzeum Regionalne w Lipsku składa serdeczne 
podziękowania osobom, które w ostatnim okresie,  
przyczyniły się do wzbogacenia naszych zbiorów. 
 
Należą do nich: 

1. Krystyna i Jan Łozowscy 

2. Stanisława i Piotr Łostowscy 

3. Zofia Pietrewicz 

4. Genowefa Malinowska 
 

  

Cenne inicjatywy 
Często jesteśmy skłonni do narzekania na 

współczesną młodzież, że jest źle wychowana, leniwa 

i samolubna, okazuje się, że nie zawsze tak jest. 

Zaskoczeniem dla nas była inicjatywa grupki 

młodzieży, która pragnąc wyjechać na spotkanie 

młodzieży w Lednicy, zaoferowała swoją pomoc w 

pracach na rzecz gminy w zamian za dofinansowanie 

tego wyjazdu. „Dobrym duchem” tych poczynań była 

studentka, mieszkanka Bohater - Dorota Haponik. W 

ubiegłym roku z jej inicjatywy zorganizowano obóz 

naukowy w Bohaterach,  dla studentów IV roku 

wydziału pedagogiki Salezjańskiego Instytutu 

Wychowania Chrześcijańskiego z Warszawy. Oto 

kilka zdjęć z prac społecznych oraz z wyjazdu do 

Lednicy. 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 9  utworzą rozwiązanie, które wraz z załączonym kuponem, 
należy dostarczyć do redakcji w terminie do 31 lipca 2002 r.  Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
rozlosujemy nagrodę książkową.  

           

       „ECHO LIPSKA” dwumiesięcznik informacyjny Urzędu Miejskiego w Lipsku. 
Adres redakcji: 16-315 Lipsk, ul. Rynek 23. 

Zespół  redakcyjny:   Wiesław Bochonko, Barbara Tarasewicz, Cezary Gładczuk. 
Pr – 5 

Pionowo: 

1. król Itaki, 2. przeciwieństwo czerni, 3. wyschnięte łodygi zboża, 4. metalowy drąg, 5. rzeka na Półwyspie 

Iberyjskim, 6. Indianie z grupy Atapasków, 7. duża ławka do siedzenia, jeden z kontynentów, 12. 

przeciwieństwo altruisty, 14. wzajemne ułożenie łuków zębowych, 15. gra role w filmie, teatrze, 17. 

czasomierz, 18. śródziemnomorskie drzewo iglaste, 23. do zębów lub butów, 24. bazia, 25. wyspa na Morzu 

Śródziemnym, 26. duża sala, 28. kosmetyk, 29. na pięciolinii, 31. pląs, 32. pierwiastek promieniotwórczy.  

 

Poziomo: 

3. niepogoda, plucha, 9. armata, działo, 10. poklask, ogólne uznanie, 11. typ jachtu żaglowego, 13. osad w 

zbiorniku wodnym, 16. nakrycie głowy, 19. gumowe obuwie, 20. ssak drążący podziemne korytarze,  

21. deseczka do krycia dachów, 22. część dłoni z liniami papilarnymi, 24. rodzaj kielicha, 27. huragan,  

30. początek biegu, 33. używa jej malarz, 34. wyróżnienie sylaby w wyrazie, 35. jedna z elektrod,  
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1 czerwca w gimnazjum. 
 

 Każdy mały i duży człowiek wie, że Dzień 

Dziecka jest 1 czerwca. W tym dniu tradycyjnie szkoła 

się nie uczy, szkoła się bawi.  

Nasi uczniowie, podzieleni na dwie grupy: 

młodszą - klasy pierwsze i starszą – klasy drugie i 

trzecie, czekali z niecierpliwością na wyjazd. 

Pierwszoklasiści pojechali na przejście graniczne w 

Lipszczanach. Grupa starszaków udała się autokarami 

do Jedlinki. Pod czujnym okiem wychowawców odbyły 

się tam zawody sportowe o puchar najbardziej 

usportowionej klasy. Zwyciężyła klasa III A. 

Konkurencje zakończyły się ogniskiem, a wszyscy 

uczestnicy otrzymali po słodkim, pysznym batoniku – 

prezent od Rady Rodziców. 

 Na granicy było jeszcze więcej atrakcji. 

Pierwszaki, podobnie jak ich starsi koledzy też walczyli 

o puchar najbardziej usportowionej klasy. Tutaj wygrała 

klasa I C. Stało się też już tradycją, że tego dnia 

uczniowie są wprowadzani przez pracowników 

Strażnicy Straży Granicznej w arkana sztuki wojskowej. 

Panowie w mundurach przeprowadzili pokaz „Ujęcie 

przestępcy” oraz zademonstrowali tresurę psa. Chłopcy 

szczególnie zainteresowani byli prezentacją broni, 

kamizelek kuloodpornych, jazdą samochodem i 

oglądaniem nowoczesnego motoru. 

 Korzystając z okazji dyrekcja gimnazjum, 

wychowawcy i uczniowie składają serdeczne 

podziękowania komendantowi Strażnicy Straży 

Granicznej panu Andrzejowi Gałaszewskiemu za 

możliwość zorganizowania i uatrakcyjnienie Dnia 

Dziecka. Cieszymy się, że po raz kolejny miło 

spędziliśmy czas i mamy nadzieję, że dalsza współpraca 

będzie układała się pomyślnie. 

 

Ewa Renkowska 

 

_____________________________________________  

 

Chór szkolny  

na zasłużonej wycieczce. 
 

Podróże kształcą – wiemy o tym doskonale. Cóż 

z tego, kiedy chroniczny brak środków skutecznie  

 
 

 

uniemożliwia nam zwiedzanie kraju, a w zasięgu 

uczniowskiej kieszeni są jedynie wyjazdy po okolicy.  

Od września 2001 r. Gimnazjum w Lipsku 

współpracuje ze VC Liceum Ogólnokształcącym im. 

Zbigniewa Herberta w Warszawie. Owocem tych kontaktów 

stała się trzydniowa (31.05. – 02.06.2002r.) wycieczka, 

zorganizowana dla chóru szkolnego. Dzięki pomocy pani 

Beaty Sapiejewskiej (nauczyciela tejże szkoły), która 

przygotowała bogaty program pobytu w stolicy, a także 

pozyskała sponsorów, za co jesteśmy jej serdecznie 

wdzięczni, chórzystki mogły wyjechać i zwiedzić 

Warszawę. Część kosztów wycieczki została sfinansowana 

przez samych uczestników, a także ze środków, 

stanowiących nagrody zdobyte w konkursach. Wycieczka 

była formą nagrody za wieloletnią pracę i osiągnięcia 

naszego chóru, prowadzonego przez panią Urszulę 

Bobrowską.  

 

 
 

Dzięki życzliwości dyrekcji liceum otrzymaliśmy 

bezpłatne zakwaterowanie w budynku szkoły, do której 

wracaliśmy po całodziennych objazdach po Warszawie. W 

piątek 31 maja stolica powitała nas słoneczną pogodą, więc 

zwiedzanie Parlamentu zrobiło duże wrażenie. Będąc w 

pomieszczeniach, gdzie pracują posłowie i senatorowie 

uczennice zadeklarowały, że jeszcze tu kiedyś wrócą. 

Kolejny punkt programu przewidywał wizytę w Pałacu 

Prezydenckim, do którego weszliśmy pod nieobecność 

gospodarza, wizytującego za granicą. Wytworne wnętrza 

nie miały wiele wspólnego z domowym zaciszem, gdzie 

można spokojnie wypocząć, byliśmy wiec raczej zdziwieni, 

jak w takim miejscu można mieszkać?  Następnego dnia 

wyjechaliśmy do Ogrodu Botanicznego, położonego poza 

miastem. Tam pełni zachwytu podziwialiśmy setki, tysiące 

gatunków roślin, drzew, krzewów z całego świata. Później 

zwiedziliśmy lotnisko Okęcie. Po obiedzie natomiast 

udaliśmy się na objazd po mieście różnymi środkami 

transportu, było metro, tramwaj i kilka razy autobus MPK. 

W niedzielę widzieliśmy Zamek Królewski oraz Starówkę. 

Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale pełni wrażeń.  

Jak widać bariera finansowa nie zawsze jest 

przeszkodą nie do pokonania. Okazuje się, że przy 

odrobinie dobrej woli, pomocy innych i własnym uporze 

można „pokonać góry”. 

 

S.U. 


