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3 MAJA 
  Tegoroczne obchody Święta 3 Maja rozpoczęły się Mszą świętą w naszym kościele parafialnym, w której wzięły udział władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy. 

Uroczysty charakter Mszy św. podkreślony został po-przez wystawienie sztandarów lipskich organizacji spo-

łecznych i szkoły podstawowej oraz poprzez oprawę muzyczną liturgii świętej w wykonaniu chóru kościelne-go i orkiestry dętej lipskiej OSP.  Po Mszy nastąpił przemarsz orkiestry pod pomnik „Zginęli za Polskę”, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Na początku kwiaty pod pomnikiem złoŜy-ły delegacje poszczególnych zakładów pracy, po czym głos zabrała Burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk.  Muzycznym akcentem tej części świątecznych obcho-dów był koncert lipskiej orkiestry OSP pod kierunkiem kapelmistrza Aleksandra Ganuszki.  Część artystyczna odbyła się w kinoteatrze „Batory”, uświetnił ją występ chóru ZSS w Lipsku pro-wadzonego przez p. Urszulę Bobrowską. W dalszej ko-lejności montaŜ słowno-muzyczny pt. „Witaj, majowa jutrzenko...” przedstawili uczniowie Gimnazjum w Lipsku pod kierunkiem p. Ewy Renkowskiej i Anny Haraburda.  Występ grupy wokalno-instrumentalnej „SEPTYMA” prowadzonej przez p. Barbarę Filipczuk zakończył tegoroczne obchody święta 3-Majowego.  
 

—————————————————————————————- 

Dni Lipska  

  
 Wielkie Święto naszego Miasta, które po raz kolejny przeŜy-
waliśmy w dniach 25-27 maja br., rozpoczęliśmy uroczystym otwar-
ciem Dni Lipska i Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku. /Szerzej w artyku-
le na str. 9/  Tego dnia równieŜ otwarty został plac zabaw dla dzieci 
w Parku Miejskim, zakupiony z budŜetu gminy — z inicjatywy Bur-
mistrz Lipska Małgorzaty Cieśluk i radnego Rady Miejskiej w Lipsku 
Wojciecha Protasiewicza. 
W sobotę 26 maja odbyły się: 
- od godz. 1000, na  boiskach przy Zespole Szkół Samorządowych, 
Turniej Piłki PlaŜowej, Turniej Piłki Siatkowej i Turniej Piłki NoŜnej;  
- od godz. 1500 na scenie plenerowej przy M-G O K:    

• program rozrywkowy dla dzieci z udziałem klaunów 
i szczudlarzy z Agencji Artystycznej „Czajka Concerts” 
z Rybnika; 

• występy zespołów działających przy Miejsko–
Gminnym Ośrodku Kultury –  muzyczno-wokalnego 
„Septyma” i grupy teatralnej „Świetlik”; 

• prezentacja zespołu tanecznego „Kwiaty polskie” z ZSS w 
Lipsku i grupy dziecięcej ze Świetlicy Wiejskiej w Henryko-
wie;  

- o godz. 17 30 wystąpił zespół muzyczny „Jack” z Rybnika; 
- zaś od godz. 2000 rozpoczęła się zabawa z zespołem „Elis”. 
 
Niedziela 27 maja to kolejny dzień naszego święta. JuŜ od godz. 1000 
rozpoczął się Turniej Piłki PlaŜowej dla Gimnazjum na boisku ZSS. 
Od godz. 1200  impreza była kontynuowana na scenie plenerowej 
przy MGO-K. Zapoczątkował ją występ orkiestry dętej lipskiej OSP 
pod dyrygenturą Aleksandra Ganuszki. W tym miejscu pragniemy 
szczerze podziękować Panu Aleksandrowi za świetne przygotowanie 
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orkiestry do występu, za zaangaŜowanie i zapał, mimo choroby. 
Panie Aleksandrze, jesteśmy pełni podziwu! 
 Po występie orkiestry głos zabrała p. Burmistrz Lipska Mał-
gorzata Cieśluk, która w kilku słowach powitała zebranych miesz-
kańców gminy Lipsk, zreferowała dotychczasowe osiągnięcia i poin-
formowała nad czym aktualnie pracuje Burmistrz i Rada Miejska 
oraz złoŜyła podziękowania i wręczyła dyplomy sponsorom tego-
rocznych Dni Lipska.  
 W dalszej części programu kontynuowana była prezentacja 
zespołów z gminy Lipsk, tańce w wykonaniu zespołu „Kwiaty pol-
skie” i piosenki śpiewane przez zespół „Septyma”.  
 Pokaz walki Tekwon – Do z udziałem brązowego medalisty 
tegorocznego Pucharu Polski  Michała Bogusza i Sylwii Fiedoruk 
vice mistrzyni Polski w juniorach młodszych to kolejny punkt świą-
tecznego programu. Mogliśmy równieŜ obejrzeć prezentacje naj-
młodszych uczestników zajęć Taekwon-Do, które od 2 marca są 
prowadzone w M-GOK i ich starszych kolegów, którzy od 1,5 roku 
ćwiczą w ZSS pod kierunkiem Tomasza Leszkowicza. 

W dalszej kolejności wystąpiła kapela Siemiona z Wasilkowa, kaba-
ret IDEA z Białegostoku, zespoły taneczne Secret Duo i Secret Mini 
z Jaświł. 
Po południu nastąpiło otwarcie Muzeum Lipskiej Pisanki przy miej-
scowym Muzeum Regionalnym, w której uczestniczyli zaproszeni 
goście – Burmistrz Lipska, dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury p. Barbara Pacholska, pracownik Muzeum Podlaskiego p. 
Wojciech Kowalczuk oraz lipscy twórcy ludowi i mieszkańcy gminy.
 W tym czasie na scenie gościł zespół muzyki cygańskiej 
Andro Verde, wykonywano równieŜ polskie interpretacje piosenek 
meksykańskich, włoskich i hiszpańskich. 
W niedzielę imprezie towarzyszyła wioska indiańska z Białegostoku. 
MoŜna było obejrzeć piękne indiańskie stroje, postrzelać z łuku, 
powalczyć na kłodach drzewa, a takŜe obejrzeć tańce indiańskie i 
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pozorowane walki myśliwych z bizonami.  
 Na placu odbywał się równieŜ kiermasz sztuki ludowej 
artystów i twórców ludowych z gminy Lipsk oraz z gmin nadbie-
brzańskich w ramach projektu „Piękno przekazywane przez poko-
lenia”,  którego współorganizatorem była Fundacja Biebrzańska. 
Wśród nich znaleźli się twórcy z Lipska, Dąbrowy Białostockiej, z 
Czarnej Wsi Kościelnej, Trzciannego, Kamiennej. 
Jak zwykle, na placu rozłoŜyli swoje kramy handlarze z watą cukro-
wą, lodami, pop-cornem i innymi atrakcjami. Pracowniczy Ośrodek 
Maszynowy z Augustowa oferował mieszkańcom przejaŜdŜki sku-
terami. Atrakcji było co nie miara, szkoda tylko, Ŝe tak niewiele 
osób zechciało skorzystać z naszej oferty kulturalnej, pomijając 
udział w zabawie tanecznej. No cóŜ, takie jest Ŝycie! Niemniej jed-
nak, serdecznie zapraszamy mieszkańców na imprezę za rok. Jak 
zwykle spotkamy się w ostatni weekend maja.  
Sponsorzy tegorocznych Dni Lipska: 
 
• Bank Spółdzielczy w Lipsku 
• Firma „MASPRO” Paweł Prolejko Pracowniczy Ośro-

dek Maszynowy Augustów  
• Usługi Weterynaryjne – Tomasz Furmański i Krzysz-

tof Bielecki  
• Sklep SpoŜywczy Anna i Andrzej Skokowscy  
• Zakład Kamieniarski – Regina Biedul  
• ZenMag – sklep spoŜywczy Zenon Miklaszewicz  
• Transport CięŜarowy Paciorko Jerzy Lipsk  
• Sklep spoŜywczy „MIŚ” Henryk Kozłowski  
• Rolbud - Toczyłowscy Reducha Michalczuk  
• Spółdzielnia Mieszkaniowa  
• Bar „Alibi” Małgorzata Chodukiewicz  
• P.H.U. – Józef Popiełuszko Lipsk  
• MB Plastik – rolety, Ŝaluzje -  Tomasz Mańczuk i Bu-

rzyński, Białystok 
• RolMet – Boguszewski, Borodziuk, Dadura 
 

————————————————————————— 
Realizator programu 
Fundacja Wspomagania Wsi 

 
 

Organizator szkolenia 
szkoleniowo-poŜyczkowego 
Urząd Miasta Lipsk  
 
W dniach 18–20 i 23 kwietnia 2007 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbywało się 26. godzinne szkolenie dotyczące prowadzenia działalności agroturystycznej. Zostało ono zorganizo-wane przez Nieformalną Grupę Kobiet „Lipszczanki” - w ramach projektu „Kobiety pogranicza” - współfinansowanego przez Funda-cję Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Gospodarczych.   W szkoleniu prowadzonym przez wykładowcę Teresę Za-worską, będącą Inspektorem kategoryzacyjnym Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, wzięło udział 21 osób z terenu gminy Lipsk, Sztabin, Augustów i Nowy Dwór.  Szkolenie swoim zakresem obejmowało następujące tematy: 1. Znaczenie agroturystyki w uzyskiwaniu dodatkowych do-chodów w rolnictwie. 2. Regulacje prawne dotyczące turystyki wiejskiej i agrotury-styki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatko-wych. 

3. System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej i wymogi dotyczące poszczególnych rodzajów zakwaterowania. 4. Wybrane zagadnienia dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony środowiska. 5. Zasady racjonalnego Ŝywienia. 6. Wybrane elementy marketingu w agroturystyce. Dodatkowo informacje na temat udzielanych przez Fundację mikropoŜyczek przedstawił doradca poŜyczkowy Sławomir Kiczkaj-ło. Szkolenie zakończyło się wizytą studyjną w kwaterach agrotu-rystycznych w Czarnej Wsi Kościelnej, na Koloniach Kuryły, na koloniach Zabiele i w Puciłkach. Uczestnicy szkolenia mogli przekonać się, Ŝe nawet na terenach wydawałoby się nieatrakcyjnych turystycznie (brak jeziora lub rzeki) teŜ moŜna prowadzić działalność agroturystyczną pozyskując turystów, dla których spokój, cisza, smaczna, wzbogacona o regionalne smakołyki kuchnia i miła atmos-fera wystarczą, by zdecydować się na kilkukrotne powroty w te urokliwe miejsca. Wprawdzie właściciele gospodarstw zgodnie twierdzili, Ŝe Ŝyć wyłącznie z dochodów z agrotury-styki się nie da, ale jest to doskonała forma wsparcia finan-sowego podstawowej działalności czyli prowadzenia go-spodarstwa rolnego.  Z opowiadań właścicieli dowiedzieliśmy się, Ŝe wypracowa-li oni juŜ formy współpracy i promocji. WaŜnym aspektem jest stworzenie własnej strony internetowej, przynaleŜność do Podla-skiego Stowarzyszenia Kwater Agroturystycznych, udział w impre-zach targowych organizowanych w Białymstoku, Warszawie i wielu innych miejscach kraju, a takŜe tzw. „poczta pantoflowa” kiedy to przebywający na wypoczynku turyści polecają sprawdzoną kwate-rę swoim znajomym i rodzinie. 
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Festiwal Piosenki 
Przedszkolaków  

 

Festiwal Piosenki Przedszkolaków odbył się w dniu 
22.04.2007 r. Organizatorem szczebla gminnego był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. 
Komisja Artystyczna Festiwalu w składzie: 

1. Agnieszka Lasik – pracownik Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, 

2. Urszula Bobrowska – nauczyciel muzyki w Ze-
spole Szkół Samorządowych w Lipsku 

3. GraŜyna Leszkowicz – nauczycielka nauczania 
zintegrowanego przy Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Lipsku 

po wysłuchaniu 8 prezentacji dzieci wieku od 4 do 7 lat, 
postanowiła wytypować na Festiwal Wojewódzki w 
Białymstoku następujące osoby: 

1. Paulinę Zielepuchę z Lipska, 6 lat, z piosenką 
„Jadą, jadą misie”, 

2. Joannę Boguszewską – z Lipska, 6 lat, z pio-
senką „Śpiący miś”. 

Jednocześnie komisja wyróŜniła Monikę Danilczyk 6 
lat, za piosenkę „Co powie Tata”. 
 Wszystkim uczestnikom tegorocznego spotkania 
z piosenką przedszkolaka gratulujemy odwagi i super 
prezentacji!!!   
W przerwie obrad Jury Festiwalu Przedszkolaka doko-
nano równieŜ podsumowania Gminnego Konkursu na 
„Najładniejszą Pisankę Wielkanocną”, zorganizowane-
go przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 
i Pracownię Architektury śywej w kwietniu 2007 r. 

Wspólna Komisja Oceniająca w składzie: 
1. Cezary Gładczuk (instr. plastyk M-GOK) – 

przewodniczący 
3. Marcin Lićwinko (pracownik PAś) – członek 
4. Izabela Wróbel (instr. M-GOK) – członek 

po obejrzeniu prac pisankarskich 17 osób i 1 grupy 
przedszkolnej, zgłoszonych na konkurs, ustaliła, Ŝe 
przyznane zostaną nagrody w następujących katego-
riach: 
- w kategorii osób dorosłych – profesjonalnych twór-

ców ludowych: 
I nagrodę zdobyła – Janina Trochimowicz, 
II nagrodę – Genowefa Skardzińska 
dwie równorzędne III nagrody – Krystyna Cieśluk i An-
na Skardzińska oraz Nagrodę Specjalną, za wykonanie 
pisanek barwionych w farbach naturalnych, otrzymała 
p. Kazimiera Wnukowska. 
W kategorii osób dorosłych – amatorów 
I nagrodę zdobyła – BoŜena Chomiczewska, 
dwa wyróŜnienia – Anna Tarasewicz i Krystyna Snar-
ska. 
W kategorii dzieci przyznano: 
I nagrodę Adamowi Tarasewiczowi z kl. IV, 
II nagrodę Radosławowi Miklaszewiczowi z kl. V,  
III nagrodę Pauli Kudaj z kl. I. 
 Ponadto Komisja postanowiła przyznać 2 jedna-
kowe nagrody „Za udział”, w formie pluszowych zaba-
wek, dzieciom: Kasi Miklaszewicz i Sylwkowi Rusiec-
kiemu, a takŜe nagrodę specjalną grupie przedszkolnej 
p. BoŜeny Zaniewskiej z Przedszkola Samorządowego 
w Lipsku. 
 Komisja podziękowała wszystkim za kultywowa-
nie tradycji pisankarskich naszego regionu oraz  za tak 
liczne uczestnictwo w gminnym konkursie.  
Wielu naszych twórców ludowych zdobyło równieŜ 
nagrody w wojewódzkim i powiatowym konkursie na 
Pisankę Wielkanocną. 
 Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Biuletyn TPL 
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Szczere wyrazy współczucia 

kol. Januszowi Bielawskiemu 

z powodu śmierci dziadka 

Stanisława Bielawskiego 

składa 

Rada Miejska w Lipsku 
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Mi ędzynarodowe spotkanie 
konopielkowe 

 
W dniach 14-15 kwietnia w Knyszynie odbyły się VI 
Międzynarodowe Spotkania  Zespołów Kolędowania 
Wiosennego „z Konopielką” pod patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego. Uczestniczyło w nich 19 
zespołów w tym jeden z Białorusi i dwa z Litwy. Wśród 
nich znalazły się dwa zespoły z gminy Lipsk. Była to 
grupa dzieci z klas I-III Zespołu Szkół Samorządowych 
w Lipsku i grupa młodzieŜy z kl. IV-VI Szkoły Podsta-
wowej w Rygałówce. Obie grupy przedstawiły widowi-
ska obrzędowe związane w Wielkanocnym wołoka-
niem. Lipscy wałakonnicy zaprezentowali dawne pieśni 
kanapielkowe i zwyczajowe oracje. 
 W knyszyńskim spotkaniu uczestniczyli równieŜ 
lipscy twórcy ludowi, którzy prezentowali pisanki, pal-
my, miski drewniane, hafty i inne wyroby na kiermaszu 
sztuki ludowej towarzyszącemu Wiosennym Spotka-
niom. 
———————–———————–———————- 

Podlasie w Warszawie 
„Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” to kolejna 
impreza o charakterze festynowo-wystawowo-
targowym,  która odbyła się 3 czerwca 2007 r. na Placu 
Teatralnym w naszej stolicy.  Organizatorem spotka-
nia był Związek Gmin Wiejskich Województwa Podla-
skiego. Na imprezie wyjątkowość krajobrazową, naro-
dowościową, kulinarną i kulturalną naszego regionu 
eksponowało 40 gmin. Wśród nich znalazła się równieŜ 
gmina Lipsk promująca lipską pisankę, Ŝurawinę, misy 
drewniane, napoje regionalne, miód i wyroby hafciar-
skie oraz ciasta i pączki swojskie. Niezbyt chłodny, bez-
deszczowy dzień sprzyjał handlowi. Nastrój pogodnego 
festynu panował w stoiskach wielu gmin, zwłaszcza 
tam, gdzie degustacji podlegały równieŜ regionalne 
trunki. Na scenie wśród 20 zespołów reprezentujących 
Podlasie, gmina Lipsk miała swego reprezentanta, był 
nim zespół „Oktawa”. 
 Patronat medialny nad imprezą objęła między 
innymi, Gazeta Wyborcza, która wydała specjalną 
wkładkę dotyczącą wystawców i oferty gmin woje-
wództwa podlaskiego w swoim sobotnio - niedzielnym 
numerze 2-3 czerwca 2007 r. 
—————————————————————— 

O uśmiech dziecka 
10 czerwca odbyła się doroczna impreza o charakterze 
festynu rodzinnego „O uśmiech dziecka”, zorganizowa-
na przez M-GOK przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

„PomóŜ sobie” z Lipska, któremu przewodniczy p. ElŜ-
bieta Szabałaj. W trakcie imprezy nastąpiło otwarcie 
wystawy ceramiki artystycznej i wikliniarstwa. Prace 
znajdujące się na wystawie wykonane zostały w ramach 
„Wiosennych warsztatów rękodzieła ludowego”, zorga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augu-
stowie. Udział w otwarciu wzięła Burmistrz Lipska p. 
Małgorzata Cieśluk, prezes augustowskiego Stowarzy-
szenia p. Krzysztof Anuszkiewicz, uczestnicy warszta-
tów, organizatorzy, szkoleniowcy i zaproszeni goście.  
Kolejnym punktem programu była prezentacja scenicz-
na przedszkolaków z grupy p. B. Zaniewskiej i występ 
kl. III b p. Beaty Krzywickiej.  Imprezie towarzyszyła 
loteria fantowa i sprzedaŜ ciast przygotowanych przez 
członków Stowarzyszenia „PomóŜ sobie”. W dalszej 
części imprezy  wystąpił zespół rodzinny o nazwie 
„Rodzeństwo Lewiarzy” z Piątnicy oraz aktorzy z Bia-
łostockiego Teatru „Narwal”, którzy przedstawili wido-
wisko „Ratujemy Dzień Dziecka” oraz zaprosili dzieci 
do udziału w wielu grach, zabawach i konkursach z na-
grodami. 

BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LIPSKA 
Redaguje zespół w składzie: Barbara Tarasewicz, Romualda Prolejko, Cezary Gładczuk, 

        Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23a, tel.:(0-87) 642 35 86.            G.P.II-441/351/82 
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Ciekawostki z Ŝycia 
Samorządowego 

Przedszkola w Lipsku. 
 

Wzorem lat ubiegłych 24 maja obchodziliśmy uroczy-
ście „ Dzień Mamy i Taty”. Grupy zaproszonych gości witały w swojej sali. O godzinie 9.30 moje starszaki 
„Polonezem” powitały swoich rodziców w sali gimna-
stycznej . Następnie rozpoczęła się część artystyczna. 
Na program składały się wiersze, inscenizacje i piosenki 
o tej tematyce. W dalszej części dzieci wręczyły rodzi-
com przygotowane upominki, zaprosiły do wspólnej 
zabawy oraz do konkursów. W konkursach brali udział 
tylko rodzice, dzieci im dopingowały. Było duŜo śmie-
chu, gdy np. rodzice       w czasie tańca walczyli między 
sobą o krzesełko, tatusiowie obierali i kroili cebulę czy 
mamusie starały się, aby piana z 1 białka była jak naj-
szybciej ubita. W przerwach między zabawami rodzice 
częstowali się kawą, herbatą i ciastem. 
25 maja z okazji Dnia Dziecka dzieci 4,5 i 6 letnie mia-

ły wycieczkę do Centrum Gier i Zabaw Fikoland w Bia-
łymstoku. Wesołej zabawy nie było końca. Ogromna 

„galareta”, labirynt pełen niespodzianek, kulki, mnó-
stwo konkursów sprawiły wiele radości przedszkola-
kom.  
01 czerwca moje 6-latki wzięły aktywnie udział w VI Biebrzańskich Biegach Ulicznych. W kategorii dziew-czynek I miejsce zajęła Monika Danilczyk, II- Paula 
Kudaj, a III miejsce Wiktoria Szymczyk. Wśród chłop-
ców I miejsce Karol Krzywicki, II- Szymon Kulik i 
miejsce III Emil Ostaszewski. 

 

 
Wszystkim moim starszakom gratuluję odwagi i Ŝyczę 
dalszych sukcesów sportowych..  
11 czerwca z okazji Dnia Dziecka byliśmy na wyciecz-ce autobusem szkolnym na przejściu granicznym w 
Kuźnicy. Dzięki funkcjonariuszowi p. J. Bielawskiemu    
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i funkcjonariuszom z Kuźnicy obejrzeliśmy z bliska przejście graniczne . Dzieci wzięły udział w wielu kon-
kursach z wiedzy o StraŜy Granicznej, za które zostały 
nagrodzone. Dziękujemy za poświęcenie dzieciom swo-
jego wolnego czasu. Przedszkolaki zjadły z wielkim 
apetytem śniadanie przygotowane przez naszą p. ku-
charkę T. Margielewicz.  

 

 
 
W dalszej części wycieczki przedszkolaki obejrzały re-
kwizyty potrzebne do szkolenia psów, miały przejaŜdŜ-
kę samochodzikami. Pokazano im pomieszczenia, po-
jazdy, jakimi funkcjonariusze jeŜdŜą, akcesoria potrzeb-
ne im w pracy oraz zobaczyli z bliska celnika. Dzieci były zachwycone. Było teŜ ognisko i kiełbaski oraz za-
bawy z piłkami. Trochę zmęczone, ale bardzo zadowo-
lone wróciły do przedszkola.  

 
Mam nadzieję, Ŝe cykl zajęć dostarczył dzieciom jak i 
ich rodzicom wielu przeŜyć, wzmocniło to więzi emo-
cjonalne w grupie przedszkolnej. 

BoŜena Zaniewska 
 

Cała Polska czyta dzieciom 
4 czerwca w godzinach popołudniowych razem z niektórymi tylko rodzicami mojej grupy spotkaliśmy 

się na wieŜy widokowej w Jałowym. Celem spotkania 
było przybliŜenie akcji prowadzonej przez Fundację 
ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom. Ma ona jeden 
podstawowy cel, którym jest uświadomienie dorosłym, 
Ŝe codzienne czytanie dziecku, to najlepszy sposób na 
rozwój najmłodszych. Ograniczenie innych multime-
dialnych rozrywek na rzecz ksiąŜki moŜe być takŜe 
przyczynkiem do pogłębienia relacji rodziców z dzieć-
mi. Wspólne czytanie to takŜe świetny sposób na poŜy-
teczne spędzenie wolnego czasu. Hasło kampanii pro-
wadzonej od kilku lat brzmi "Czytaj swojemu dziecku 
20 minut dziennie". Jak wskazują badania, juŜ tak krótki 
okres kontaktu dziecka z ksiąŜką moŜe znacząco pod-
nieść jego sprawność intelektualną oraz rozwinąć wy-
obraźnię. 
Tydzień Czytania Dzieciom rozpoczęliśmy wspólnym 
czytaniem "Lokomotywy" Juliana Tuwima. Czytanie 
rozpoczęła p. dyrektor M. Bieciuk. Były wspólne zaba-
wy i pieczenie sobie w rozpalonym ognisku kiełbaski. 
Zabawa była świetna! 

Kolejne dni czytania dzieciom minęły równieŜ 
w miłej atmosferze. „Królewna ŚnieŜka”, „Jaś i Małgo-
sia” czytały pielęgniarka K. Parfieńczyk i bibliotekarka 
szkolna T. Sapieha, zaś „Kubusia Puchatka” czytali na-
uczyciel w-f L. Zaniewski i funkcjonariusz StraŜy Gra-
nicznej D. Hołubowicz. 

Kolejna, juŜ VII edycja czytania za rok. 
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Dajmy szansę 
wszystkim dzieciom! 

  Szkoła Podstawowa w Bartnikach  z dniem 1 
marca 2007 r. rozpoczęła realizację projektu: „Dajmy 
szansę wszystkim dzieciom!” w ramach projektu: 
„Akademia jutra”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Uczniowie korzystają z zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, dodatkowych z j. polskiego i matema-
tyki oraz kółek zainteresowań: sportowego, tanecznego 
i teatralnego. Uczestniczyli w 1-dniowej wycieczce do 
Białegostoku, 2-dniowej wycieczce do Warszawy oraz 
korzystali z basenu w Augustowie.  
Uczestnictwo w projekcie daje moŜliwość rozwijania 
zdolności uczniów i pozwala poznawać nowe, ciekawe 
miejsca.  

 
asystent projektu – Marzena Hawrylik 

——————————————————————- 
 

Sprawozdanie z wycieczki 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego  Funduszu Społecznego  

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rygałówce w 
ramach projektu „Akademia Jutra” 
 23 maja 2007r. wyjechali na wycieczkę do Warszawy.  
 Pierwszym punktem naszej podróŜy było zwie-
dzanie najbardziej znanego budynku w Warszawie – 
Pałacu Kultury i Nauki. Niestety, awaria windy unie-
moŜliwiła nam wjazd na 30- ste piętro. W zamian za to 
panoramę stolicy mogliśmy podziwiać z wieŜy Kościoła 
św. Anny . Widok był niesamowity.  
 O godzinie 12.00 dotarliśmy do Teatru Polskiego 
na Krakowskim Przedmieściu, gdzie wystawiono dra-
mat J. Słowackiego „Balladyna”. Wszyscy oglądaliśmy 
spektakl z wielkim zainteresowaniem. Tym bardziej, Ŝe 
brali w nim udział znani aktorzy, m.in. Olgierd Łuka-
szewicz, Ewa Dałkowska, Magdalena Smalara. Dodat-
kową atrakcją była bardzo oryginalna scenografia, w 
której wykorzystano reprodukcje obrazów słynnego 
artysty Nikifora. Muzykę do przedstawienia skompono-
wał Grzegorz Turnau.  Sztuka trwała 3 godziny, ale 
dzięki wspaniałej grze aktorów czas upłynął szybko. 
 
 Po spektaklu był czas na smaczny obiad, abyśmy 
nabrali sił na dalsze zwiedzanie. W czasie spaceru po 

Krokowskim Przedmieściu mogliśmy zobaczyć Kościół 
Św. KrzyŜa, gdzie znajduje się serce Chopina, Akade-
mię Sztuk Pięknych, Hotel Bristol, Plac Piłsudskiego z 
Grobem Nieznanego śołnierza. Naszą ciekawość wzbu-
dził Pałac Radziwiłłowski, obecnie rezydencja Prezy-
denta RP, pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego oraz 
barokowy Pałac Potockich.  
 

  
 Z zainteresowaniem spacerowaliśmy po Starów-
ce. Podziwialiśmy Kolumnę Zygmunta III Wazy, Za-
mek Królewski i malownicze stare kamieniczki. 
 Ostatnim etapem naszej wycieczki była wizyta w 
ZOO. Widzieliśmy wiele egzotycznych ptaków  
i zwierząt. Największe emocje wzbudziły niesamowicie 
kolorowe ryby w akwarium.  
 Około godziny 20.00 musieliśmy poŜegnać War-
szawę. 
 Byliśmy trochę zmęczeni, ale pełni wraŜeń. Bę-
dziemy długo wspominać ten wspaniały pobyt 
 w stolicy. 
—————————————————————— 

Gminne Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Lipsku 

 
 Na mocy porozumienia zawartego w dniu 26 
marca 2007 r pomiędzy Dyrektorem Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach a Burmi-
strzem Lipska utworzono pierwsze w powiecie augu-stowskim, a 28 w kraju, Gminne Centrum Ruchu Dro-gowego z siedzibą w Zespole Szkół Samorządowych w 
Lipsku. 
 Głównymi priorytetami powstania takiej pracow-
ni jest: podnoszenie wśród uczniów teoretycznej i prak-
tycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową 
i motorowerową, uświadamianie młodzieŜy zagroŜeń 
wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym, oraz 
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lepsze przygotowanie i udział reprezentantów szkoły w 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy  o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego. 
 Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała  speł-
niania pewnych określonych warunków ze strony orga-
nu prowadzącego oraz  ZSS w Lipsku. NajwaŜniejsze 
to: skierowanie  do WORD-u kandydata na instruktora 
nauki jazdy,  a takŜe pokrycie kosztów tego szkolenia, 
wprowadzenie dodatkowych trzech godzin zajęć prak-
tycznych w Gminnym Centrum BRD w celu opanowa-
nia techniki jazdy rowerem i motorowerem oraz cy-
kliczne organizowanie egzaminów na kartę rowerową i 
motorowerową dla młodzieŜy  z terenu gminy. Przy 
uŜyciu własnych sił i środków finansowych wygospoda-
rowano i przygotowano salę, która została całkowicie 
wyposaŜona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w określony sprzęt oraz pomoce naukowe do pro-
wadzenia zajęć teoretyczno – praktycznych w zakresie 
wychowania komunikacyjnego. Koszt wyposaŜenia pra-
cowni opiewa na kwotę  12.000 zł. Do najbardziej 
atrakcyjnych środków dydaktycznych zaliczyć moŜna : 
motorower,  rowery, odtwarzacz DVD, telewizor, ze-
staw elementów do toru przeszkód, plansze, filmy, fo-
liogramy. 

 Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Ruchu Drogowego odbyło się w dniu 25 maja 2007 r. w ZSS w Lipsku. Gospodarzami gali otwarcia byli:  Burmistrz 
Lipska Małgorzata Cieśluk oraz  Dyrektor ZSS Lech 
Łępicki. Ceremonię zaszczycili licznie zaproszeni go-
ście, m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkow-
ski, Dyrektor WORD-u w Suwałkach Dariusz Górski, 
przedstawiciele policji, radni, dyrektorzy i samorządow-
cy z sąsiednich gmin. Całą uroczystość uświetniły wy-
stępy uczniów klas II i III pod kierunkiem wychowaw-
czyń  Beaty Krzywickiej,  Barbary Szczepanik, Małgo-
rzaty Rakus i GraŜyny Leszkowicz w przedstawieniu 
„Na drodze bądź ostroŜny”, szkolnego chóru „Tremolo” 
pod batutą Urszuli Bobrowskiej, grupy tanecznej 
„Kwiaty Polskie” pod opieką Haliny Baranowskiej oraz 
koncert orkiestry straŜackiej pod kierownictwem Alek-
sandra Ganuszki. Po akademii Pani Burmistrz przecięła 

wstęgę w obecności znakomitych gości, a proboszcz 
parafii Jerzy Lubak i wikariusz Artur Wyrzykowski po-
święcili salę i pojazdy. 
 SERDECZNE PODZIĘKOWANIA KIERUJE-
MY DO WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE PRZYCZY-
NIŁY SIĘ DO POWSTANIA TAK POTRZEBNEJ 
PRACOWNI. BĘDZIE ONA SŁUśYŁA PROPAGO-
WANIU WŚRÓD MŁODZIEśY WIEDZY W ZA-
KRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWE-
GO. 

Zespół Redakcyjny ZSS w Lipsku 
——————————————————————- 

 

Pracowity czas 
 Drugie półrocze roku szkolnego jest okresem 
wytęŜonej pracy, szczególnie dla uczniów klas trzecich 
szkoły podstawowej. Jest to czas obfitujący w róŜnego 
rodzaju konkursy i turnieje. Dzięki uczestnictwu w ta-
kiej formie rywalizacji, uczniowie mają moŜliwość 
sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, jak równieŜ 
zapoznania się z rówieśnikami uczącymi się w  sąsiadu-
jących szkołach naszej gminy.  
 Wyniki osiągane przez naszych wychowanków 
świadczą o wysokich  umiejętnościach i dobrym przy-
gotowaniu uczniów.   
 

IV Gminny Konkurs Matematyczny Klas III 
„Doskonały matematyk” 

28 marca 2007 r. w Szkole Podstawowej w Lip-
sku odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny Klas 
III „Doskonały matematyk”. W konkursie uczestniczyło 
18 uczniów, w tym jedna osoba ze Szkoły Filialnej w 
Krasnem i dwie osoby ze Szkoły Podstawowej w Ryga-
łówce. 
Uczestnicy konkursu otrzymali do rozwiązania zestaw 6 
zadań i zmagali się z nimi przez 60 minut. Nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w skła-
dzie: p. Lucyna Bogdan, p. Katarzyna Zieziulewicz i p. 
Beata Krzywicka. Przygotowaniem i przeprowadzeniem 
konkursu zajęły się p. E. Sapieszko i p. K. Danilczyk.  
 
Laureatami konkursu matematycznego zostali: 
I miejsce – Zbigniew Korycki – kl. III a, Lipsk, 
II miejsce – Natalia Ciwoniuk – kl. III a, Lipsk, 
III miejsce – Piotr Danilczyk – kl. III, Rygałówka, 
III miejsce – Kamil Bagiński – kl. III, Rygałówka.   
VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny Klas III 
„Mistrz zadań tekstowych”. 
 Zwycięzcy wspomnianego wcześniej konkursu, a 
więc Zbyszek Korycki i Natalka Ciwoniuk, wygrywając 
konkurs gminny stali się reprezentantami naszej szkoły 
podczas VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego 
Klas III pod hasłem: „Mistrz zadań tekstowych”, który 
odbył się w Augustowie 21 kwietnia 2007 r. Jak na mi-
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strzów przystało, uczniowie zmagali się  
z zadaniami tekstowymi, które dla niejednego dorosłego 
byłyby kłopotem nie do rozwiązania. Sukces w tym 
konkursie odniósł Zbyszek Korycki, który wśród elity 
intelektualnej powiatu zajął III miejsce.    
IV Gminny Konkurs Ortograficzny Klas III „Mistrz ortografii”.  26 kwietnia po raz kolejny odbył się w naszej 
szkole IV Gminny Konkurs Ortograficzny Klas III. Do 
rywalizacji o tytuł „Mistrza ortografii” przystąpiło 17  
uczniów z Lipska i Krasnego. Konkurs składał się z 
dwóch części: dyktanda i 10 zadań, w rozwiązywaniu 
których, naleŜało wykazać się znajomością zasad orto-
grafii. Zadania wcale nie były proste, jednak kaŜdy  
z uczestników mógłby poszczycić się wysokimi osią-
gnięciami.   
Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ortogra-
ficznego odpowiedzialne były nauczycielki kształcenia 
zintegrowanego p. Beata Krzywicka i p. Barbara Szcze-
panik.  
 
Laureatami konkursu ortograficznego zostali: 

 I miejsce - Natalia Ciwoniuk – kl. III a, Lipsk, 
       II miejsce - Kamil Bielawski – kl. III b, Lipsk, 
      III miejsce - Adrian Matuszewski – kl. III a, Lipsk.  Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie 
gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów na II etapie 
edukacyjnym. 
 

Gminny Konkurs Recytatorski 
10 maja w murach Zespołu Szkół Samorządo-

wych w Lipsku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
dla klas I – III. W tym roku przebiegał pod hasłem: 
,,Patataj, patataj…” Przygotowaniem i organizacją kon-
kursu zajęły się panie: Teresa Sapieha, GraŜyna Leszko-
wicz i Małgorzata Rakus. Dzieci recytowały wiersze 
między innymi J. Porazińskiej, H. Bechlerowej, J. Ra-
tajczaka, T. Kubiaka. Komisja w składzie p. dyr. Kry-
styna Łukaszewicz, p. Joanna Klepacka i p. Lucyna 
Bogdan miała bardzo trudne zadanie, poniewaŜ wszyscy 
uczniowie deklamowali wiersze pięknie i profesjonal-
nie. Ostatecznie wyróŜniono następujące osoby:  
I miejsce – Marlena Danilczyk – kl. III, Rygałówka 
I miejsce – Arkadiusz Raducha – kl. III a, Lipsk 
II miejsce – Maciej Zielepucha – kl. I a, Lipsk  
II miejsce – Paulina Hejko – kl. III b, Lipsk 
III miejsce – Joanna Czokało – kl. II a, Lipsk  

Wielkie brawa, mali artyści! 
 

Turniej klas I – III 
,,RECEPTA NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO” 
 Dnia 27 kwietnia odbył się turniej wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie dla uczniów klas I – III 

Szkoły Podstawowej w Lipsku.  Umiejętność dbania o własne zdrowie, swoje i 
innych bezpieczeństwo, to doskonały bagaŜ w dorosłe 
Ŝycie. Zdrowe i szczęśliwe dzieci to efekt naszej wspól-
nej pracy. Turniej ,, Recepta na zdrowie i bezpieczeń-
stwo” słuŜył sprawdzeniu, w jakim stopniu uczniowie 
nabyli odpowiednie kompetencje w poruszanej proble-
matyce. Konkurs przygotowały, zorganizowały i popro-
wadziły nauczycielki: p. Barbara Szczepanik i p. Beata 
Krzywicka. Przygotowane do wykonania zadania dzieci 
pokonały bez większych trudności. Nad przebiegiem 
czuwała profesjonalna komisja w składzie: p. Krystyna 
Krysiuk – pielęgniarka szkolna, policjant – młodszy 
aspirant Wojciech Protasiewicz oraz chor. sztab. Janusz 
Bielawski. Rywalizacja była wyrównana. Nie zwycię-
stwo i zajęte miejsce były sprawą najwaŜniejszą, ale 
dobra, bezpieczna zabawa, a tego nie brakowało.  
 

Beata Krzywicka i Barbara Szczepanik 
—————————————————————————- 

 

Lepszy start 
 

Szkoły w naszej gminie będą realizowały szereg 
zajęć dodatkowych oraz pozalekcyjnych w ramach pro-
jektu „Akademia jutra”, który jest finansowany przez 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 – 2006. Przygotowaniem projektu zaj-
mowały się zespoły składające się z nauczycieli oraz 
dyrekcji szkół. W gimnazjum prace nad wnioskiem roz-
poczęły się na początku ferii zimowych, a ostatnie po-
prawki zostały naniesione w marcu. Projekt zyskał ak-
ceptację oraz  fundusze w kwocie 102 756 zł na realiza-
cję. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edu-
kacyjnych oraz podwyŜszanie poziomu osiągnięć edu-
kacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich i 
wiejsko-gminnych uczęszczających do Gimnazjum w 
Lipsku poprzez róŜnorodne formy zajęć dodatkowych  
i pozalekcyjnych, wyjazdy do duŜych ośrodków miej-
skich oraz inne formy aktywizacji. 

Nasz projekt nosi tytuł „Lepszy start” i przewi-
duje realizację zajęć pozalekcyjnych takich jak: przygo-
towanie uczniów do konkursów przedmiotowych, zaję-
cia wyrównawcze z języka angielskiego, naukę pływa-
nia, prowadzenie koła poetycko – teatralnego, zajęcia 
sportowe z piłki siatkowej, prowadzenie wolontariatu i 
edukacja regionalna, zajęcia matematyczno - przyrodni-
cze. Ponadto odbędą się warsztaty z psychologiem, na 
których uczniowie będą rozwijać umiejętności społecz-
ne i kształtować aktywne postawy. Takie umiejętności 
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na pewno przydadzą się naszym absolwentom. 
Dzięki tym działaniom młodzieŜ, zwłaszcza z 

terenów wiejskich, będzie mogła uczestniczyć w róŜ-
nych kółkach zainteresowań, które dotąd były nieosią-
galne dla dojeŜdŜających, a takŜe lepiej przygotować się 
do egzaminu gimnazjalnego. W naszych propozycjach 
znajdą coś dla siebie i ci słabsi, którzy chcą poprawić 
swoje oceny, i ci lepsi, którym zaleŜy na dobrych wyni-
kach w konkursach przedmiotowych. Będą wyjazdy na 
basen i nauka pływania. Skorzystają równieŜ ciekawi 
świata, bo przewidzieliśmy wycieczki po kraju. Realiza-
torom projektu Ŝyczymy satysfakcji a uczestnikom po-
czucia dobrze spędzonego czasu. 

      W.J. 
 

——————————————————————- 
 

„Krok w przyszłość” Szkoły 
Podstawowej w Lipsku. 

  Atrakcyjność i róŜnorodność zaplanowanych dzia-
łań sprawia, Ŝe wszystkie zajęcia, wyjazdy i spotkania 
cieszą się duŜym zainteresowaniem wśród uczniów na-
szej szkoły. Zajęcia stałe prowadzone od początku wdra-
Ŝania projektu to: zajęcia wyrównawcze z języka angiel-
skiego adresowane do uczniów klas V - 2 grupy po 10 
osób, kółko języka angielskiego dla uczniów klas V – 15 
osób, koło teatralne – 14 osób, zajęcia informatyczne dla 
klas I – 45 osób, zajęcia świetlicowe w Krasnem – 16 
osób, ponadto odbywają się zajęcia okazjonalne z zakre-
su edukacji regionalnej. Za realizację i organizację tych 
zadań odpowiedzialni są nauczyciele naszej szkoły, któ-
rzy sumiennie i z ogromnym zaangaŜowaniem starają się 
wykorzystać tę moŜliwość do podwyŜszenia jakości pra-
cy szkoły. 
 

 
  Kolejną bardzo lubianą formą zdobywania wiedzy 
są wycieczki i wyjazdy. RównieŜ te zajęcia staramy się 
organizować perfekcyjnie, zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem i z przyjętymi kryteriami. Wycieczka dwu-
dniowa do Warszawy adresowana była do uczniów klas 
III, z której mogli skorzystać wszyscy chętni, równieŜ ze 

szkoły w Krasnem. Bardzo bogaty program, dostosowa-
ny do wieku, dobra pogoda w dniach 7 – 8 maja, sprawi-
ły wiele radości 45 uczestnikom wycieczki. 
 

 
 Wyjazd do Wioski Indiańskiej w Jurowcach do-

starczył maluchom duŜo przyjemności. Dn. 21 maja 
uczniowie klas II wraz z opiekunami udali się, by po-
znać prawdziwą indiańską osadę, Ŝycie, zwyczaje, a tak-
Ŝe  przeŜyć przygodę. Zabawa, rewia i pełne emocji 
przygody pozostaną na bardzo długo we wspomnieniach 
uczestników wyprawy. 

 22 maja równieŜ 45 uczniów, tym razem klas 
IV – VI,  wyjechało na wycieczkę do Kadzidłowa i Ga-
lindii. Zabawnie, wesoło i miło - to najczęstsze słowa 
relacji po powrocie. Galindia jest warta poznania ze 
względu na walory historyczne i moŜliwość uczestnicze-
nia w obrzędach plemiennych. Wycieczka była bardzo 
udana. 

 

  
Wstępem do zajęć ekologicznych był spektakl wysta-
wiony w szkole przez Impresariat Artystyczny 
„Arkadia” z Białegostoku pod tytułem „Wagary z ekolo-
gii”. Widowisko mogli obejrzeć wszyscy uczniowie klas 
IV-VI Szkoły  Podstawowej  w Lipsku. 
Zajęcia ekologiczno – przyrodnicze w terenie, a dokład-
niej na ścieŜkach edukacyjnych  Biebrzańskiego Parku 
Narodowego w Osowcu, to główny cel wyjazdu klas VI 
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w dniu 4 czerwca. Wtapianie się w przyrodę i lepsze 
poznanie praw natury oraz wyczulanie wszystkim zmy-
słów sprawia, Ŝe stajemy się inni, uświadamiając sobie 
swoją rolę i miejsce na  świecie.  Podsumowaniem całe-
go spotkania było udane ognisko.  
 

 
 Na sztukę teatralną w dniu 6 czerwca wyjechali 
uczniowie koła teatralnego „ Iskra”, członkowie Samo-
rządu Szkolnego oraz koła bibliotecznego „Sylaba”. Z 
wielkim zainteresowaniem obejrzeli „Karawanę” w Bia-
łostockim Teatrze Dramatycznym, bacznie obserwując 
przebogatą scenografię, profesjonalizm artystów oraz 
swobodę gry na scenie - nieodzowne atuty aktorskie. 

Tematyka  regionalno- historyczna wyjazdu na 
Kozi Rynek jest ostatnim w tym roku szkolnym wyjaz-
dem edukacyjnym, dotyczącym realizacji projektu 
„Krok w przyszłość”. 

Pragnę jeszcze dodać, Ŝe w związku z tymi i innymi 
działaniami, szkoła wzbogaciła się o nowoczesne 
sprzęty, takie jak: 2 komputery, drukarki, radioma-
gnetofony, aparat cyfrowy, dyktafon cyfrowy, mate-
riały edukacyjne i ksiąŜki, które wzbogacają i 
uatrakcyjniają pracę na wszystkich zajęciach szkol-
nych. 

Puentą moich spostrzeŜeń i przemyśleń moŜe 
być stwierdzenie: warto było. 

Koordynator projektu. 
——————————————————————- 

Szkolne kalendarium. 
 II Turniej Wiedzy o Regionie 

5 marca uczniowie gimnazjum pisali test wie-
dzy o regionie pod hasłem „Tu mój dom, tu moja Pol-
ska”. Wyłoniono i nagrodzono zwycięzców:  
I miejsce: Magdalena Jermak i Dariusz Biedul z III b 
II miejsce: Katarzyna Zdankiewicz z III a 
III miejsce: Joanna Bagieńska z II d i Anna Chomi-
czewska z I d. 
  22 marca  w ramach tegoŜ turnieju odbył się quiz 
pod tytułem „W mojej małej ojczyźnie”. W zmaganiach 

indywidualnych, po dwóch etapach, zwycięzcami zosta-
li:  
Dorota Burakiewicz VI a – I miejsce,  
Jakub Zaniewski V a – II miejsce, 
Katarzyna Olszewska V c – III miejsce.  
Organizatorem turnieju była p. Krystyna śabicka. 
 3. 04.  II rocznica śmierci PapieŜa Polaka. 
MontaŜ słowno – muzyczny pod tytułem „Ostatni 
Rejs”, którym uczczono pamięć Sługi BoŜego Jana 
Pawła II. Przygotowała go młodzieŜ ze szkoły podsta-
wowej i przyparafialna schola pod kierunkiem p. Kata-
rzyny Dylewskiej. 
 4. 04. „Wielkanocne świętowanie”. 
 Kółko teatralne „Iskra” prowadzone przez p. Kry-
stynę Bochenek wystąpiło w misterium wielkanocnym. 
Przedstawienie ukazało czas karnawału, postu, Wielkie-
go Tygodnia, Wielkanocy, aŜ po Zielone Świątki. 
 23.04. Dzień Ziemi. 
 Dzień Ziemi to coroczna akcja , której celem jest 
promocja ekologii w środowisku szkolnym.  W gimna-
zjum ten dzień  wraz z uczniami przygotowały p. Rena-
ta Wnukowska i p. Ewa Klepacka w następującej for-
mie: 

• wykonanie plakatu związanego z Dniem Ziemi, 
• praca w „Ekozespołach” w celu "naprawienia" 

przyrody najbliŜszej okolicy  
Komisja w składzie: p. Anna Haraburda, p. Ewa 
Klepacka, p. Ewa Renkowska i p. Renata Wnukow-
ska wyłoniła i nagrodziła 5 najlepszych prac nastę-
pujących uczniów: 
1. Katarzyna Zdankiewicz, kl. III a, 
2. Ewelina KorŜyńska, kl. II b, 
3. Ewelina Uściłowicz, kl. I c, 
4. Urszula Sierocka, kl. II a, 
5. Paulina Gryciuk, kl. II b. 

Przyznano równieŜ wyróŜnienia: 
1. Emilia Lisowska, kl. III d, 
2. Marlena Bugieda, kl. I b, 
3. Agnieszka Szurc, kl. I c 

Natomiast klasa V a pod kierunkiem wychowawcy – p. 
J. Klepackiej przygotowała przedstawienie pt. „śyj z 
przyrodą w zgodzie”. 
W tym dniu juŜ po raz piąty odbył się Międzyszkolny 
Turniej Ekologiczny dla uczniów klas piątych pod ha-
słem: „ Z ekologią za pan brat”. Organizatorkami tur-
nieju były panie M. Bielecka i G. Bondzińska. Ucznio-
wie zmierzyli się z róŜnego typu ciekawymi zadaniami 
o tematyce ekologicznej (quiz, kalambury, krzyŜówka, 
zadanie matematyczne, zagadki). 
  Zwycięzcą turnieju została kl. Va. II miejsce przypadło 
kl. Vc, III miejsce zajęli uczniowie ze SP w Bartnikach 
a IV miejsce kl. Vb.  
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 14. 05. Dzień  Europy 
 Przedstawienie „Autostopem po Europie” przy-
gotowane przez panie: Beatę Tomaszewską, Małgorzatę 
Danilczyk i ElŜbietę Bielawską było kulinarną podróŜą 
po wybranych krajach Unii  Europejskiej. Chętni 
uczniowie mieli moŜliwość wykazania się swoją wiedzą 
w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Unii Euro-
pejskiej. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz śabicki z 
klasy V c. 
W  gimnazjum odbył się turniej wiedzy o Europie, który 
przebiegał w dwóch  kategoriach test i prezentacja 
wcześnie wylosowanego kraju europejskiego. 
Zwycięzcami zostali: Michał Mucha  w kategorii test 
oraz klasa I b w kategorii prezentacja.  
 28.05. Dzień Matki. 
 Uroczystą akademię z udziałem matek przygoto-
wała klasa VI b pod kierunkiem p. Wandy Boguszew-
skiej. Słowa wdzięczności i białe róŜe  były bardzo wy-
mownym gestem skierowanym w stronę mam. Po mon-
taŜu odbyło się spotkanie przy kawie i domowych wy-
piekach. 
 31. 05. Światowy Dzień bez Papierosa. 
 W celu upowszechniania dnia klasy IV – VI 
wzięły udział w konkursie literackim ,,ZałóŜ się o swoje 
płuca” oraz w teście prozdrowotnym ,,Papieros to zgu-
ba”. W kategorii test: 
I miejsce – Monika Andruszkiewicz kl.V a i Jakub Ko-
beldys kl. VI b 
II miejsce – Łukasz śabicki kl VI c 
II miejsce – Adrian Sidorowicz kl VI b 
W kategorii konkurs literacki: 
I miejsce – Katarzyna Kubryń kl VI c 
II miejsce – Monika Sierocka kl VI b 
III miejsce – Sylwia Prus kl VI a i Kamil Skokowski kl 
IV a 
 1. 06. Dzień Dziecka  i Dzień Sportu Szkol-
nego. 
Świętowanie rozpoczęło się od Ŝyczeń złoŜonych przez 
pana Dyrektora na szkolnym apelu. Przedszkolaki i kla-
sy I – III obejrzały „Noc bajek”  w wykonaniu uczestni-
ków kółka teatralnego „Iskra”.  

Kolejnym etapem obchodów tego dnia była szó-
sta edycja biegów ulicznych adresowanych do przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Jak co roku, 
miejscem rozgrywanych biegów były ulice Lipska wokół 
parku. W zawodach wzięło udział 180 sportowców ze 
SP w Rygałówce, Bartnikach oraz ZSS w Lipsku. 

Organizatorami biegów są: BoŜena Zaniewska, 
Beata Krzywicka, ElŜbieta Bielawska, Wioleta Sielawa, 
Halina Grajewska, Zbigniew Krzywicki, Piotr Łazuk 
oraz Leszek Zaniewski. 

O bezpieczny przebieg naszych zawodów zadbali 

funkcjonariusze StraŜy Granicznej oraz Policji w 
Lipsku. Nad zdrowiem sportowców, jak co roku, 
czuwała p. Krystyna Krysiuk.  

Wszyscy uczestnicy biegu, dzięki naszym spon-
sorom, otrzymali pamiątkowe dyplomy, gadŜety, pącz-
ki, batoniki, napoje, a zwycięzcy nagrody     i medale. 
 
 
 
Wyniki: 
PRZEDSZKOLE 
DZIEWCZYNKI 
1. Danilczyk Monika 
2. Kudaj Paula 
3. Szymczyk Wiktoria 
CHŁOPCY 
1. Krzywicki Karol 
2. Kulik Szymon 
3. Ostaszewski Emil 
KLASY I-II 
DZIEWCZYNKI 
1. Krzywicka Monika 
2. Makowska ElŜbieta 
3.Baranowska Joanna 
CHŁOPCY 
1. Hejdeman Adam 
2. Kulmaczewski Bartosz 
3. Danilczyk Wojciech 
KLASY III-IV 
DZIEWCZYNKI 
1. Sielawa Aleksandra 
2. Kubryń Sylwia 
3.Borodziuk Izabela 
CHŁOPCY 
1. Kulmaczewski Mateusz 
2. Moniuszko Filip 
3. Danilczyk Piotr 
KLASY V-VI 
DZIEWCZYNKI 
1. Makowska Diana 
2. Rusiecka Renata 
3. Skok Anna 
4. Falkowska Justyna 
CHŁOPCY 
1. Dziełak Kamil 
2. Betko Dominik 
3. Szurc Andrzej 
4. Jermak Przemysław 
GIMNAZJUM 
DZIEWCZYNKI 
1. Siemieńczuk Magdalena 
2. Soroka Sylwia 
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3. Parfieńczyk Beata 
4. Skowysz Justyna 
CHŁOPCY 
1. Kondracki Mateusz 
2. Czygier Marcin 
3. Sobolewski Tomasz 
4. Witkowski Krzysztof 
 

  

  
Na zakończenie ponownie młodzieŜ z kółka teatralnego 

„Iskra” wystąpiła w przedstawieniu „Diabelsko trudne”. 
Oprawę muzyczną przygotował niezawodny Radek Mi-
klaszewicz z klasy V a.  

5.06. Kwietny Bieg w naszej gminie 
O godz.5.45, bijące dzwony  w kościołach para-

fialnych w Rygałówce i Lipsku oznajmiły, iŜ do granicy 
gminy dotarła sztafeta Kwietnego Biegu. Uroczystego 
powitania dokonała p. Małgorzata Cieśluk - burmistrz 
Lipska. 

Na trud pokonywania trasy biegu błogosławił i 
modlił się ks. Grzegorz Zwierzyński z Rygałówki. Przy-
jęcia i przekazania szarfy oraz flag dokonali dyrektorzy 
ZSS w Lipsku. Na linii startu stanęli równieŜ:  
przewodniczący Rady Gminy,  dyrektor SP w Bartni-
kach, nauczycielka Renata Jermak z młodzieŜą z SP w 
Rygałówce, Leszek Zaniewski koordynator gminny z 
młodzieŜą z ZSS w Lipsku, nauczyciel Rafał Suszyński 
z uczniami SP w Bartnikach.  

Wszyscy przebiegli pierwszy odcinek trasy. 
Całą trasę zabezpieczali funkcjonariusze StraŜy Gra-
nicznej i Policji z Lipska, a od strony medycznej pielę-
gniarka medycyny szkolnej. W wyznaczonym miejscu i 
godzinie przekazaliśmy sztafetę do gminy Płaska. 
5.06 Europejski Tydzień MłodzieŜy 

Grupa uczniów z gimnazjum pod opieką p. ElŜ-
biety Bielawskiej i p. Wiesława Zakrzewskiego uczest-
niczyła w spotkaniu młodzieŜy w Augustowie. 

Mieli za zadanie zaprezentować działania pro-
jektu „Poszerzamy Biebrzańskie Horyzonty”, za które-
go realizację byli odpowiedzialni. Uczestniczyli w de-
bacie „Czy jesteśmy tolerancyjni wobec inności?”, obej-
rzeli spektakl „Krzesło prawdy” oraz skorzystali z in-
nych atrakcji. 

Rok szkolny 2006/07 dobiega końca, czekamy 
na upragnione i zasłuŜone wakacje.  
 Udanego wypoczynku Ŝyczy  

 
Zespół Redakcyjny ZSS w Lipsku. 
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W Gimnazjum w Lipsku jest realizowany projekt Aka-
demia Jutra, który nasi tytuł „Lepszy start”. W ramach 
projektu od pierwszego marca 2007r. realizowane są 
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego uczniom 
klas pierwszych pochodzących z terenów wiejskich. W 
maju na zajęciach uczniowie ćwiczyli formy czasowni-
ków regularnych i nieregularnych w czasie Past simple i 
Past continous. Przypomnieli zasady stopniowania przy-
miotników. Natomiast uczniowie, którzy chcą posze-
rzyć zakres swoich umiejętności z języka angielskiego, 
uczęszczają na kółko języka angielskiego , na którym  
to materiał gramatyczny ćwiczony był w oparciu o bio-
grafie sławnych piosenkarzy i muzyków , np.: Stinga, 
Whitney Houston, Mozarta. Dodatkowo doskonalili 
umiejętności słuchania ze zrozumieniem w celu wyszu-
kania wymaganych informacji. RównieŜ ćwiczyli na-
zwy geograficzne w jęz. angielskim na podstawie usły-
szanego tekstu i odnajdywali trasę na mapie. Inni 
uczniowie , którzy chcą spróbować swoich sił na scenie 
w roli aktora, uczęszczają na koła poetycko-teatralne. 
Na spotkaniach interpretują wiersze K.I. Gałczyńskie-
go , A. Mickiewicza , Wł. Broniewskiego , C. K. Nor-
wida, W. Szymborskiej , Cz. Miłosza. Wzięli udział w 
konkursie organizowanym przez ZSS w Augustowie pt. 
,, Ta ziemia od innych droŜsza”- zdobycie wyróŜnienia 
przez Michała. Poznali poezję twórców naszego regio-
nu- A. Mickiewicza , H. Sienkiewicza , R. DyŜewskiej , 
R. Myśliwca , M. Samojlik. Dnia 25 maja 2007 r. cztery 
osoby wzięły udział w konkursie ,,Znad Biebrzy” orga-
nizowanym przez M-GOK w Dąbrowie B-ckiej. Zdoby-
li II miejsce i 2 wyróŜnienia.. Inną formą zajęć propono-
waną uczniom są zajęcia sportowe z piłki siatkowej, na 
których uczniowie ćwiczą prawidłowy odbiór zagrywki 
sposobem górnym oraz inne z wykorzystaniem nowych 
piłek siatkowych i siatek zakupionych z pieniędzy z 
projektu. 
 DuŜa grupa młodzieŜy z terenów miejskich wy-
jeŜdŜa do Augustowa na basen. Uczniowie uczyli się od 
podstaw umiejętności pływania stylem grzbietowym, 
prawidłowej koordynacji pracy ramion i nóg. Bardzo 
pręŜnie w naszej szkole działa wolontariat. Odbywają 
się spotkania integracyjne wolontariuszy z osobami nie-
pełnosprawnymi. W maju wolontariusze przygotowy-
wali loterię fantową na planowany festyn Stowarzysze-
nia ,,PomóŜ sobie”. Jednak największą atrakcją dla mło-
dzieŜy  są wyjazdy do Osowca. 
 31 maja 2007 cztery oddziały  klasy pierwszych 
(86 uczniów) Gimnazjum w Lipsku uczestniczyło w 
zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez pracowni-
ków działu edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go. Tematem zajęć była: ,,Charakterystyczna roślinność  
wydm śródbagiennych i bagien”. Zajęcia odbyły się w 
terenie w obwodzie Ochronnym Grzędy , gdyŜ teren ten 

jest odpowiedni do realizacji w/w tematu. Celem zajęć 
było wskazanie kontrastu siedliska , graniczącego z ba-
gnem Wilczej Góry (wydma) i przystosowanie roślin do 
Ŝycia w środowisku ubogim w wodę i przesyconym 
wodą. Zajęcia w rezerwacie Grzędy trwały 3 godziny w 
4 grupach. Po zakończeniu zajęć odbyło się ognisko 
integracyjne na polu biwakowym Rezerwatu Grzędy. 
Cały wyjazd trwał 10 godzin (od 8-18). 
 

Koordynator Projektu 
Halina Grajewska 

————————————————————-- 

Projekt dofinansowany poprzez 
 

 Fundację Biebrzańską 
 

 ze środków Unii Europejskiej — Program LIDER+ 
   

 „Okno na świat” 
 

- szkolenie z obsługi 
komputera i Internetu 
dla osób niepełno-
sprawnych. 
 
  W dniach od 
19.04. 2007r. do 16.06. 
2007 r. w Zespole Szkół 
w Lipsku odbywały się 
warsztaty komputerowe 

dla osób niepełnosprawnych z gminy Lipsk, których organiza-
torem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodar-
czych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, przy współ-
pracy z Fundacją Biebrzańską.  
 Celem warsztatów jest nabywanie, rozwijanie i podtrzy-
mywanie wszelkich umiejętności, które słuŜą nauce samo-
dzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w tym takŜe 
umiejętności komunikowania się ze światem jakim jest Inter-
net i komputer. Zajęcia dostosowane są do moŜliwości rozwo-
jowych kaŜdego uczestnika kursu. 
 Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela informatyki 
Agnieszkę Trochimowicz oraz wolontariuszy: Jolantę Marcin-
kiewicz, Izabelę Adamowicz, Bogusławę Wnorowską i Ceza-
rego Sewastianowicza. 
 Podczas zajęć uczestnicy uczą się podstawowych za-
sad obsługi komputera, tworzą własne prace w edytorze grafi-
ki i edytorze tekstu oraz poszukują informacji w Internecie. Na 
zakończenie zajęć kaŜdy uczestnik otrzyma dyplom ukończe-
nia kursu. 

 J.M. 
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BEZPIECZNIE NAD WODĄ 

 
Policja alarmuje: tylko od kwietnia utonęły 62 
osoby. Tymczasem, by wypoczynek nad wodą 
nie zmienił się w tragedię wystarczy przestrze-
gać kilku prostrych zasad.  
 
 

Pamiętajmy, Ŝeby korzy-
stać z kąpielisk strzeŜonych 
i w Ŝadnym wypadku 
nie kąpać się w miejscach 
zabronionych. Nieświado-
me kąpiele, nieznana głę-
bokość, dno, nurt wodny 
często są przyczyną trage-
dii. 
Zwracajmy szczególną 

uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Nie pozostawiajmy 
ich bez opieki. Dzieci powinny korzystać z zabawek 
wodnych i przebywać nad wodą tylko w obecności do-
rosłych.  
Pod Ŝadnym pozorem nie wchodźmy do wody pod 
wpływem alkoholu. Alkohol zaburza ocenę własnych 
moŜliwości pływackich, skłania do brawury, osłabia 
organizm a przede wszystkim za bardzo dodaje odwagi, 
kóra zazwyczaj kończy się tragedią.  
Nie wchodźmy do wody zaraz po kapieli słonecznej. 
Unikniemy w ten sposób wystąpienia szoku termiczne-
go. 
Nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli 
nie znamy głębokości wody. Taki skok moŜe doprowa-
dzić do urazów kręgosłupa i kalectwa.  
Jeśli korzystamy ze sprzętu wodnego, to upewnijmy się, 
Ŝe jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i oso-
by, które nie umieją pływać są we właściwy sposób za-
bezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki. 
Policja alarmuje o rozwagę. Liczba osób, które utonęły 
w okresie od kwietnia br. do maja jest zatrwaŜająca. 
  
Artykuł z 15 maja 2007 Źródło: http://www.policja.pl 
********************************************* 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 

zaprasza wszystkie dzieci 
chętne do uczestniczenia w wakacyjnych półkolo-
niach, które odbywać się będą w dniach 2.VII do 
20.VII od godz. 900 do godz. 1300. W programie 

wiele atrakcyjnych zajęć, gry, konkursy, 
zawody sportowe. 

WyŜywienie we własnym zakresie. 
 

      Zapraszamy! 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 
Burmistrz Lipska niniejszym informuje, Ŝe na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wy-
wieszony został do publicznego wglądu wykaz, 
obejmujący nieruchomość, przeznaczoną do sprze-
daŜy w drodze bezprzetargowej, stanowiącą wła-
sność Gminy Lipsk, wg. poniŜszego wyszczegól-
nienia :  
 
• niezabudowana działka gruntowa, zapisana w 
ewidencji gruntów jako droga, stanowiąca wła-
sność Gminy Lipsk, oznaczona nr geod. 884/3 o 
pow. 0,0750 ha, połoŜona w obrębie wsi Lipsk, 
nie posiadająca urządzonej księgi wieczystej. 
 
Szczegóły związane ze zbyciem nieruchomości 
moŜna wyjaśniać w pok. nr 18 tut. Urzędu lub tele-
fonicznie pod nr telefonu  0--87-6422703. 
 

a/a 
 

***************************************** 
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
 

zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipsk 
na letnie Pikniki Biebrzańskie, które będą odbywa-
ły się w dniach: 

7 lipiec 
14 lipiec 
4 sierpień  
25 sierpień – PoŜegnanie lata. 

Wszystkie imprezy odbywają sięprzy scenie 
nad basenem. 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 
 

***************************************** 
 
 

Ogłoszenie 
 

Pilnie sprzedam umeblowane mieszkanie wła-
snościowe z garaŜem M-5 o powierzchni 
72,42 m2, przy ulicy Nowodworskiej 7/13. 

Cena do uzgodnienia. 
Telefon kontaktowy (0-87) 6423845. 
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Ogłoszenia 




