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Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 
napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze 
Bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym momencie.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Przewodniczący Rady 
Wojciech Marek  Protasiewicz

i Rada Miejska w Lipsku

Serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, 
niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości 
wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój  
Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia
towarzyszą Wszystkim 

czytelnikom
przez cały Nowy Rok.

Redakcja "Echo Lipska"
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W 2015 roku zrealizowano następujące inwestycje:

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 
województwa podlaskiego – część II, administracja 
samorządowa. W ramach działania wyposażono jednostki 
samorządowe w sprzęt: komputery, skanery, serwer, konieczny 
do elektronicznego obiegu dokumentów. Koszt całkowity 
w latach 2014-2015 – 196 197 zł, w tym dofinansowanie 
z RPOWP – 166 767 zł, środki własne 29 430 zł. Wydatki 
poniesione w 2015 r. – 129 506,72 zł (majątkowe 61 511 zł).

2. Zakup ciągnika siodłowego do cysterny, przeznaczonego 
do transportu środków gaśniczych dla OSP w Lipsku – łączny 
koszt – 269 440 zł, w tym środki gminy – 54 440 zł, Komendant 
Główny PSP – 100 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 50 tys. zł, 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – 
50 tys. zł. i Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie 
- 15 tys. zł. Samochód ten będzie pełnił też funkcję pługa 
do odśnieżania i piaskarki (po dodatkowej modernizacji).

3. Termomodernizacja budynku Samorządowego 
Przedszkola w Lipsku - etap II (wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów) – 74 tys. zł

4. Budowa garażu na samochód strażacki przy remizie OSP 
w Lipsku. Koszt łączny 97 tys. zł, w tym w 2015 r. – 50 tys. zł

5. Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji 
Uzdatniania Wody w Lipsku (modernizacja hydroforni) 
koszt ogółem – 146 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW 
– 89 tys. zł, środki własne – 57 tys. zł.

6. Budowa i remont chodników w ul. Stolarskiej w Lipsku 
– we współpracy ze starostwem powiatowym – wartość ok. 
70 000 zł 

7. Zakup autobusu szkolnego dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej o wartości 58 840 zł.

8. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Saperów 
w Lipsku. Koszt ogółem 22 tys.

9. Remont budynku socjalnego w Starych Leśnych 
Bohaterach – koszt ogółem 17 tys. zł.

10. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lipsk - 73 % środków, tj. 5.149,30 zł pozyskane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, 27%, tj. 1.905,02 zł środki własne 
gminy Lipsk; usunięto 17,59 Mg wyrobów zawierających 
azbest za kwotę 7.054,32 zł

11. Wdrożenie dziennika elektronicznego w ZSS – 
pozyskane ze środków Unii Europejskiej: 23 laptopy 
nauczycielskie z oprogramowaniem, serwer z dostępem do 
szerokopasmowego Internetu, szkolenia specjalistyczne 
użytkowników i administratora

12. Doposażenie gabinetu pielęgniarki i uzupełnienie 
księgozbioru w szkołach – ze środków zewnętrznych.

Opracowane zostały następujące dokumenty strategiczne:

− Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020,
− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Lipsk,
− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Lipsk na lata 2015 – 2025
− aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipsk 

Najważniejsze działania Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipsku w 2015 r.

1. Zorganizowano i przeprowadzono kolejny 16-ty Powiatowy 
Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek, który służy 
podtrzymywaniu tradycji Bożonarodzeniowych, Trzech Króli, 
karnawału.

2. „Ferie na wesoło” w których uczestniczyło 43 dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat.

3. Zakończono realizację projektu pn. „Dziedzictwo pokoleniowe – 
wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”. 
W ramach projektu wykonano:
- digitalizację filmów z lat 70-tych zawierających wydarzenia 
z życia naszej gminy, prezentacje działalności twórczej lipskich 
twórców ludowych (nieżyjących i żyjących) oraz przegrano 
nagrania (audio) dokumentujące etnograficzne wywiady 

Podsumowanie roku 2015 w jednostkach samorządowych: 
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z twórcami ludowymi i zapisy lokalnych pieśni ludowych na 
nośniki cyfrowe;
- wydano dwie publikacje książkowe: „O czym szumią łoziny?” 
zawierającą legendy Ziemi Lipskiej oraz wydawnictwo pn. 
„Wzornictwo tradycyjne architektury drewnianej w gminie 
Lipsk”. Projekt współfinansowany ze środków UE w kwocie 
22 996,14 zł.

4. Przeprowadzono warsztaty pisankarskie, na wykonywanie 
pająków ludowych i wyrobów z wikliny papierowej.

5. Zorganizowano konkurs na „Najładniejszą Gminną 
Pisankę Wielkanocną.

6. Biblioteka przeprowadziła kilka konkursów: konkurs plastyczny 
dla przedszkolaków, Gminny Konkurs Recytatorski dla 
Przedszkolaków, Gminny Konkurs Pięknego Czytania kl. I-III, 
Gminny Konkurs Recytatorski kl. IV-VI.

7. Jak co roku zorganizowano obchody „Dni Lipska”. Duże 
przedsięwzięcie w którym uczestniczą stowarzyszenia, szkoły, 
kluby sportowe, harcerze.

8. Odbył się 15-ty Festiwal Piosenki Przedszkolaka „Mama, tata 
i ja” w którym wzięło udział 15-tu przedszkolaków.

9. Organizowano obchody świąt państwowych: 3 Maja i 11 
Listopada wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych.

10. Zorganizowano Rodzinne Igrzyska na Orliku. Impreza ta 
okazała się świetną propozycją na aktywne spędzanie wolnego 
czasu. 

11. Zorganizowano „Wakacje dzieciom” w których uczestniczyło 
41 osób.

12. Zorganizowano wyjazd do Naumowicz na Białorusi w rocznicę 
mordu 50 mieszkańców Lipska. 

13. Zorganizowano „VII Turniej Wsi” w którym wzięło udział 5 wsi: 
Jałowo, Krasne, Siółko, Skieblewo i Stary Rogożyn. 

14. Zrealizowano Program Biblioteki Narodowej w ramach, którego 
na zakup nowości otrzymaliśmy 2900 zł.

15. Współorganizowano Dożynki Gminne w Kuriance
16. Zorganizowano Złote i Srebrne Gody par małżeńskich.

Przez cały rok odbywają się zajęcia:

− Sportowo-rekreacyjne Teakwondo – dwa razy w tygodniu; 
− Muzyczne (nauka gry na gitarze) – cztery razy w tygodniu;
− Muzyczne – Młodzieżowa Orkiestra Dęta – dwa razy w tygodniu;
− Taneczne – mażoretki – dwa razy w tygodniu;
− Folklorystyczne – dwa razy w tygodniu;

Najważniejsze działania SP ZOZ w Lipsku w 2015 r.:

SP ZOZ w Lipsku w ostatnim roku wzbogacił się o najnowszej 
generacji sprzęt medyczny aparat EKG ( zakup ze środków 
własnych i NFOZ) i magnetronik ( zakup finansowany ze środków 
własnych, NFOZ, Gminy Lipsk). 

Ponadto z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Lipsk wykonano 
remont schodów zewnętrznych.

Z inicjatywy Burmistrza Lipska podczas gminno - parafialnych 
dożynek w Kuriance i obchodach Dni Lipska w Lipsku zostały 
przeprowadzone bezpłatne badania pomiaru RR, tętna i cukru we 
krwi. We współpracy z KRUS-em skierowano na kompleksowe 
badanie USG ok. 40 rolników.

SP ZOZ w Lipsku jako jedyna placówka w województwie 
podlaskim brała udział w Ogólnopolskich Dniach Spirometrii 
organizowanej przez Polską Federację Stowarzyszenia Chorych 
na Astmę, Alergię POCHP.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
– najważniejsze działania w 2015 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, 
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Naszym celem jest zatem służenie wsparciem osobom 
i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 
niezbędnych i podstawowych potrzeb.

Stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami 
pomocy społecznej. Zwiększa się liczba spraw, ich zawiłość 
i stopień trudności. Wzrasta również liczba osób i rodzin 
oczekujących wsparcia, w szczególności materialnego, ale nie 
tylko. Rodziny i osoby potrzebują też wsparcia w formie usług 
opiekuńczych, oraz w formie poradnictwa. Największą grupę 
korzystających z pomocy stanowią osoby bezrobotne, długotrwale 
i przewlekle chore, starsze i niepełnosprawne.

W 2015 r. dysponowaliśmy budżetem 3 740 254,00zł. 
W ramach realizowanych zadań ośrodek realizuje wypłatę 
świadczeń rodzinnych :

•	Zasiłków rodzinnych z dodatkami – korzysta 581 dzieci –
wypłacono 8936 świadczeń na kwotę 887 305 zł 

•	Zasiłków pielęgnacyjnych –dla 101 osób –wypłacono 1137 
świadczeń na kwotę - 173 655 zł

•	Świadczeń pielęgnacyjnych – dla 15 osób- wypłacono 163 
świadczenia na kwotę - 195 080 zł 

•	Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób- wypłacono 105 
świadczeń na kwotę – 53 421 zł

•	Zasiłek dla opiekuna dla 24 osób- wypłacono 302 
świadczenia na kwotę 156 433 zł

•	 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka–24 
świadczenia na kwotę– 24 000 zł

Świadczenia alimentacyjne stanowiły kolejną formę wparcia 
udzielaną przez MGOPS. W 2015 roku wypłacono 20 rodzinom 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 129 002,81 zł. 

Wypłacono również 76 rodzinom dodatki mieszkaniowe na 
łączną kwotę 129 002,81zł.

W 2015 roku MGOPS realizował zadania wynikające z ustawy 
o systemie oświaty-pomoc materialna uczniom ,stypendia i zasiłki 
szkolne wypłacono dla 118 rodzinom na kwotę 100 000,00zł

W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin 
starających się o udzielenie pomocy społecznej w 2015 roku 
MGOPS realizował poniżej wymienione świadczenia:

•	 zasiłki okresowe wypłacono 96 rodzinom, na łączna kwotę 
270 100,00 zł.

•	 zasiłki stałe – wypłacano 29 osobom, na łączną kwotę 
147 770,00 zł.

•	 zasiłki celowe i zasiłki specjalne celowe wypłacono 28 
rodzinom na kwotę 21 160,00 zł.

Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin 
w środowisku lokalnym w 2015 roku był, z uwagi na skalę jego 
realizacji, Wieloletni program wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 262 
dzieci. Z pomocy w formie zasiłku na zakup żywności skorzystało 
90 rodzin. Łączna kwota wydatkowana na w/w formy pomocy to 
337 000,00zł.

Obecnie usługami opiekuńczymi objętych jest –5osób, 
natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 
6 osób. Łączna kwota wydatkowana na w/w formy pomocy to 
85 701,00zł.
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Osoby, które nie mogły samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu, którym nie można było zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych i które tym samym 
wymagały całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, były kierowane przez MGOPS do domów 
pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej 
przebywa 8 osób. Aktualnie na miejsce w DPS-ie oczekują 2 
osoby. Wydatki poniesione przez gminę na tę formę pomocy to 
195 504,00zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lipsku zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Gminie Lipsk. Zespół Interdyscyplinarny zrzesza 
grupę specjalistów z lokalnych instytucji, podmiotów i służb 
współpracujących ze sobą w celu skutecznego reagowania 
na informacje o przemocy w rodzinie. W 2015r. odbyły się 3 
posiedzenia ZI, powołano 5 grup roboczych. Łącznie w 2015r. 
prowadzono 23 procedury Niebieskiej Karty, w tym kontynuowano 
z lat 2012-2014- 18 procedur.

Z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo wychowawczych współpracuje asystent rodziny. 
Wszystkie rodziny podejmujące współpracę z asystentem 
podpisują plan pracy, gdzie określone są zasady i obszary 
działań, jakie asystent i rodzina mają za zadanie wykonać podczas 
trwania współpracy. Asystent rodziny współdziała z kuratorami, 
sprawującymi nadzór nad rodzinami; pedagogami; wychowawcami 
dzieci z rodzin objętych asystenturą.

W 2015 roku na skutek pracy socjalnej prowadzonej przez 
pracowników MGOPS udało się usamodzielnić kilka rodzin, co 
jest satysfakcjonujące i motywujące do dalszych działań dla dobra 
osób i rodzin w naszej gminie. 

Ponadto we współpracy z Caritas organizowane były paczki 
żywnościowe – MGOPS przygotowywał listy osób potrzebujących 
a Caritas przygotowywał i przekazywał paczki potrzebującym 
(grudzień 2014 i styczeń 2015).

Sukcesy Zespołu Szkół Samorządowych 
w Lipsku w 2015 r.

Przedszkole:

•	Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych 
i Pastorałek – nagroda dla grupy 5-6-latków za spektakl 
„Betlejemska gwiazda”;

•	XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaka „Mama, 
tata i ja” – Antoś Trochimowicz z rodziną zajął I miejsce 
w kategorii występów rodzinnych a Zuzia Wróbel II miejsce 
w kategorii solistów;

•	Szkoła podstawowa:
•	Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – Dorota 

Prolejko laureatka;
•	Wojewódzki Konkurs Historyczny – Wiktoria 

Maksimowicz finalistka;
•	Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – Pola 

Protasiewicz wyróżnienie;
•	Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Walka z bykami” – 

Aleksandra Masiejczyk II miejsce, Gabriela Daroszkiewicz 
III miejsce;

•	V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie 
na wsi – zwierzaki to nie pluszaki” – Natalia Parfieńczyk 
została finalistką etapu wojewódzkiego;

•	XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 
„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga!” 

– Justyna Zieziula II miejsce i Dorota Prolejko III miejsce 
na etapie wojewódzkim;

•	Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców – I miejsce;
•	Mistrzostwa Regionu Północnego w piłce ręcznej dziewcząt 

– IV miejsce;
•	Karolina Margielewicz – finał Wojewódzki Indywidualnych 

Biegów Przełajowych;
•	Powiatowe Igrzyska Lekkoatletyczne – Dorota Prolejko II 

miejsce w skoku w dal;
•	 „Misyjna działalność Kościoła” – diecezjalny konkurs 

plastyczny: Weronika Krzywicka I miejsce, Marta Boruch 
i Mateusz Boruch wyróżnienie; 

Gimnazjum:

•	XXXV Ogólnopolski Konkurs Chórów a cappella Dzieci 
i Młodzieży w Bydgoszczy – chór „ Tremolo” zdobył 
Brązowy Kamerton;

•	Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – Aleksandra 
Doroszko laureatka, Patrycja Hejdeman – finalistka;

•	Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – Angelika Drapczuk 
i Maciej Zielepucha finaliści;

•	Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku 
Narodowym – Ewelina Kuc wyróżnienie;

•	XIII Konkurs Powiatowy „Historia utrwalona na starej fotografii” 
– Izabela Doroszkiewicz I miejsce, Izabela Krzywicka i Emil 
Ostaszewski II miejsce, Agata Wnukowska wyróżnienie;

•	Powiatowy Konkurs „Zawodowy Omnibus” – Radosław 
Kieczeń II miejsce;

•	  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szkoła Zawodowa 
– mój wybór” – Aleksandra Bogdan I miejsce na 
etapie wojewódzkim;

•	Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt – II miejsce;
•	Finał Wojewódzki w piłce ręcznej chłopców – IV miejsce;
•	 sztafeta chłopców w Finale Wojewódzkim – VIII miejsce 

i nowy rekord szkoły;
•	Finał Wojewódzki w pchnięciu kulą – Marcin Puciłowski 

IV miejsce;
•	 „Misyjna działalność Kościoła” – diecezjalny konkurs 

plastyczny: Justyna Sadowniczyk I miejsce, Klaudia 
Radziewicz II miejsce, Kinga Dobko III miejsce;

Najważniejsze działania Szkoły 
Podstawowej w Bartnikach w 2015 r.

Szkoła Podstawowa w Bartnikach to nieduża wiejska szkoła. 
Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Szkoła jest 
wyremontowana, estetyczna i kolorowa. Sale lekcyjne oraz ich 
wyposażenie zapewniają dobre warunki do nauki. Dzieci mają do 
dyspozycji 4 sale lekcyjne, bibliotekę, salę komputerową, świetlicę, 
salkę gimnastyczną, boisko i niewielki plac zabaw.

Nauczyciele kształtują u uczniów podstawowe kompetencje, 
rozwijają umiejętności, które są przydatne na kolejnym etapie 
kształcenia, monitorują i analizują efekty pracy każdego ucznia. 
Niewielka liczebność klas pozytywnie przekłada się na poziom 
indywidualizowania procesu uczenia się, co pozwala nauczycielom 
efektywnie stymulować rozwój uczniów. Każdy z uczniów otoczony 
jest uwagą nauczycieli i otrzymuje wsparcie adekwatne do 
swoich potrzeb.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, przygotowują się 
do licznych konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Uczeń naszej 
szkoły w 2015 r. został laureatem konkursu przedmiotowego 
z języka polskiego.
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Szkoła przywiązuje wagę do wspierania uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Odbywają się zajęcia wyrównawcze, 
rewalidacyjne, logopedyczne.

Dbając o rozwój artystyczny dzieci organizowane były w szkole 
występy teatrzyków muzycznych. Nasi młodzi artyści mają też 
możliwość prezentowania się m.in. w Powiatowym Przeglądzie 
Widowisk Kolędniczych i Pastorałek.

W swoich działaniach szkoła współpracuje z wieloma 
podmiotami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci. Od 
lat organizowane są we współpracy ze Szkołą Podstawową 
w Rygałówce wspólne spotkania integracyjne (ogniska, mecze 
piłkarskie, rajdy rowerowe).

Jesteśmy szkołą, która dba o bezpieczeństwo i profilaktykę, 
dlatego realizujemy m.in. programy: Owoce w szkole, Zdrowy 
uśmiech, Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Szkoła odgrywa znaczącą rolę w środowisku lokalnym. We 
współpracy z uczniami i rodzicami organizowane są uroczystości 
m. in. Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Baza 
lokalowa udostępniana jest mieszkańcom i instytucjom działającym 
w środowisku.

W szkole odbywają się „Baśniowe środy” podczas których 
chętni rodzice czytają dzieciom literaturę w ramach kontynuacji 
Akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Biblioteka szkolna została doposażona o 98 ciekawych 
pozycji książkowych w ramach projektu „ Książki naszych marzeń”.

W listopadzie szkoła uzyskała dostęp do szerokopasmowego 
Internetu, co otworzyło przed nami jeszcze więcej możliwości.

Opisując szkołę jeden z naszych uczniów napisał: „Jest wiele 
pięknych i nowoczesnych szkół, ale żadna z nich nie przypomina 
mojej wyjątkowej szkoły!” 

Z życia Szkoły Podstawowej w Rygałówce w 2015 roku:

W SP w Rygałówce wykonano prace remontowe w zakresie:
- odmalowane zostały 4 sale lekcyjne, szatnia, pokój 

nauczycielski, pokój dyrektora
- zakupiono do dwóch sal lekcyjnych wykładziny podłogowe
W ciągu roku szkolnego odbyły się spotkania i wydarzenia 

edukacyjne, a mianowicie: choinka  szkolna (styczeń), walentynki 
(luty), warsztaty pisankarskie z twórczynią ludową oraz Dzień 
Wiosny (marzec), Światowy Dzień Ziemi (kwiecień), Dzień 
Mamy i Taty (maj), Dzień Dziecka, Biebrzańskie Biegi Uliczne 
(czerwiec), w których uczniowie dzielnie reprezentowali szkołę, 
zaś Mateusz Danilczyk z kl. V zajął III miejsce. W październiku 
odbył się Rajd Rowerowy, Ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji 
Narodowej oraz Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu 
życia. W listopadzie uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w przedstawieniu profilaktycznym.

Ponadto w ciągu całego roku odbyły się liczne konkursy 
przedmiotowe oraz plastyczne. Uczniowie brali udział w konkursach 
gminnych (np. recytatorskim, matematycznym kl. III) oraz 
konkursach organizowanych przez inne instytucje. Przeprowadzone 
były także akademie z okazji rocznic państwowych. 

Więcej informacji z życia szkoły znajduje się na stronie: www.
sprygalowka@wp.pl – zapraszamy!  

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipsku w 2015 roku:

1. STATYSTYKA ZDARZEŃ 
− Pożary ogółem 28
− Zabezpieczanie helikoptera i udzielanie pierwszej pomocy 13
− Wypadki drogowe 6
− Inne działania 8

2. Pomoc instytucjom i mieszkańcom gminy
− Pomoc dla szkoły w przygotowaniu drewna na opał
− Zabezpieczenie rajdu rowerowego do Jasianowa
− Dowóz wody dla rolników i mieszkańców gminy spowodowany 

suszą
− Wycinka drzew suchych na działkach gminnych
− Pomoc przy organizacji dożynek 2015 i pokaz medyczny dla 

mieszkańców gminy Lipsk
− Pomoc dla Caritas w przywozie jabłek 
− W ramach ćwiczeń na wodzie zorganizowano ognisko 

i przejazd dzieci pontonem ze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”
− współpraca z WOŚP

3. Działalność szkoleniowa straży
− Udział w manewrach medycznych „Nowogród 2015”
− Udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo pożarniczych 
− Udział w manewrach „Augustów 2015”
− Udział w różnego rodzaju szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje strażaków
4. Z życia straży

− Rozbudowa remizy
− Zakup samochodu specjalnego do transportu środków 

gaśniczych na podwoziu KAMAZ
− Zakup 2 kpl. ubrań specjalnych
− Zakup rozpieracza kolumnowego do zestawu ratownictwa 

technicznego 

Najważniejsze działania Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w 2015 roku:

1. W okresie zimy  utrzymywano w stanie przejezdności drogi 
gminne, oraz ulice.

2. Likwidowano ubytki w jezdniach o nawierzchni bitumicznej na 
ulicach: Pusta, Grodzieńska do drogi wojewódzkiej Nr 664, 
Jermakowicza do drogi wojewódzkiej nr 664 ulica Ogrodowa, 
oraz drogi gminne Rogożyn Stary, Rakowicze Małe, Jałowo, 
Kurianka, Rygałówka w kierunku cmentarza, Lipszczany 
– Dolinczany, 

3. W celu poprawy  widoczności obcięto zwisające gałęzie, 
usunięto zakrzaczenia przy następujących drogach gminnych: 
nr 102775 od drogi powiatowej nr.123413 (Skieblewo – Gruszki) 
w kierunku wsi Żabickie, droga nr.102799 kol. Jaczniki, 
Rogożyn Stary -Koniuszki,  droga nr.102805 kol. Starożyńce,  
oraz droga nr.102776 w Skieblewie.

4. Oczyszczono pobocza z darniny na ul. Grodzieńskiej, Pustej 
oraz oskarpowano rowy.

5. Zgodnie z zaleceniami po wykonaniu przeglądu rozszerzonego 
(rocznego oraz pięcioletniego) mostów wykonano 
następujące prace:
- most drogowy JNI 30000282 Bartniki – wymieniono 
częściowo podest górny, podniesiono płyty drogowe na 
najeździe na most w celu zlikwidowania uskoku jezdni.
- most drogowy JNI 30000280 Bartniki – zakupiono tarcicę, 
zakonserwowano, wymieniono całkowicie podest górny mostu.

6. Wymieniono pale (pogryzione przez bobry) oraz podest 
z dyli o grubości 8 cm na mostku na rzece Wołkuszanka 
w obrębie wsi Żabickie. 

7. Wymieniono uszkodzone kręgi betonowe i udrożniono 
przepusty na zjazdach przy drodze Lipsk – Kurianka. 

8. Usunięto awarię na kolektorze sanitarnym przy ul. 
Nowodworskiej w Lipsku, poprzez wykonanie wkopu na 
głębokość 5,5 mb, wymianę uszkodzonych rur kamionkowych, 
podłączenie z istniejącym kolektorem.
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9. W miarę potrzeb sprzątano ulice gminne i przystanki 
autobusowe na terenie gminy,

10. Utrzymywano zieleń w parku miejskim, na skwerku przy 
cmentarzu  oraz wykaszano chwasty na cmentarzu żydowskim.

11. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych żwirowych 
oraz gruntowych wykonano żwirowanie, profilowanie, na 
następujących drogach: 
− wywieziono kamienie oraz złożono równiarką drogę na 

kol. Kopczany
− wyżwirowano drogę nr.102771 – kol. Starożyńce oraz 

odcinek drogi nr102805 od drogi powiatowej .
− podsypano oraz wyprofilowano drogę Jaczniki – Rygałówka 

oraz drogę Lipszczany – Rygałówka.
− uzupełniono punktowo (zasypano korzenie) na drodze 

Skieblewo – Wyżarne.
12. Przy współpracy  z Lasami Państwowymi dowieziono 

kruszywo na drogę nr. ewd.252 Żabickie – Starożyńce oraz 
droga nr. ew. 619, 620 w obrębie Lubinowa.

13. Uzupełniano także kruszywo przy dużym zaangażowaniu 
mieszkańców na drogach dojazdowych nr 404 w Kuriance 
oraz drodze dojazdowej nr 535/1 Skieblewo.  

14. Zakupiono i ustawiono tabliczki kierunkowe z nazwą 
miejscowości oraz numerami posesji w miejscowościach: 
Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy, Kol. Bartniki, Jasionowo             
Ustawiono znaki D6 – przejście dla pieszych na ul. Pustej.

15. Dekorowano miasto z okazji Dnia 3 Maja, Dni Lipska, 
11 Listopada.

16. Wykonano przyłącza wodociągowe do budynku przy ul. Pustej 
w Lipsku i Bartnikach.

17. Wykonano zlecenia z okresowego przeglądu dróg (ustawienie, 
wymiana znaków drogowych)

18. Zakupiono autobus do dowozu młodzieży szkolnej
19. W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Augustowie 

ułożono chodnik przy ulicy Stolarskiej o długości 439 mb.
20. Wykonano remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Kasztanową 

a Miejską w Lipsku – 100 mb.
21. Zamontowano próg spowalniający, oraz wykonano remont 

parkingu na odcinku 30 mb. przy ul. Nowodworskiej.
22. Ustawiono tablice ostrzegawcze informujące o zakazie 

wywozu gruzu, śmieci na działkach gminnych w następujących 
miejscowościach: Rogożynek, Rogożyn Stary – żwirownia, 
działka nr. 424/2, 424/4 w Kuriance. 

Koniec roku to idealna okazja, aby spojrzeć wstecz, ale 
i zerknąć w przyszłość. O tym, jaki był mijający rok oraz co 
nas czeka w przyszłych latach, z burmistrzem Lipska, Lechem 
Łępickim, rozmawiała Izabela Wróbel.

- Jak ocenia Pan mijający rok?
- Ten rok oceniam jako pracowity, rok planowania przeróżnych 

przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych ale także budowy wspólnoty 
społecznej. W związku z tym powstały i powstają dokumenty 
strategiczne, dokumentacje techniczne przyszłych inwestycji. 
Z jednej strony mają one charakter obowiązkowy z drugiej - są 
podstawą do podejmowania przedsięwzięć, do aplikowania o środki 
unijne, ogólnie rzecz ujmując – do rozwoju gminy.

- Można ten rok nazwać przygotowawczym?
- Tak. Ten rok nie mógł być inny. Jest to rok dla wielu 

samorządów trudny.  Jest niewiele inwestycji, ponieważ cykl 
programowania unijnego oficjalnie się rozpoczął, ale środki 
finansowe będą dostępne dopiero w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Dopiero zaczynają pojawiać się konkursy a szczyt 
aplikowania o te środki przypadnie zapewne na lata 2016/17. Do tej 
pory realizowane były konkursy z resztek środków z poprzedniego 
okresu programowania i w gminach sąsiednich zrealizowano 
pewne działania. Z pewną zazdrością spoglądam np. na gminę 

Mija rok planowania – zbliża się czas działania
Suchowola, gdzie w tym roku pojawiły się kolektory słoneczne, 
asfaltowe drogi – ale była to właściwie zasługa poprzednich władz. 
U nas złożyło się tak, że nic w tym zakresie nie było zaplanowane, 
nie złożono żadnych wniosków, więc nie było też inwestycji. To 
samo dotyczy pojawiających się ścieżek rowerowych, infrastruktury 
turystycznej np. w Augustowie czy w Goniądzu koło Osowca. 
Wszystko to były inwestycje dawno już zaplanowane. Widocznie 
poprzednie władze samorządowe albo nie zadbały, albo nie 
wiedziały o tym, więc przeszło nam to koło nosa. Musimy teraz te 
wszystkie zaległości nadrabiać. Dlatego planujemy, interesujemy 
się, piszemy dokumenty strategiczne, aby skutecznie aplikować 
w tych kolejnych rozdaniach. 

- Proszę opowiedzieć w kilku słowach o planach 
inwestycyjnych na przyszły rok.

- Razem z Radą Miejską zrobiliśmy jeszcze jedną ważną 
rzecz, a mianowicie zmieniliśmy wieloletnią prognozę finansową, 
która została urealniona. Zadłużenie jakie odziedziczyliśmy po 
poprzednich władzach to łączna kwota z oprocentowaniem - 7,5 
mln. Planowana spłata była wręcz niemożliwa do wykonania. 
Nasza wydolność finansowa jest na poziomie 800 tys. zł a na 
lata 2019/20 trzeba było spłacić około 3,5 mln. Było to nierealne 
do wykonania. Dlatego przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad 
nową wersją wieloletniej prognozy finansowej, uzgadnialiśmy to 
z bankami i nowa wersja została przez Radę Miejską przyjęta. 
Jest to podłoże finansowe abyśmy mogli myśleć o inwestycjach. 
Obecne rozdania inwestycyjne są trudne, ponieważ kryteria 
otrzymania dofinansowania są wyśrubowane, prawdopodobnie 
pisane z myślą o większych aglomeracjach, ważnych drogach 
sieciowych. Z priorytetowych inwestycji drogowych, które są ważne 
z punktu widzenia naszych mieszkańców, będziemy składali 
wnioski do Narodowego Programu Budowy Dróg, PROW czy 
innych programów m.in. na lipskie ulice Saperów, Jaśminową, 
Rybacką i Żłobikowskiego. We współpracy z powiatem dokończymy 
przebudowę ulicy Stolarskiej i planujemy remont odcinka ul. 
Kościelnej. W gminie przygotowaliśmy już dokumentację m. in. 
na drogę Skieblewo – Kurianka, na drogę w Bohaterach (koło 
kaplicy). Bazując na własnych środkach i mocach przerobowych 
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zamierzamy też remontować, rozbudowywać nasze żwirowe drogi 
lokalne, także dojazdowe do pól i łąk. Z innych przedsięwzięć 
inwestycyjnych to należy wspomnieć, że mamy kilka obiektów, 
które mogą być wykorzystane do budowania infrastruktury 
społecznej. Przykładem jest była szkoła rolnicza, w której chcemy 
„udomowić” stowarzyszenia działające na terenie gminy.  Chcemy 
im dać warunki do działania. Ogólna koncepcja działania tego 
„miejsca” była wypracowana podczas konsultacji społecznych przy 
współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. 
Wahamy się, czy nie wystąpić z wnioskiem o pełną, kompleksową 
termomodernizację tegoż budynku, ponieważ stan techniczny 
budynku jest słaby. To by miało sens, ponieważ oprócz działalności 
stowarzyszeń, można by było zrealizować mój pomysł, który 
funkcjonuje w wielu regionach Polski, a mianowicie Klub Seniora. 
Przy tym pomyśle można skorzystać ze środków programu 
rządowego ASOS. Otwiera to też furtkę dla pozostałych 
stowarzyszeń, które mogłyby się rozwijać, realizować pomysły 
i działać na rzecz społeczeństwa. 

Drugim takim planowanym, dużym przedsięwzięciem, 
zainicjowanym przez  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”, jest 
utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Prace na 
tym pomysłem trwają od zeszłego roku, niemniej napotykamy na 
różnego typu wątpliwości i przeszkody formalne. Odwiedziliśmy już 
kilka takich placówek, wiemy coraz więcej. Obecnie wyjaśniamy 
sprawę trwałości projektu i zasad finansowania. Oczywiście 
wierzę, że wszystko rozwiąże się po naszej myśli i ten ośrodek, 
który będzie służył nie tylko osobom niepełnosprawnym, 
zaistnieje. Wymaga to szybkich działań, ponieważ wniosek 
należy złożyć do końca stycznia. Inwestycja ta szacunkowo 
sięgnęłaby kwoty kilku milionów, przeznaczonych na gruntowny 
remont, wyposażenie i oczywiście miejsca pracy. Wierzę, że to 
się ziści, aczkolwiek musimy działać ostrożnie. Wiemy już, że 
będą problemy, przynamniej w początkowej fazie, z naborem 
uczestników i prawdopodobnie z naborem kadry, ponieważ oprócz 
kwalifikacji wymagana jest praktyka w podobnych jednostkach. 

Trzecim, również trudnym przedsięwzięciem, jest remont 
budynku Muzeum w Lipsku. Chcemy na ten cel pozyskać środki. 
Kiedyś była taka możliwość, ale wówczas poprzednie władze 
wycofały się z inwestycji. Dokumentacja oczywiście została, 
zaktualizujemy ją i przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
i organizacjami pozarządowymi chcemy aplikować o środki jako 
gmina, ponieważ Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki 
i Tradycji samo nie udźwignie takiego ciężaru. Wkład własny będzie 
wprawdzie większy, ale w dalszym ciągu to finansowanie będzie 
znaczne, bo w wymiarze 85%. Lipsk jest znanym już ośrodkiem 
pisankarskim w Polsce, mamy nadzieję, że dzięki remontowi 
i poszerzeniu działalności o różne zajęcia, warsztaty, atrakcje 
dla turystów, kilka osób znajdzie w tym miejscu zajęcie. Mam 
nadzieję, że w ślad za tym wzrośnie ruch turystyczny i pojawią 
się nowe  miejsca noclegowe.

Wszystkie wymienione inwestycje polegają na remoncie 
istniejących, zdegradowanych często budynkach. Chcemy 
doprowadzić je do stanu używalności i nadać im nowe funkcje 
a jednocześnie angażować i integrować społeczność lokalną. 
I to co w tym wszystkim jest również ważne, generować nowe 
miejsca pracy. Dodatkową zachętą dla obecnych i przyszłych 
przedsiębiorców i inwestorów będzie uchwalona właśnie przez 
radę gminy uchwała o zniżkach i zwolnieniach w podatku 
od nieruchomości.

- Dziękuję za rozmowę.
- Ja również dziękuję.

(IW)

Stanisława Buraczyk
- piękny dar długiego życia 

Burmistrz Lipska Pan Lech Łępicki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Wojciech Marek Protasiewicz oraz Pani 
Danuta Kiljańczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na 
ręce Dostojnej Jubilatki Pani Stanisławy Buraczyk złożyli 
najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych 
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

„Jesień nie musi być smutna”
Pod takim hasłem M-GOK zainicjował działania, które stały 

się próbą uaktywnienia lipskich seniorów. W poprzednim numerze 
pisaliśmy o wyjeździe naszych seniorów na „Weekend dla 
Seniorów”, który odbył się we wrześniu w WOAK w Białymstoku. 
Kolejne zaproszenie pojawiło się niebawem, bo już 17 października. 
5-osobowa grupa seniorów z Lipska została zaproszona do udziału 
w Podlaskich Dniach Seniora w Sokółce, którego organizatorem 
był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Miejski 
Dom Kultury w Sokółce. W trakcie spotkania seniorzy zapoznali 
się z przepisami prawa, które mogą być przydatne osobom 
starszym oraz z elementami rehabilitacji, które są wykorzystywane 
w pracy fizjoterapeutów niosącym ulgę w dolegliwościach wieku 
starszego. Spotkanie zakończyło się imprezą integrującą wszystkie 
środowiska seniorów naszego województwa. 

Kolejna nasza propozycja to organizacja Dnia Seniora w naszej 

miejscowości, który odbył się 8 listopada. W części artystycznej 
spotkania zaproponowaliśmy seniorom występ solistki-seniorki 
Haliny Siderkiewicz, zespołu folklorystycznego „Dębina” i kabaretu 
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„Kłos” z Dąbrowy Białostockiej a także Zespołu Regionalnego 
„Lipsk”. Po części artystycznej odbyła się projekcja filmu „Czy 
naprawdę wierzysz?”. 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spodobała się lipskim 
seniorom i postaramy się ją kontynuować w przyszłym roku. 
Jesień, a zwłaszcza jesień życia, wcale nie musi być smutna, 
wystarczy tylko wyjść z domu i poszukać dla siebie, ewentualnie 
samemu zaproponować, organizację ciekawych zajęć, które 
pozwolą radośnie i wspólnie z innymi przeżywać ten okres życia. 

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił 
wszystkie zespoły ludowe do uczestnictwa w Przeglądzie Kapel 
i Śpiewaków Ludowych woj. podlaskiego, którego finał odbył się 
w dniu 22 listopada 2015 roku w siedzibie WOAK w Białymstoku.

Głównym celem organizacji tego Przeglądu jest 
popularyzacja lokalnej kultury ludowej, upowszechnianie wiedzy 
o tradycjach regionalnych wśród mieszkańców województwa 
podlaskiego oraz pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego regionu. Do ścisłego grona uczestników szczebla 
wojewódzkiego został także zaproszony Zespół Regionalny 
„Lipsk”, który wśród 8 zespołów występujących na białostockiej 
estradzie zajął II miejsce. Wojewódzkimi laureatami konkursu, 
którzy będą reprezentować województwo podlaskie na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą w czerwcu 2016 roku zostały zespoły: 
w kategorii zespołów śpiewaczych, I miejsce - zespół śpiewaczy 
z Turośli i w kategorii folkloru rekonstruowanego, I miejsce -  
kobiecy zespół śpiewaczy ze Zbójnej. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a my spróbujemy swoich 
sił za rok. 

Barbara Tarasewicz

Warsztaty rękodzielnicze w M-GOK 

W e  w r z e ś n i u 
i październiku prowadzone 
były w lipskim M-GOK 
warsztaty wykonywania 
tradycyjnych „pająków” 
z nasion i ze słomy, które 
poprowadziły twórczynie 
ludowe: Barbara Tarasewicz 
i Krystyna Cieśluk. Kolejna 
propozycja M-GOK pojawiła 

się na przełomie listopada i grudnia są to zajęcia z wikliny papierowej 
prowadzone przez utalentowaną p. Janinę Ciwoniuk. 

Wyrazy głębokiego współczucia 
naszej drogiej koleżance 

 Genowefie Sztukowskiej-Skardzińskiej 
 z powodu śmierci Męża  

składają 

- lipscy twórcy ludowi
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Jak co roku mieszkańcy naszego 
miasta i gminy wzięli udział w Święcie 
upamiętnia jącym odzyskania 
niepodległości przez Polskę 11 
listopada 1918 r.

W tym dniu odprawiona została 
Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem 
Burmistrza Lipska, samorządowców, 
przedstawiciel i  zakładów pracy 
i mieszkańców gminy. Po Mszy św. 
w asyście pocztów sztandarowych 

i harcerzy z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej 
Służby Granicznej ,,Żubry” uczestnicy 
obchodów przemaszerowali pod pomnik 
,,Zginęli za Polskę”. Tam delegacje 
poszczególnych instytucji oraz zakładów 
pracy złożyły wiązanki kwiatów, wśród nich 
znaleźli się przedstawiciele:

Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, 
Straży Granicznej, Koła Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Lipsku, Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Samodzielnego 
Publicznego ZOZ,

Urzędu Pocztowego, Towarzystwa 
Przyjaciół Lipska i Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Następnie uczestnicy spotkania 
przemaszerowali pod ,,Kopiec Wolności’, 
gdzie odbyła się główna część 
uroczystości. Nastąpiło zaciągnięcie warty 

honorowej przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i harcerzy, odegrany hymn 
państwowy oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych złożyli wiązanki kwiatów. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Pan Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, 
a obecni na uroczystości wysłuchali pieśni 
„Przybyli ułani pod okienko” w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą 
p. Krzysztofa Dadury.

Obchody 11 listopada zakończyły 
się częścią artystyczną w wykonaniu 

uczniów z II kl. Gimnazjum. Młodzież 
zaprezentowała montaż słowno-
muzyczny pt. ,,Radosna niepodległość”, 
przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: 
p. Jolanty Łępickiej, p. Anny Haraburda 
i p. Wiolety Rokita. Po nim wystąpił chór 
parafialny z Lipska, z pieśniami żołnierskimi 
pod batutą p. Urszuli Bobrowskiej 
i akompaniamencie p. Ryszarda 
Jermak – organisty. Na zakończenie 
spotkania zebrani wysłuchali koncertu 
chóru ,,Tremolo” (zdobywcy Brązowego 
Kamertonu na tegorocznym Ogólnopolskim 
Konkursie Chórów a Capella dla 
dzieci i młodzieży w Bydgoszczy) pod 
dyrekcją p. Urszuli Bobrowskiej. Po 
występie dyrygent i członkowie chóru 
otrzymali nagrody od Burmistrza Lipska.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipsku serdecznie dziękuje nauczycielom, 
pracownikom oraz młodzieży z Gimnazjum 
w Lipsku, za poprowadzenie uroczystości 
przy „Kopcu Wolności” i za przygotowanie 
części artystycznej uświetniającej obchody 
Święta Niepodległości.

Red.

Narodowe Święto 
Niepodległości 
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Złote i Srebrne Gody
Wzorem lat ubiegłych, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Urząd 

Stanu Cywilnego w Lipsku, w dniu 14 listopada br. zorganizował 
uroczyste obchody Złotych i Srebrnych Godów par małżeńskich 
naszej gminy. 

Pięćdziesiąt, czy dwadzieścia pięć lat pożycia małżeńskiego, 
to piękny Jubileusz, a obchodziło go w tym roku 9 par Złotych  
i 32 pary Srebrnych Jubilatów. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w naszym kościele 
parafialnym, którą odprawił ks. Proboszcz Jerzy Lubak. W homilii 
podkreślał rolę rodziny we współczesnym 
społeczeństwie, złożył też serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom. Tegoroczną 
Mszę uświetnił śpiew chóru parafialnego, 
który w ten sposób pragnął dołączyć się do 
życzeń, gdyż w gronie Jubilatów znalazł się 
także nasz pan organista Ryszard Jermak 
z małżonką Renatą. 

Po Mszy św. Jubilaci udali się do 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie wysłuchali wiązanki pieśni ludowych 
w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Lipsk” 
i recytacji kilku okolicznościowych wierszy.

Następnie Burmistrz Lipska – Lech 
Łępicki w asyście Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Wojciecha Protasiewicza, 
Sekretarza Gminy Marii Hećman, Skarbnika 

Gminy Anny Kudaj  i pań z Urzędu Stanu 
Cywilnego – Danuty Kiljańczyk i Aliny 
Andruszkiewicz, złożyli Jubilatom życzenia 
i wręczyli pamiątkowe medale i dokumenty. 

Dalszy ciąg jubileuszowego spotkania 
upłynął w radosnej i serdecznej atmosferze. 
Jak na porządne wesele przystało na 
początku wzniesiono toast szampanem 
i poczęstowano gości tortem. Potem 
wieczór upłynął tanecznie przy wtórze 
weselnej kapeli.

MGOK
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 Niech z racji 
narodzenia Miłości,

 Radość w sercach Waszych gości!
 Niech nasze dobre myśli

Dziś ogarną Was Wszystkich!

Członkom, Sympatykom, 
Przyjaciołom Towarzystwa Przyjaciół Lipska

życzymy 

Wesołych Świąt

       Zarząd TPL
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Miło  poinformować, że realizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Lipska projekt „Bronisław Jarmakowicz – 
wzorowy samorządowiec” został uznany przez Lecha 
Łępickiego, burmistrza Lipska, za wybitne osiągnięcie 
w dziedzinie kultury i nagrodzony podczas uroczystości 
z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada. 

W tym roku na konto Towarzystwa Przyjaciół Lipska wpły-
nęło 8 955, 20 zł. 

z tytułu 1% podatku za rok 2014.
Zarząd TPL dziękuje Państwu z całego serca za wsparcie 

i przede wszystkim za ogromne zaufanie, bez którego stowa-
rzyszenie nie mogłaby działać. Dziękujemy wszystkim podatni-
kom z Lipska, Augustowa, Białegostoku, Warszawy, Gdańska, 
Sokółki, Starachowic, Grajewa i od podatników, którzy pragnę-
li pozostać anonimowi!

W tym roku pieniądze uzyskane z 1 % były wydatkowa-
ne na:

- Realizacja projektu Architekci naszej Rzeczywistości (maj
-wrzesień 2015)

- Zorganizowanie: Rodzinnej Majówki ( turniej drużyn mie-
szanych, piknik rodzinny), Gry miejskiej na Dzień Dziecka, gry 
miejskiej na Dni Lipska i turnieju międzynarodowego, pokazów 
filmów i wystawy Dawny Lipsk (maj, czerwiec)

- rajd pamięci ofiar Jasionowa (wrzesień)
- konkursy internetowe, ogłoszone w Echu Lipska 

1% podatku – to dla nas ważne!

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 
napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze 
Bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym momencie.

 Wesołych Świąt 

życzą 

          Amazonki

- realizacja projektu Tu mieszkam tu zmieniam
- współorganizacja Dnia Samorządowca w ZSS
- współorganizacja Dożynek Parafialno – Gminnych
- organizacja spotkań z ludźmi z pasją: Przemkiem 

Kossakowskim, Grzegorzem Skowrońskim
oraz działalność Amazonek:
-  turnus rehabilitacyjny w  Sochoniach w dniach 15.04 

- 21.04.2015r.
- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w Sochoniach 

w dniach 17.10.-23.10.2015  
-  wycieczka na Grabarkę i do Białowieży
- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy na zjazd Amazonek
- zakup materiałów na  zajęcia terapeutyczne, 
- pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji 

materialnej
- zakup  księgi pamiątkowej, organizacja ogniska, wynajem 

busa na wyjazd na turnus rehabilitacyjny

(oprac. IW)
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 Informacje TPL: 
Informujemy, iż od dnia 8 grudnia 2015 r. nowym prezesem 
TPL  jest Monika Kobeldzis. Dziękujemy Kamilowi Krysiukowi 
za kilkumiesięczną pracę na stanowisku prezesa TPL.

            Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska

Podziękowanie

Pani Annie Tamarze Milewskiej 
serdecznie dziękujemy 

za przekazanie zdjęć Anastazji Milewskiej 
– patronki Szkoły Podstawowej w Lipsku

oraz innych pamiątek.

Zarząd TPL

oraz 

Samorząd Uczniowski

 SP w Lipsku

„Powrót”!
W latach 70-tych XX wieku z inicjatywy Warszawskiego 

Koła Towarzystwa Przyjaciół Lipska powstał film pt. „Powrót”.  
Ten unikatowy materiał opowiada o niezwykłej lipskiej 
nauczycielce- Anastazji Milewskiej, która jest Patronką 
szkoły podstawowej. W dniu Święta Patrona Szkoły (12 
X 2015r.) uczniowie klas I-VI mieli okazję obejrzeć ów 
dokument  i przypomnieć sobie postać A. Milewskiej. Projekcja 
filmu miała miejsce w Sali kinowej M-GOK-u. Po seansie 
uczniowie klas IV-VI zapalili 50 zniczy pod pomnikiem 
„Zginęli za Polskę”, przypominając jednocześnie nazwiska 
50. mieszkańców Lipska zamordowanych 13.07. 1943r. 
na fortach w Naumowiczach. Podczas obchodów Święta 
Patrona można było także obejrzeć wystawę zdjęć, o które 
wzbogacił się Samorząd Uczniowski SP dzięki uprzejmości 
p. Anny Tamary Milewskiej- wnuczki Anastazji.

Bardzo nas cieszy, że historia nie leży na półce! Niezwykły 
dorobek naszego Towarzystwa jest po to, byśmy o nim 
pamiętali i go wykorzystywali. 

(AB)

Zmalujmy coś pod Kopcem!
Towarzystwo Przyjaciół Lipska i Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej w Lipsku przystąpiły do wspólnej re-
alizacji projektu pod nazwą „Zmalujmy coś pod Kopcem”, 
który otrzymał aprobatę i grant w konkursie zorganizowa-
nym przez Fundację Banku Zachodniego WBK - Tu miesz-
kam, tu zmieniam. 

Zmalujmy coś pod Kopcem! - to przede wszystkim próba obu-
dzenia społeczeństwa Lipska. 

- Chcielibyśmy zagospodarować, mało dziś atrakcyjne miej-
sce, nadając mu nowe funkcje - strefa spotkań dzieci, młodzieży 
i dorosłych, aby to właśnie tam rodziły się wspólnie podejmo-
wane inicjatywy – mówi wiceprezes TPL i opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, Agnieszka Boruch.

W tym celu TPL i SU zamierza: pomalować stare ławki, dosta-
wić nowe – ławki będą nosiły nazwę pozytywnych emocji (ławka 
pozytywnego myślenia, dobrego humoru, refleksji, niepohamowa-
nej radości, akceptacji, itp.) zainstalować stojaki na rowery i tab-
licę informującą o powstaniu Kopca Wolności. 

- Aby nasze działania pobudziły społeczeństwo, zaprosiliśmy 
mieszkańców do wspólnej pracy przy zagospodarowaniu pla-
cu przy Kopcu. Na nasz apel pozytywnie odpowiedzieli funkcjo-
nariusze Placówki Straży Granicznej w Lipsku, rodzice uczniów, 
radni, grupa taekwondoków z Lipska oraz lokalni przedsiębior-

cy. Oczywiście nie jest jeszcze za późno, aby dołączyć do wo-
lontariuszy! – mówi Monika Kobeldzis – prezes Towarzystwa 
Przyajciół Lipska i Przewodnicząca Rady Rodziców. 

Na potrzeby projektu zakupione zostały już nowe ławki i sta-
nowiska na rowery, kosze na śmieci oraz materiały potrzebne 
do remontu starych ławek.  

W październiku Zarząd TPL, z rąk dyrektora Banku 
Zachodniego WBK Oddział I w Augustowie, Patryka 
Palczewskiego, otrzymał dyplom z tytułu znalezienia się w gro-
nie laureatów konkursu grantowego Tu mieszkam, tu zmieniam. 

(IW)
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O tym, że ruch jest konieczny – nie trzeba przekonywać 
żadnej z lipskich Amazonek. A o tym, że może być przyjemny 
i pełnić rolę integracyjną, przekonały się panie podczas 
turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacyjnym 
w Sochoniach. 

Amazonki z Lipska uczestniczyły, w dniach  17 - 23 października, 
w turnusie rehabilitacyjnym, który pomógł większości z pań 
utrzymać pełną sprawność fizyczną oraz poprawił samopoczucie. 
W sumie z wyjazdu, zaplanowanego w ramach zadania zleconego 
Urzędu Miejskiego w Lipsku, pod nazwą „Rehabilitacja i integracja”, 
skorzystało 10 Amazonek. 

W trakcie turnusu panie korzystały 
z serii zabiegów, między innymi: 
gimnastyka  zespołowa,    drenaż 
limfatyczny, masaż  kręgosłupa,  
zajęcia ruchowo sprawnościowe,  
muzyko te rap ia ,  g imnas tyka  
oddechowa,  ćwiczenia z fizjoterapeutą.  
Panie  brały też  udział  w zajęciach  
manualnych takich jak: lepienie 
z plasteliny  czy  malowanie  
akwarelą. Nie zabrakło też gimnastyki  
relaksacyjnej czy  nauki  chodzenia z 
kijkami - NORDIC   WALKING. 

- Dzięki wspólnym wyjazdom 
i ćwiczeniom poprawia się nasza 
sprawność, ale, co może jest 

ważniejsze, integrujemy się i dzięki 
temu walka z chorobą nie jest tak 
uciążliwa – mówi Danuta Hawrylik, 
przewodnicząca Amazonek.

Koszt turnusu rehabilitacyjnego 
wyniósł 6000 zł, z tego 2500 zł to 
dofinansowanie z Urzędu Miejskiego 
w Lipsku w ramach zadania 
zleconego związanego z ochroną 
i promocją zdrowia.

(IW)

Nowa funkcja 
starej szkoły!

W dniach 6 i 7 listopada, 
w budynku MGOK w Lipsku, odbyły 
się Warsztaty Przyszłościowe pod 
nazwą „Co zrobić, aby w Lipsku żyło 
się lepiej?”. W warsztatach wzięło 
udział ponad 20 osób, a dotyczyły 
znalezienia nowej funkcji dla byłej 
szkoły rolniczej.

Organizatorami spotkania byli uczestnicy projektu „Szkoła 
Koordynatorów Projektów Społecznych”, realizowanego dzięki  
środkom otrzymanym od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz środkom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Dwudniowe spotkanie w formie warsztatowej przeprowadziły 
Izabela Wróbel i Joanna Marcinkowska pod czujnym nadzorem trenera 
– Katarzyny Łotowskiej, dyrektora Ośrodka Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych działających na terenie gminy Lipsk: Towarzystwa 
Przyjaciół Lipska, Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki 
i Tradycji, Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych 
„Pomóż Sobie”, Podlaskiej Szkoły Taekwon-do „Ko-Dang” Lipsk, 
Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biebrza”, 6 Lipskiej 
Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” oraz burmistrz Lipska 

Lech Łępicki, przedstawiciele RM w Lipsku, kierownicy jednostek 
samorządowych, nauczyciele. 

Celem spotkania było wspólne wypracowanie koncepcji funkcji, jaką 
w przyszłości ma pełnić była szkoła rolnicza w społeczeństwie. Innymi 
słowy: w jaki sposób powinny pracować organizacje, które wkrótce 
znajdą swoje miejsce w byłym budynku szkoły, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców. Okazało się, że mieszkańcy oczekują, że w omawianym 
miejscu znajdzie się Klub Seniora, gdzie część społeczeństwa będzie 
mogła kreatywnie spędzić czas oraz prowadzone będą działania na 
rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Nie może tam 
także zabraknąć zajęć ruchowych dla wielu grup wiekowych.

Wspólny pomysł, wypracowany w ramach dwudniowych 
warsztatów, został zatwierdzony przez mieszkańców Lipska podczas 
konsultacji społecznych, w których wzięło udział 15 osób. 

(IW)

W zdrowym ciele – szczęśliwa Amazonka!
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Minęła setna rocznica, jak mieszkańcom Lipska groziła zagłada 
w rozpoczętej pierwszej wojnie światowej, a nowy kościół, tylko rok 
jak wyświęcony 2.08.1914 r., mógł być obrócony w gruz. Jedyne 
szczęście , że uratował od tego mieszkaniec Lipska Stanisław 
Żłobikowski z kolegą Pawłem Chomiczewskim (przyd.) „Szymko”.

W 1914 r. mieszkańcy Lipska z ciężkim trudem doczekali 
się nowego kościoła rzymsko-
katolickiego ale już murowanego 
z cegły wyrabianej w Nowym 
Rogożynie i od nowa powstała 
Parafia Rzymsko-Katolicka, której 
nie było przez 39 lat w Lipsku, 
po zniesieniu z „prykazu” Cara 
Aleksandra II w 1875 r. Przez 
cały okres mieszkańcy Lipska nie 
przestawali pisać petycji do władz 
carskich o przywrócenie parafii oraz 
pozwolenie na budowę kościoła 
Rzymsko-Katolickiego. W 1906 r. 
otrzymali pozwolenie na budowę 
kościoła. Mieszkańcy nie zwlekając, 
w szybkim czasie zaczęli budowę i w 
ciągu ośmiu lat został wybudowany. 
Jak opowiadali rodzice, jaki był zapał 
przy budowie kościoła, to aż trudno 
wyobrazić. Do pracy przychodzili nie 
tylko dorośli ale i dzieci  - trzynasto-
czternasto lenie, które zbierały 
na polach kamienie „wapniaki” . 
Praca przy budowie wykonywana 
była ręcznie – wówczas nie było 
mechaniki. Ale największa była 
radość i uciecha w dniu 2.08.1914 r. 
jak doczekali wyświęcenia Kościoła 
Katolickiego. Chociaż w tym czasie rozpoczęła się pierwsza wojna 
niemiecko-rosyjska na terenie naszego kraju, nie ominęła powiatu 
augustowskiego oraz Lipska. W roku 1914-1915 teren Lipska 
przechodził kilkakrotnie z rak do rąk. Ostatecznie pozostał pod 
zaborem niemieckim przez kilka lat. W końcowej fazie z 1915 
r. front walk zatrzymał się na linii Biebrzy i Lipsk znalazł się 
tym razem pod zaborem niemieckim. Był często ostrzeliwany 
zza Biebrzy od strony Jałowa, przez rosyjską artylerię. Co było 
przyczyną trudną określić, że Niemcy pewnego dnia zaczęli 
spędzać mieszkańców Lipska do kościoła i to wszystkich. Przy 
kościele powstał w tym czasie duży ruch. Te zajścia widziały 
wojska rosyjskie, stacjonujące w Jałowym. Tylko nie wiedzieli, 
co się tam dzieje. Do tego ruskie wojsko mogło podejrzewać, że 
Niemcy mogą mieć nawigację z wież kościoła i będą obserwować 
wszystkie ruchy nieprzyjaciela. Do tego Niemcy mogli mieć 
podejrzenie oraz obawę, że w Lipsku, który przez kilkanaście lat 
był pod zaborem moskali, mogą być wśród ludności zwolennicy, 
którzy szpiegują na rzecz Moskali. W kościele przetrzymywano 
ludność około tygodnia. Najgorzej cierpiały małe dzieci, a nawet 
był poród w kościele w tym czasie. Po żywność dla spędzonej 
ludności, Niemcy wypuszczali po parę osób z kościoła. Ludność 
pilnowali niemieccy żołnierze. I tylko na raty wypuszczali po parę 
osób, którzy szli do domów, przygotowywali żywność w garnkach 

Wspomnienie w setną rocznicę
niezapomnianych, bohaterskich czynów 

Stanisława Żłobikowskiego i Pawła Chomiczewskiego.
lub wiadrach i przynosili do kościoła. Inwentarz żywy ludność przed 
nadejściem frontu wyprowadzała w pole lub na łąki. Najgorsza była 
sprawa, że moskale dość często ostrzeliwali kościół z artylerii – 
a gruz sypał się na spędzonych tam ludzi. Zbliżała się krytyczna 
sytuacja. Spędzeni mieszkańcy głowili się, w jaki sposób znaleźć 
ratunek przed ocaleniem. Jak zwykle w zgromadzeniu znajdzie 

się ktoś, kto będzie miał pomysł 
na ratunek – tak było i tym razem. 
Znalazł się człowiek z odwagą 
i pomysłem, na uratowanie ludności 
od zagłady i pozostawienie kościoła, 
chociaż już mocno zrujnowanego. 
Tym śmiałkiem był, Stanisław 
Żłobikowski. Myśl miał taką – 
przedrzeć się przez linię frontu, 
przeprawić przez Biebrzę i dostać 
do dowództwa moskali w Jałowym. 
Do swego pomysłu musiał dobrać 
wspólnika, bo przedzierając się 
przez front może różna sytuacja 
powstać . Plan działania trzymał 
w tajemnicy, by nie było jakiej zdrady. 
O pomoc w wykonaniu ryzykownego 
zadania zwrócił się do swojego 
kolegi Pawła Chomiczewskiego, 
przyd. „Szymko”. Parę osób o tym 
wtajemniczył, jak oni zgłoszą się 
wyjść z kościoła po żywność, by nie 
było żadnego szumu. Kombinowali 
tak, by z kościoła wyjść pod wieczór 
i gdzieś się ukryć, a nocą iść dalej. 
Mieszkańcy modlili się przez całą 
noc, żeby szczęśliwie śmiałkom 
udało się dotrzeć do moskali 

i przedstawić im całą sytuację prosząc, by nie ostrzeliwali kościoła, 
bo Niemcy spędzili tam wszystkich mieszkańców. Dzięki Panu 
Bogu, pomysł się udał. Mieszkańcy zostali ocaleni, a kościół, 
chociaż był mocno uszkodzony, dało się odremontować. Stanisław 
i Paweł zostali bohaterami u miejscowej ludności, przez długie lata 
o nich wspominano. A gdy Ojczyzna wzywała do walki z wrogiem 
o wyzwolenie kraju spod okupacji – obaj stanęli w pierwszej grupie 
w lipskiej organizacji POW w 1916 r.  A w roku 1918, też jako 
pierwsi w grupie 20 osobowej z Lipska wstąpili ochotniczo do 
wojska by walczyć o wolną Polskę. W roku 1920 nasz bohater - 
Stanisław Żłobikowski, poległ na polu chwały w obronie ukochanej 
Ojczyzny. Pośmiertnie Rząd Rzeczpospolitej za waleczność nadał 
mu krzyż Virtutti Militari. Paweł Chomiczewski walczył przez okres 
ponad dwa lata i był odznaczony krzyżem walecznych oraz innymi 
odznaczeniami. Można przyznać, że Stanisław Żłobikowski został 
podwójnym bohaterem.

Chwała i cześć Bohaterom Lipska.

Pozostaną na zawsze w pamięci naszej i potomków Lipska.

Mirosław Trzasko
Białystok, dn. 14.12.2015 r.
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Być patriotą - co to znaczy?
Czym jest dziś patriotyzm? Na to pytanie próbowali  odpo-

wiedzieć, uczestnicy konferencji patriotyczno - wychowawczej 
zatytułowanej „Współcześnie o patriotyzmie”, która odbyła 
się w czwartek, 12 listopada w Zespole Szkół Samorządowych 
w Lipsku. 

Konferencja „Współcześnie o patriotyzmie” odbyła się w czwar-
tek, 12 listopada w Lipsku. W konferencji wzięli udział uczniowie 
i nauczyciele z terenu  gminy Lipsk oraz drużyna sztandaro-
wa Chorągwi Białostockiej, czyli 6 Lipska Drużyna Harcerska 
Służby Granicznej oraz 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej 
Służby Granicznej „Złote Lwy”, ale także zaproszeni goście: 
Wicekurator Oświaty - p. Wiesława Ćwiklińska, starszy wizytator 
KO w Białymstoku – p. Dorota Zimnoch, Dyrektor Delegatury KO – 
p. Andrzej Raczyło, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków 
– p. Tadeusz Chwiedź, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia 
Pamięci Zesłańców Sybiru – p. Jerzy Bołtuć, Zastępca Komendanta 
Chorągwi ZHP w Białymstoku – hm. Andrzej Bajkowski, Ksiądz 
Kanonik Jerzy Lubak – Proboszcz Parafii Lipsk, Ksiądz Kanonik 
Grzegorz Zwierzyński – Proboszcz Parafii Rygałówka, Burmistrz 
Lipska – p. Lech Łępicki, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. 
Monika Kobeldzis, radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele jed-
nostek współpracujących ze szkołą – policji, Straży Granicznej, 
TPL-u, MGOK-u, MOPS-u, Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na za-
proszenie odpowiedziały również dyrekcje wielu szkół, które przy-
były wraz ze sztandarami i delegacjami uczniów.

Niecodzienne spotkanie, nawiązujące do minionego Święta 
Niepodległości,  odbyło się właśnie w Lipsku z uwagi na bogatą 
tradycję szkoły w promowaniu postaw patriotycznych, co wielo-
krotnie podkreślili goście w swoich wystąpieniach. 

- Lipsk został wybrany do przeprowadzenia konferencji ze 
względu na zasługi tego miejsca w zakresie wychowania patrio-
tycznego oraz ze względu na zasługi prężnie działającej druży-
ny harcerskiej - mówił w podczas swojego wystąpienia Tadeusz 
Chwiedź, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

- Czujemy się wyróżnieni  faktem, że to właśnie Lipsk został 
wskazany do przeprowadzenia  konferencji - mówił Lech Łępicki, 
burmistrz Lipska.  

O wzruszającą oprawę spotkania zadbali uczniowie klas gim-
nazjalnych oraz ich opiekunowie: Jolanta Beata Zarzecka Łępicka, 
Anna Haraburda i Wioletta Rokita. 

W uroczystości wzięły też udział liczne poczty sztandarowe:
W takiej uroczystej atmosferze przysięgę harcerską złożyła 

dwójka kandydatów do 6 LDHSG „Żubry”. O przebiegu eduka-
cji patriotycznej w szkołach opowiadali przedstawiciele białosto-
ckich szkół: SP nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i XI LO 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Na postawione pytanie: co dziś nazywamy patriotyzmem, od-
powiadali prelegenci:

- Dziś, w czasach pokoju, patriotą jest ten, kto sumiennie 
i uczciwie wykonuje swoje codzienne obowiązki - mówiła Maria 
Bieciuk, dyrektor ZSS w Lipsku 

Głos w sprawie zabrali także harcmistrz Andrzej Bajkowski, 
zastępca Komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP, Jerzy Bołtuć, 
prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru 
oraz Wiesława Ćwiklińska, Wicekurator Oświaty w Białymstoku.

Organizatorem konferencji był dyrektor ZSS w Lipsku i burmistrz 
Lipska – Lech Łępicki, współorganizatorami: Podlaski Kurator 
Oświaty, Komenda Chorągwi ZHP w Białymstoku, Podlaskie 
Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru,  Podlaska Rodzina 
Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległą Rzeczypospolitą. 
Konferencja była transmitowana na żywo przez firmę Sulika Net 
z Dąbrowy Białostockiej. 

(IW)
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Strażacy mają 
nowy samochód!
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku 

stała się bogatsza o samochód specjalny do 
przewożenia środków gaśniczych, który został 
zakupionych między innymi ze środków gminnych.

W piątek, 23 października w remizie OSP w Lipsku 
odbyło się spotkanie, podczas którego druhowie 
prezentowali samochód specjalny, Kamaz 6x6, 
przeznaczony do przewozu środków gaśniczych.

- Cieszymy się bardzo, że udało się pozyskać tego 
typu samochód, który jest niezbędny do przewożenia 
cysterny ze środkami gaśniczymi. Ten sprzęt pozwoli 
nam na sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie działań ratunkowych – mówią strażacy ochotnicy.

- Zakup tego samochodu był niezbędny. A pomysłów na wykorzystanie go jest wiele. Będzie on służył nie tylko do zadań typowo 
gaśniczych, ale także  do ratowania upraw podczas suszy, czy nawet odśnieżania – dodaje Lech Łępicki, burmistrz Lipska, który 
podczas spotkania wręczył podziękowania gościom za wsparcie finansowe zakupu samochodu.

W spotkaniu uczestniczył ówczesny Marszałek Województwa Podlaskiego -  Mieczysław Baszko. 
-Życzę Wam, aby było niewiele okazji do wykorzystania tego wozu. Jednocześnie cieszę się, że i mieszkańcy i kierowcy 

korzystający w dróg w gminie Lipsk mogą czuć się bezpiecznie mając świadomość, że druhowie czuwają – mówił podczas spotkania 
były marszałek województwa podlaskiego. 

Wraz z Mieczysławem Baszko w spotkaniu wzięli udział także Marian Magnuszewski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zofia Danilewicz, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej 
oraz Barbara Sołomiewicz, kierownik Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku, która przekazała druhom zestaw ratunkowy. 
Łączny koszt zakupu samochodu specjalnego to 269 440 zł, w tym środki gminy – 54 440 zł, Komendant Główny PSP – 100 tys. zł, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 50 tys. zł, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku – 50 tys. zł. i Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie - 15 tys. zł.

(IW)

Szkolny Chór Tremolo, działa-
jący od wielu przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Lipsku, na XXXV 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów A ca-
pella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy 
zdobył brązowy kamerton.  

Tradycją jest, że Szkolny Chór 
Tremolo, którego kierownikiem jest Urszula 
Bobrowska, rok rocznie zdobywa tro-
fea na ogólnopolskim konkursie chórów 
w Bydgoszczy. W tym roku było podob-
nie. 23 października, chór wyśpiewał brą-
zowy kamerton.

- Jest czym się pochwalić, gdyż ry-
walizowały ze sobą chóry z całej Polski. 
Komisja oceniająca występy stwierdziła, 
że poziom był bardzo wysoki i wyrównany. 
Podczas przesłuchań i na koncercie galo-
wym nasi chórzyści wspaniale prezento-
wali się na scenie Filharmonii Bydgoskiej. 
Koncert galowy to wyjątkowe widowisko: 
połączenie tańca, chóralnego śpiewu 
i teatru. Widzowie wyrażali swój podziw 
i podziękowanie, bijąc brawa na stojąco. 

Organizatorzy konkursu zapewnili również 
wszystkim uczestnikom wspaniałą zaba-
wę połączoną z tańcem, graniem i śpie-
wem na pikniku chóralnym w filharmonii. 
Nasza młodzież bawiła się wspaniale. Pobyt 
w Bydgoszczy był niesamowitym prze-
życiem kulturalnym. Udowodnił, że dzię-
ki systematycznej i ciężkiej pracy można 

osiągnąć bardzo wiele – tak występ rela-
cjonują chórzyści. 

W ramach podziękowania,  burmistrz 
Lipska, Lech Łępicki, nagrodził chór i dy-
rygenta – Urszulę Bobrowską- Nagrodą 
Burmistrza za zasługi w dziedzinie kultu-
ry, podczas uroczystej gali 11 listopada.  

(IW)

Od wielu lat w czołówce chórów szkolnych!
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O tym, że najlepiej smakuje nad Biebrzą, można się było prze-
konać degustując potrawy przygotowane przez mieszkańców 
trenu Górnej Biebrzy w ramach imprezy „Nadbiebrzańskie 
smaki”. Wśród laureatów nalazły się też panie z naszej gmi-
ny, które wyjątkowością smaku urzekły komisję.

Prezentacja potraw kulinarnych z terenu Górnej Biebrzy od-
była się w niedzielę, 11 października  w Olszy, w gminie Dąbrowa 
Białostocka. Nadbiebrzańskie gminy  reprezentowały zespo-
ły z: Dąbrowy Białostockiej, Lipska, Nowego Dworu, Suchowoli 
i Sztabina. Od lokalnych smakołyków: potraw mięsnych, ziem-
niaczanych oraz słodkości uginały się stoły, a wszystko przygo-
towane w tradycyjny sposób i przepięknie udekorowane. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć naszych, arcysmacznych 
potraw z gminy Lipsk, którą tego dnia reprezentowały panie 
Jolanta Łukaszewicz i Dorota Aleksiejczyk z Jacznik oraz Wioleta 
Danilczyk i Grażyna Jermak z Siółka. Na stołach naszych repre-

zentantek pojawiły się między innymi kartacze, żeberka w ka-
puście oraz pączki z makiem. Oprócz uczty dla żołądka, nasze 
panie przygotowały też ucztę dla ucha i zachęcały do spróbo-
wania potraw autorskimi piosenkami:

Te dziewczyny z Jacznik dobre są kucharki
Gotują tak smacznie, że aż skaczą garnki
Sia la la

Bielutkie kartacze, z kapustą pierogi
Przyjdź zjedz je ze smakiem miły gościu, drogi
Sia la la

Pyszne pączki, ciasta słodziutkie robimy
Bo takie są fajne w Jacznikach dziewczyny
Sia la la

Najsmaczniejszą potrawą mięsną okazały się żeberka 
z kapustą w wersji zaserwowanej przez seniorów z Suchowoli. 
Podniebienia jury podbiły także kartacze przygotowane przez re-
prezentantów sołectwa Olsza oraz pączki z makiem z sołectwa 
Jaczniki w gminie Lipsk.

  
Głównym celem tej imprezy jest wypromowanie regionalnych produk-
tów znad Biebrzy. Prezentacji towarzyszył występ zespołu AdRem 
i pokazy strażackich umiejętności. Była to druga edycja cyklicznej 
już imprezy, organizowanej przez burmistrza Dąbrowy Białostockiej.  

(IW)

Lipskie potrawy wyróżnione na imprezie w Olszy!



Echo Lipska     październik - grudzień  2015 19

Integracja i zabawa mogą mieć głęb-
szy wymiar – przekonuje nas o tym 
Stowarzyszenie na rzecz osób niepeł-
nosprawnych „Pomóż sobie” działają-
ce na terenie gminy Lipsk. W ostatnich 
miesiącach działania, podopieczni sto-
warzyszenia wyjechali na basen i do sali 
zabaw. Odbyły się też Andrzejki. O tym, 
jaki wpływ na podopiecznych stowarzy-
szenia mają wspólne wyjazdy i integra-
cja ze środowiskiem – przekonuje Alina 
Saczek, przewodnicząca stowarzyszenia.

Zjednoczeni w dobrej zabawie!
Andrzejki w naszym Stowarzyszeniu to już 
tradycja. Ten dzień był dniem radosnych 
zabaw i wróżb, wśród których nie zabrakło 
lania wosku, ustawiania butów, odkrywa-
nia imion na serduszkach. Nie zabrakło też 
konkursów przeplatanych tańcem.
Każdy z nas wróżby potraktował z uśmie-
chem i żartem, więc zabawa była udana. 
Uśmiechnięte buzie utwierdziły nas w prze-
konaniu, że trzeba kontynuować takie spot-
kania. Można w nich znaleźć radość, ale 
także poczucie więzi z innymi. Dla dzieci 
z niepełnosprawnością budowanie rela-
cji z osobami pełnosprawnymi jest szcze-
gólnie ważne. 
Dziękujemy Wolontariatowi – uczniom 
i Paniom Ewie Renkowskiej i Wioletcie 
Sielawa z Zespołu Szkół Samorządowych 

w Lipsku  – za pomoc w przygotowaniu 
spotkania andrzejkowego.
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipsku za udostępnienie pomieszczeń 
OSP na potrzeby Andrzejek.

Sport to zdrowie – wyjazd na basen
W dniu 14 listopada 2015r. odbył się wy-
jazd integracyjny na basen do Aquapqrk 
w Suwałkach, zor-
ganizowany przez 
Stowarzyszenie „Pomóż 
Sobie”. Wyjazd zo-
stał sfinansowany ze 
środków Gminy Lipsk 
w ramach realizacji 
zadania publicznego 
pt.: „Działalność inte-
gracyjna w dziedzinie 
upowszechniania kul-
tury fizycznej wśród 
osób niepełnospraw-
nych i zdrowych”. 
Ćwiczenia w wodzie 
mają w sobie element 

zabawy przy jednoczesnej stymulacji mięś-
ni, która przekłada się na sprawność fizycz-
ną całego organizmu. Sport i rekreacja 
ruchowa dla grupy osób niepełnoprawnych 
są szczególną formą rehabilitacji pozwala-
jącą na pokonywanie barier i stymulowanie 
dążeń do wzrostu aktywności społecznej. 
Składamy podziękowania Wolontariatowi 
Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku 
– młodzieży i Pani Wioletcie Sielawa - za 
czynne współuczestnictwo w zajęciach 
z Podopiecznymi Stowarzyszenia. 

Zabawa do upadłego!

39 - osobowa grupa dzieci z opiekunami ze 
Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” w dniu 25 
października 2015r. udała się do Centrum 
zabawy „Bajkoland”. Od przekroczenia 
drzwi sali zabaw dzieci były zauroczone 
i czuły się jak ,,ryby w wodzie”. Basen z pi-
łeczkami, zjeżdżalnie, tunele, malowanie 
twarzy, dyskoteka, to tylko jedne z nielicz-
nych atrakcji przygotowanych i prowadzo-
nych przez animatorów. Po szaleństwach 
było również coś dla podniebienia, czyli piz-
za i soczek.  Dzieci zmęczone, najedzone,  
w tym dniu swoje wspomnienia wzbogaci-
ły o jeszcze jedno doświadczenie, odwie-
dzenie białostockiego ZOO.

- W tym miejscu pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim wolontariuszom i opieku-
nom wolontariuszy, którzy wspierają nasze 
działania. Dziękujemy wszystkim obecnym 
za wspaniałą zabawę! – mówi Alina Saczek.

(IW, AS)

Od dobrej zabawy do rehabilitacji społecznej
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Biblioteka Publiczna w 2015 r. 
realizowała programy:

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Na 

realizację zadania otrzymaliśmy kwotę 2900 zł. Zakupiliśmy 133 
książki i 1 audiobook.

„Zrealizowano ze środków 
f inansowych Bibl ioteki 
Narodowe j  w  ramach 
Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”

Do 31 lipca trwała edycja programu ORANGE DLA BIBLIOTEK. 
Celem programu było wspieranie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych 
technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, 
by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami 
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Program realizowany był na podstawie porozumienia zawartego 
w 2009 roku pomiędzy Orange Polska, Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji 
i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Pozyskaliśmy dotację w wysokości 467,68 zł, przeznaczyliśmy 
ją na pokrycie kosztów dostępu do Internetu. 

W spotkaniu wzię-
li udział goście: Zbigniew 
Kamiński, z-ca dyrekto-
ra Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku, dr Eliza 
Szadkowska, pełnomoc-
nik Zarządu Województwa 
Podlaskiego ds. współpra-
cy z organizacjami poza-
rządowymi oraz Lech 
Łępicki, burmistrz Lipska, 
Wojciech Protasiewicz, 
przewodniczący RM 
w Lipsku, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, współ-
pracujących ze SMLPiT.

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji w okresie 
od 4 maja do31 grudnia  2015 roku realizuje dwa projekty w ramach 
prac zleconych przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Pierwszy 
z nich polegał na przeprowadzeniu  warsztatów pisankarskich w jak 
najszerszym gronie młodzieży. Z działań tych skorzystały szkoły pod-
stawowe i gimnazja w Lipsku, Kamiennej Nowej, Nowym Dworze, 
a także świetlice prowadzone przez organizacje społeczne i MOPS 
w Augustowie. Wzięło w nich udział 770 osób. Przebieg warsztatów 
upamiętnił wydany na tę okazję, specjalny folderek.

Drugim projektem było wzbogacenie Muzeum Lipskiej Pisanki 
o pisanki z innych regionów Polski.

- Stowarzyszenie zakupiło pisanki z ośmiu regionów, a miano-
wicie: pisanki opolskie, autorstwa  Stefanii Topola (nr leg. STL – 
392), pisanki lubelskie – Romana Prószyńskiego – członka Zarządu 
Głównego STL, pisanki opoczyńskie – Zofii Pacan, pisanki krzczonow-
skie - Bogumiły Wójcik, pisanki łowickie – Wiesławy Wojda, pisanki 
kurpiowskie – Haliny Witkowskiej, pisanki huculskie i łemkowskie – 
Marii Kieleczawa z Wrocławia a także pisanki białostockie – Rafała 
Chwesiuka z Niecek. Nazwiska powyższe cieszą się dużą popularnoś-
cią wśród pisankarzy zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu 

Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji bogatsze 
o nowe eksponaty!

Twórców Ludowych – mówiła w czasie spotkania Ewa Skowysz – 
Mucha, prezes Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji.

W trakcie spotkania oficjalnie wystawę nowych eksponatów otworzyli 
Kazimiera Wnukowska – najstarsza lipska pisankarka, Eliza Szatkowska 
i Zbigniew Kamiński. Wystawa jest dostępna zwiedzającym Muzeum.

Dzięki ciężkiej pracy członków Stowarzyszenia, Muzeum Lipskiej 
Pisanki i Tradycji odwiedziło w tym roku ponad tysiąc osób! (IW)

W piątek,4 grudnia, w Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji odbyło 
się spotkanie podsumowujące dwa projekty, zrealizowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji, projekty.
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Długo oczekiwana reaktywacja drużyny siatkarskiej LUKS 
Biebrza Lipsk, w końcu się ziściła. Od października nasi 
siatkarze grają w III lidze o mistrzostwo województwa 
i odnoszą sukcesy.  

W tym roku walka o mistrzostwo województwa rozpoczęła 
się 11 października, a o fotel mistrza walczy 6 zespołów. Do 
rozgrywek zostały zgłoszone następujące drużyny: UKS 
Mikolo Sokółka, UKS Centrum Augustów, Mlekpol MOSiR Grajewo, 
LUKS Biebrza-Lipsk, MKS Ruch Wysokie Mazowieckie oraz UKS 
Start Szepietowo. 
O szansach naszych siatkarzy z trenerem Rafałem Suszyńskim 
rozmawiała Izabela Wróbel.

IW: Kiedy i w jakich okolicznościach zrodził się pomysł 
reaktywacji drużyny?
RS: Pomysł powstał w głowie ludzi, którzy od zawsze wspierają 
lipską siatkówkę i przy przychylnej postawie burmistrza dało się 
ten pomysł zrealizować.  Poprzednia pani burmistrz zabierając 
dotację dla Klubu przyczyniła się do  rozwiązania drużyny, bo jak 
wiadomo, stowarzyszenia takie jak nasze, bez dotacji gminnej 
nie istnieją. Siatkarze tak naprawdę nie pogodzili się z decyzją 
likwidacji drużyny i pomysł jej reaktywowania ciągle w naszych 
głowach kiełkował, czekaliśmy tylko na sprzyjające okoliczności. 
W czerwcu przeprowadziliśmy, razem z TPL, Międzynarodowy 
Turniej, który miał na celu promocję siatkówki w Lipsku, była to 
też okazja do zorientowania się z ilu byłych zawodników Klubu 
będzie grało w nowo tworzonej drużynie.

- Kto dziś gra w drużynie? Jakie są wasze mocne strony 
a nad czym musicie popracować?
- Drużyna to połączenie młodości z doświadczeniem. Większość  to 
zawodnicy z Lipska, których wspierają koledzy z Augustowa, 
Białegostoku , Sztabina.  Naszą mocną stroną jest właśnie 
doświadczenie i młodość jednocześnie.  W momencie, gdy uda 
nam się oba atuty połączyć, będziemy nie do pokonania. (śmiech)  
Pracujemy ciężko na treningach nad zgrywaniem drużyny i z 
meczu na mecz wygląda to coraz lepiej.

- Jak oceniasz pierwszą połowę sezonu? Na jakiej pozycji 
planujecie skończyć sezon?
- Pierwsza połowę oceniam bardzo dobrze, poza pierwszym 
meczem w Grajewie gdzie po prostu zapłaciliśmy „wpisowe”  w lidze 
popełniając całą masę błędów, włącznie z błędami ustawienia. 
Natomiast każdy następny mecz przebiegał pod nasze dyktando.  
Po 4 kolejkach jesteśmy liderem ligi. Marzy nam się wygranie ligi 
- to po reaktywacji byłby naprawdę duży sukces. Udowodniłoby 
to też, że warto  inwestować  w siatkówkę w Lipsku . Ale miejsce 
1-2 też by mnie satysfakcjonowało.

- Czy planujecie działania mające na celu kształcenie młodych 
zawodników, którzy zapewnią ciągłość drużyny w przyszłości?
- Takie pomysły są cały czas, na razie zaczęliśmy od promocji 
piłki siatkowej wśród młodzieży poprzez udział jak największej 
grupy dzieci w meczach „Biebrzy”, żeby młodsi mogli podpatrywać 
i łapać bakcyla siatkarskiego. Kolejne działanie to ścisła współpraca 
z nauczycielami ZSS w Lipsku, bo to oni mają największy kontakt 

z młodzieżą. Takim działaniem, które planujemy w następnym 
roku jest turniej piłki siatkowej dla najmłodszych. Zdaję sobie 
też sprawę z tego, że przy dzisiejszym deficycie młodzieży, 
takie działania są długofalowe. Obserwuję, że jest coraz mniej 
młodzieży uprawiającej jakikolwiek sport. Dodatkowo w gminie 
są też inne zajęcia sportowe, w których można brać udział, więc 
mamy małą konkurencję. Mimo wszystko mam nadzieję że uda 
nam się w przyszłości „wyprodukować” młodych siatkarzy.

- Gdzie i kiedy można Was zobaczyć w akcji?
- O terminach spotkań informujemy na bieżąco przez 
plakaty, terminarz zamieszczony jest też na naszym profilu  
na FB www.facebook.com/biebrzalipsk/. Dodatkowo 
współpracujemy z firmą Sulika Net, która transmituje mecze na 
żywo w Internecie. Zachęcam gorąco do kibicowania i śledzenia 
wyników naszej drużyny!
- Dziękuję za rozmowę.

LUKS Biebrza Lipsk znów na parkiecie

U góry: Rafał Murawski, Mateusz Bieciuk, Łukasz Piekarski, 
Kuba Zolik, Wojtek Czarnecki, Tomasz Bugieda, 
Na dole: Michał Krysiuk, Rafał Suszyński, Łukasz Kończyk, 
Michał Przekop

Wyniki:
1. runda, 1 termin: 11 października 2015 r.
1. UKS Mikolo Sokółka - UKS Start Szepietowo 3:1
(24:26, 25:17, 25:19, 25:12)
2. UKS Centrum Augustów - MKS Ruch Wysokie Mazowieckie 
3:2 (18:25, 25:14, 16:25, 27:25, 15:13)
3. Mlekpol MOSiR Grajewo - LUKS Biebrza Lipsk 2:3 (25:21, 
32:30, 20:25, 20:25, 25:27)
1. runda, 2 termin: 25 października 2015 r.
4. UKS Start Szepietowo - LUKS Biebrza Lipsk 1:3 (21:25, 
21:25, 25:21, 11:25)
5. MKS Ruch Wysokie Mazowieckie - Mlekpol MOSiR Grajewo 
1:3 (23:25, 25:21, 23:25, 20:25)
6. UKS Mikolo Sokółka - UKS Centrum Augustów 3:1 (25:14, 
16:25, 29:27, 25:21)
1. runda, 3 termin: 8 listopada 2015 r.
7. UKS Centrum Augustów - UKS Start Szepietowo 3:0 (25:17, 
25:16, 25:14)

8. Mlekpol MOSiR Grajewo - UKS Mikolo Sokółka 1:3 
(25:21, 21:25, 11:25, 19:25)
9. LUKS Biebrza Lipsk - MKS Ruch Wysokie 
Mazowieckie 3:0 (25:23, 25:20, 25:5)
1. runda, 4 termin: 22 listopada 2015 r.
10. UKS Start Szepietowo - MKS Ruch Wysokie 
Mazowieckie 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:20)
11. UKS Mikolo Sokółka - LUKS Biebrza Lipsk 0:3 
(19:25, 23:25, 23:25)
12. UKS Centrum Augustów - Mlekpol MOSiR Grajewo 
3:2 (20:25, 14:25, 25:18, 25:17, 15:5)
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Dbają o formę mieszkańców 
i odnoszą sukcesy!

Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang” w Lipsku 
ciągle się rozwija i, nie dość, że udoskonala umiejętności 
zawodników, to jeszcze dba o formę mieszkańców Lipska we 
wszystkich grupach wiekowych. Oto przegląd ważniejszych 
wydarzeń z ostatnich dwóch miesięcy.

Mistrzostwa Polski Północnej Taekwon-do w Ostródzie

Adepci Podlaskiej Szkoły Taekwon-do „Ko-Dang” w Lipsku 
i Podlaskiego Centrum Sportów Walki w Dąbrowie Białostockiej 
wzięli udział w  Mistrzostwach Polski Północnej Taekwon-do, które 
odbyły się w Ostródzie, 17 października. Zawodnicy wywalczyli 
tam aż siedem medali.  
Mistrzostwa Polski Taekwon-do w Ostródzie zgromadziły liczną 
grupę klubów taekwondo i kickboxingu. 
- Zawody te traktowaliśmy jako przetarcie przed finałowym turniejem 
Profesjonalnej Ligi Taekwon-do 6 w Dąbrowie Białostockiej, który 
odbędzie się 7 listopada oraz przyszłoroczną rywalizacją, którą 
będziemy prowadzić w taekwondo i kickboxingu. Jak na debiut 
w nowym dla nas środowisku nasi zawodnicy zaprezentowali się 
obiecująco – mówi trener, Tomasz Leszkowicz. 
Obiecująco - czyli w sumie siedem medali! Dwa złote medale 
zdobyli: Jakub Sztukowski (walki light-contact) oraz Maciej 
Protasiewicz (układy formalne), oraz pięć srebrnych medali, 
które wywalczyli: Martyna Pietrzeniec (walki light-contact, walki 
semi-contact i układy formalne), Mateusz Pawłusewicz (walki 
semi-contact) oraz Maciej Protasiewicz (walki semi-contact). 

Dorośli też trenują!

Nowością w ofercie Podlaskiej Szkoły Taekwon-do są zajęcia dla 
osób dorosłych, które rozpoczęły się w październiku. W każdy 
czwartek grupa trenuje crossfit, czyli trening obwodowy oraz 
elementy krav magi, natomiast w piątki uczestnicy mają okazję 
zapoznać się z kickboxingiem. 
- Przekrój wiekowy na tych zajęciach jest spory, ale nie zwalniamy 
tempa. Celem tych zajęć jest przede wszystkim aktywne spędzanie 
czasu wolnego, a wielu mieszkańców Lipska nie ma gdzie 
trenować, ćwiczyć. Wielu robi to w garażach. Założenie jest 
takie, aby sala treningowa w budynku starej szkoły rolniczej 
tętniła życiem i abyśmy korzystali z niej wymieniając wspólnie 
doświadczenia i motywując się wzajemnie podczas treningów. 
I tak swoim doświadczeniem dzieli się z nami Tomek Margielewicz, 
który zapoznał grupę z nowymi metodami treningu, jak na przykład 
tabata, czyli interwałowy trening metaboliczny – mówi Tomasz 
Leszkowicz, trener Podlaskiej Szkoły Taekwon-do. 

Nagrodzeni za osiągnię-
cia w dziedzinie sportu!

 W Dniu Niepodległości dwóch 
zawodników PST - Maciej 
Protasiewicz oraz Kamil 
Borodziuk otrzymali z rąk 
Burmistrza Lipska Pana Lecha 
Łępickiego nagrodę za wysokie 
wyniki w sporcie.
- Gratulujemy i mamy nadzieję, 
że takie wyróżnienie zmobilizuje 
wszystkich naszych zawodników 
do jeszcze cięższej pracy – 
komentuje trener.

               PLT 6
7 listopada, w Dąbrowie Białostockiej odbył się turniej tegorocznej 
Profesjonalnej Ligi Taekwondo. Impreza PLT 6 zgromadziła 171 
uczestników startujących w czterech kategoriach wiekowych.
Wśród reprezentantów Podlaskiego Centrum Sportów Walki/
Ko-Dang najlepiej zaprezentowali się Natalia Kułak i Gabriela 
Sztukowska z Dąbrowy oraz Paweł Chomiczewski z Lipska. Wygrali 
oni swoje kategorie walk. W klasyfikacji generalnej Profesjonalnej 
Ligi Taekwondo wśród kadetek młodszych zwyciężyła Julia Kułak, 
natomiast wśród juniorów Paweł Chomiczewski. Impreza okazała 
się dużym sukcesem.

- Jako organizator dziękuję partnerom wydarzenia, czyli Starostwu 
Powiatowemu w Sokółce oraz Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie 
Białostockiej i Urzędowi Miejskiemu w Lipsku. Ponadto wsparli nas 
sponsorzy prywatni - Zakład Usług Mechanicznych w Dąbrowie 
Białostockie Krzysztofa Krzywickiego oraz PSB „Mrówka” 
w Dąbrowie Białostockiej Radosława Kalinowskiego” - informuje 
trener młodych taekwondzistów z Dąbrowy i Lipska.
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XIX Gwiazdkowy Turniej Taekwon-do

5 grudnia grupa najmłodszych zawodników z Lipska i Dąbrowy 
Białostockiej mogła rywalizować z przyjaciółmi z Białegostoku 
podczas dziewiętnastego już Gwiazdkowego Turnieju Taekwon-
do. Jak zwykle organizator zawodów - Pani Bożena Zdanuczyk 
przygotowała wspaniałe nagrody i upominki. Wszyscy uczestnicy 
zmagań nagrodzeni zostali certyfikatem udziału oraz słodkim 
upominkiem!. Na zwycięzców czekały dodatkowo medale, dyplomy, 
statuetki i puchary.
W zawodach udział wzięło łącznie 79 uczestników. Dąbrowę 
reprezentowało 18 osób, Lipsk 11. Wystawiliśmy również 
czteroosobową ekipę sędziów. Zawodnicy PST „Ko-Dang” Lipsk 
zgromadzili łącznie 20 medali (4 złote, 4 srebrne, 12 brązowych), 
PCSW Dąbrowa Białostocka przywieźli ich 8 (2 złote, 2 srebrne, 
4 brązowe).
Najlepszy wynik uzyskała Wiktoria Kaziukiewicz z LIpska. 
Wygrywając dwie konkurencje została Najlepszą Zawodniczką 
Turnieju. Wśród zawodników z Dąbrowy złote medale zdobyli 
Karolina Grabińska i Hubert Mackało.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne starty w 2016 roku.
W turnieju uczestniczyć mogliśmy dzięki wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej i Urzędu Miejskiego 
w Lipsku- dziękujemy!

Poniżej wyniki naszych zawodników:

Lipsk:

- Wiktoria Kaziukiewicz (dwa złota);
- Jakuba Jarmusik (złoto i srebro);
- Filip Matwieczyk (złoto i brąz);
- Karina Fiedorowicz (dwa srebra);
- Paweł Zieziula (srebro i brąz);
- Angelika Wilczyńska (dwa brązy);
- Julia Jamrozik (dwa brązy);
- Sebastian Sobolewski (dwa brązy);
- Kinga Kasjan (brąz)
- Gabriela Chomiczewska (brąz);
- Krzysztof Boguszewski (brąz);
- Paweł Chomiczewski (brąz).

Dąbrowa Białostocka:
- Karolina Grabińska (złoto i brąz);
- Hubert Mackało (złoto);
- Maciej Budnik (srebro i brąz);
- Julia Kułak (srebro);
- Natalia Kułak (brąz);
- Paulina Stefanowska (brąz).

Nowi adepci!

Wraz z początkiem grudnia odbyła się rekrutacja w wyniku 
której do PST przybyło 35 nowych adeptów. Dzieci uczęszczające 
do pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej okazały się 
chętne, aby spędzać aktywnie czas wolny. W związku z tym, 
przy współpracy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, 
utworzono dwie grupy początkujące taekwon-do, które trenują 
w poniedziałki i piątki. Zajęcia w najmłodszych grupach prowadzą 
trenerzy Tomasz Leszkowicz i Maciej Protasiewicz.

(IW)
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W podróż na Antarktykę z podróżnikiem 
Piotrem Horzelą, w środę 25 listopada, 
wyruszyła młodzież z Zespołu 
Szkół Samorządowych w Lipsku. 
Wprawdzie była to tylko podróż 
„palcem po mapie”, lecz przez chwilę 
uczestnicy spotkania mogli się poczuć 
badaczami lodowców, a wszystko to 
dzięki barwnym opowieściom gościa 
i pięknym slajdom, które poruszyły 
wyobraźnię zarówno młodszych, jak 
i starszych. Organizatorem spotkania 
skierowanego do młodzieży szkolnej 
była Rada Rodziców. 

Piotr Horzela,  który z pasją dzielił się 
swoimi doświadczeniami z młodzieżą, 
zgodził się także odpowiedzieć na 
nasze pytania. Rozmowę z gościem 
przeprowadziła Izabela Wróbel.

IW:Co cię skłoniło do tego, aby wyruszyć 
w drogę, podróżować?

PH: Zaczęło się jeszcze gdy byłem 
dzieckiem. Moja mama dużo 
podróżowała, czytała mi mnóstwo 
książek podróżniczych. Obraz podróży 
towarzyszył mi więc od dzieciństwa. 
Mieszkałem w leśniczówce na Pomorzu, 
a więc 12 km od najbliższego sklepu, 
szkoły, zatem to właśnie były moje 
pierwsze podróże, kiedy o 6:30 
wsiadałem codziennie do autobusu i 
jechałem do przedszkola, szkoły. Później 
jeździłem coraz dalej. Będąc w liceum 
zwiedzałem Polskę, w czasie studiów 
- jeździłem po Europie. A studiowałem 
długo, ponieważ miałem przerwy w 
postaci urlopów dziekańskich, podczas 
których podróżowałem, pracowałem 
za granicą. Kiedy skończyłem studia 
- wydział leśny w Warszawie, nie 
wyobrażałem sobie, jak mógłbym 

pracować w charakterze leśnika, co 
związałoby mnie z jednym miejscem. 
Chwilę pracowałem w Warszawie, 
czekałem na okazję, a ta w niedługim 
czasie się nadarzyła i wyjechałem na 
pierwszy międzykontynentalny wyjazd 
na Antarktydę. Później była Ameryka 
Południowa, Sudan Południowy i już 
wiedziałem, że to właśnie jest mój 
sposób na życie.

- Która podróż najbardziej cię 
zafascynowała?

- Każda podróż odbywała się w innym 
momencie życia i, jak się okazało, to były 
te właściwe momenty mojego życia. Kiedy 
wyjeżdżałem na Antarktykę, fascynowała 
mnie przyroda, przestrzeń. Odczuwałem 
też potrzebę przetestowania samego 
siebie w ciężkich warunkach. Stawiałem 
na samotność a nie kontakty z ludźmi. 
Później w Ameryce Południowej, gdy 

podróżowałem z jednego miejsca na 
drugie, barwna kultura, piękna przyroda 
zmieniająca się wraz z szerokością 
geograficzną - wówczas zafascynowała 
mnie właśnie ta zmienność krajobrazu. 
Obecnie w centrum mojego 
zainteresowania znajdują się ludzie - i 
taka właśnie była podróż do Sudanu, 
gdzie pojechałem w jedno miejsce. I 
tak będę planował kolejne podróże. Nie 
mówię, że mnie przestała interesować 
droga sama w sobie, czy krajobrazy, 
przyroda.  Schodzą one jednak na drugi 
plan, ponieważ na pierwszym miejscu są 
ludzie. Wracając do pytania, nie potrafię 

powiedzieć, która podróż była lepsza, 
nie wartościuję ich, każda była tak samo 
wartościowa. 

- Obiegowa opinia mówi, że podróże 
kształcą? Jedni zgadzają się z tym 
frazesem, inni nie. Jak ty uważasz? I co 
tobie dały podróże?

- Tak, oczywiście. Chociażby to o 
czym już wspominałem, że teraz inny 
aspekt podróżowania jest w centrum 
mojego zainteresowania. Dzięki 
dotychczasowym doświadczeniom 
nauczyłem się, że krajobrazy są 
fascynujące, ale ludzie są bardziej 
zmienni niż przyroda a tym samym 
ciekawsi. Aktualnie lubię dojechać do 
ciekawego miejsca, tam się zatrzymać 
i próbować je poznać. Każdy ma swoją 
drogę, każda jest dobra, jeśli tylko robimy 
to, co nas fascynuje. A podróże nauczyły 
mnie przede wszystkim otwartości. 

Uważałem się zawsze 
za człowieka otwartego, 
a teraz jeszcze bardziej 
się otworzyłem na 
kontakty międzyludzkie. 
Przejawia się to między 
innymi tym, że na 
przykład uśmiecham się 
do ludzi, nie mam oporów 
przed nawiązaniem 
rozmowy, co na przykład 
w Polsce często spotyka 
się z niezrozumieniem. 
Tej chęci kontaktu trochę 
mi brakuje w naszym 
społeczeństwie, gdy 
wracam z podróży 
z innych, bardziej 
otwartych krajów. 

Nie zrażam się jednak, jestem otarty, 
rozmawiam z ludźmi. 
Po powrocie do kraju doceniam do czego 
doszliśmy jako Polacy, nie narzekam 
na naszą rzeczywistość. Jest dobrze, a 
to, że nie jest cały czas ciepło, uważam 
za zaletę. Tam, gdzie jest jednakowa 
pogoda przez cały rok jest monotonnie. 
My mamy cztery pory roku, mamy 
ciągłą zmienność różnorodność, 
jesienią można się cieszyć kolorowymi 
liśćmi a wiosną świeżą, zieloną trawą, 
niewidzianą przecież przez całą zimę - 
to są naprawdę fantastyczne rzeczy! Nie 
przeniósłbym nas ani na Antarktykę, ani 
do Afryki. Dziś potrafię docenić rzeczy, 
które inni uważają za  zwykłe. Tego 
nauczyły mnie podróże.

- Wspomniałeś, że czytałeś wiele książek 
o podróżowaniu. Która książka, czy 
bohater był twoim ulubionym?

- Czytałem faktycznie wiele książek, ale 
nie mam jednego bohatera, z którego 
brałbym przykład, czy chciałbym 
powtórzyć jego podróż Gdy byłem małym 
chłopakiem najbardziej podobała mi się 
seria opowieści o Tomku. Pamiętam, 
że czytałem ją razem z mamą. Obecnie 
zaczytuję się w reportażach.

W podróż z 
Piotrem Horzelą
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- Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać podróżnikiem? 
Czy każdy nim może zostać?

- Jeśli ktoś chce podróżować, to znaczy, że już posiada 
odpowiednie predyspozycje. Podróżowanie ułatwia bycie 
osobą otwartą, ponieważ gdy się wychodzi do ludzi, dużo 
łatwiej jest oglądać  świat. Język na samym początku nie jest 
najważniejszy. Wstępne porozumienie, nawiązanie kontaktu 
można osiągnąć nie znając ani jednego obcego słowa. Trzeba 
próbować, pokazywać, używać mimiki,  ludzie  się cieszą 
wzajemną relacją i próbują nam coś pokazać, to przełamuje 
lody  i to ułatwia wzajemne relacje. Jeżeli zostaję gdzieś 
dłużej staram się uczyć możliwie szybko języka. Może nie 
gramatycznie ale komunikacja jest dla mnie bardzo ważna.
Trzeba umieć zrobić pierwszy krok, bo podróżowanie to tak na 
prawdę nie jest wyjazd na koniec świata.  Podróż to przejazd 
dookoła gminy i obejrzenie tego, co mamy pod nosem. Często 
ludzie pytają: to gdzie teraz wyjeżdżasz? Jak nie muszę 
wyjechać na przykład do Wenezueli, żeby odbyć podróż. Nie 
znam jeszcze wielu pięknych zakątków Polski, i objechanie i 
poznanie ich może być najlepszą podróżą. Obecnie jeżdżę 
po całej Polsce i opowiadam o swoich wyprawach i cały czas 
uważam, że nadal jestem w podróży. 

- Czy jesteś z zawodu podróżnikiem? Czy podróżowanie można 
nazwać czynnością zawodową?

- Pierwszy raz słowa podróżnik użyłem wobec siebie około 
roku temu, gdy musiałem się przedstawić pewnej pani dyrektor 
w szkole, ponieważ przyszedłem z ofertą przeprowadzenia 
spotkania, podobnego, jak to, które odbyło się w Lipsku. Padło 
wówczas pytanie: to kim pan jest? Odpowiedziałem: jestem 
szeroko pojętym podróżnikiem. Ale ciężko mi mówić o sobie, 
że jestem podróżnikiem, ponieważ dla mnie podróżnikiem byli 
Tony Halik, Arkady Fiedler, Kazimierz Nowak. Ja natomiast 
jeżdżę sobie od czasu czasu do czasu, to tu to tam, opowiadam 
o swoich doświadczeniach. I taki jest mój sposób na życie. 
Jeżdżę, podróżuję, pracuję w podróży. Cenię sobie pracę 
połączoną z podróżowaniem, ponieważ dopiero wówczas 
można wejść w takie relacje z ludźmi, które pozwolą na dogłębne 
poznanie środowiska, ludzi, przyrody, niż podczas przygodnego 
kontaktu. I gdy wracałem z wyjazdów szedłem do nowej pracy, 
lecz nie potrafiłem się odnaleźć, wiedziałem, że za rok znów 
będę chciał znowu wyjechać. Wymyśliłem więc sobie taki 
sposób, że nauczę się wystąpień publicznych i będę prowadził 
najróżniejszego rodzaju spotkania. Prowadzę je dla w zasadzie 
każdej grupy odbiorców od przedszkolaków do Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Po roku doświadczeń moje opowiadania 
zaczynają być coraz bardziej doceniane. Otrzymuję zaproszenia 
na spotkania w domach kultury, bibliotekach, do wywiadów, 
uczestniczę w festiwalach podróżniczych, udało mi się zdobyć 
kilka nagród. Uważam, że jest to idealne rozwiązanie, ponieważ 
z jednej strony usprawiedliwiam swój wyjazd, bo przecież 
zbieram materiały. Jeździłbym pewnie i tak, ale zawsze z tyłu 
głowy krążyłaby myśl, że podróżuję, a przecież powinienem w 
tym czasie pracować i zarabiać na życie i przyszłość. A teraz 
mam usprawiedliwienie, nie dość, że podróżuję i jednocześnie 
pracuję, to jeszcze zbieram informacje do kolejnych prelekcji. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu płynnie przeskakuję z podróżny do 
jeżdżenia po Polsce. 

- Każdy wyjazd wiąże się z pewnym ryzykiem. Czy nie obawiasz 
się, że może cię spotkać w czasie podróży coś złego?

- Tak jak każde wyjście z domu wiąże się z przejściem przez 
ulicę, co bywa ryzykowne. Jeżeli mówimy, że zagrożenia 
czyhają, to one czyhają wszędzie. 

 - Ale w podróży jakby bardziej... I co na to twoja rodzina?

- Moja rodzina rozsądnie podchodzi do takich rzeczy. Faktycznie 
na początku rodzice byli bardzo zestresowani. Ale ludzie którzy 
mnie znają wiedzą, że ja nie wyjeżdżam zupełnie w ciemno. 
Sprawdzam miejsce, zbieram informacje, dowiaduję się wielu 
istotnych rzeczy właśnie od lokalnej ludności . Można oczywiście 
naczytać się informacji o zagrożeniach od ludzi z trzeciej ręki, 
ale ludzie rożnie reagują, każdy inaczej odbiera sytuacje i 
zjawiska. Czasami zdarza się, że opowieści koloryzują, czasami 
ostrzegają tylko po to, aby ludzie masowo nie wyjeżdżali 
w miejsca potencjalnie groźne. Mój sposób jest taki, aby 
dojechawszy na miejsce dowiedzieć się jak najwięcej od ludzi, 
którzy tam mieszkają. W ten sposób przewiduję i ograniczam 
zagrożenia. Zagrożenia wynikają głównie z niewiedzy, bo jak 
mi lokalni mieszkańcy mówią, że jest jakieś miejsce, gdzie jest 
zagrożenie, i tam się nie jeździ i oni sami też tam nie jeżdżą 
- to ja też tam nie pojadę. Ale nie wiedziałbym tego, gdybym 
z nimi nie porozmawiał i nie dowiedział się tego na miejscu. 
Są miejsca, które są niebezpieczne na przykład Boliwia. Zdarza 
się, że okradną autobus. Ale jeden na 10 tysięcy, a ludzie i 
tak jeżdżą. Jeśli już dojdzie do incydentu, to przecież nie tylko 
turyści są okradani, ale mieszkańcy również. Takie rzeczy trzeba 
wkalkulować w ryzyko, ale nie popadać w paranoję. Nikt życia 
nikomu nie odbiera, a kilka rzeczy doczesnych... Trudno, było 
minęło. Mi się akurat nigdy w życiu nie zdarzyła żadna większa 
przykrość czy zagrożenie życia. Na Antarktydzie chyba tylko 
raz była sytuacja, gdy płynęliśmy przez zatokę i zmieniła się 
pogoda i rzeczywiście zrobiło się groźnie, mogło nas wywiać, 
nikt by nas wówczas nie odnalazł. Ale dopłynęliśmy szczęśliwie 
i jestem tutaj.

- Dziś miałeś okazję spotkać się z młodymi ludźmi. Co 
poradziłbyś tym, którzy zechcieliby tak jak ty podróżować?

- Mam nadzieję, że młodzież odebrała to spotkanie w ten 
sposób, że każdy może robić w życiu to co chce, i nie ogranicza 
się to tylko do podróży. Bo mój przykład: pochodzę z małej 
miejscowości,  rodzice nie dali mi pieniędzy na podróże, do 
wszystkiego doszedłem sam, fajnie by było gdyby ten mój 
przykład młodzież odebrała w ten sposób, że wszystko jest w 
zasięgu ręki, trzeba tylko chcieć. Róbmy to, co nas pasjonuje, 
choćby część ludzi twierdziła, że to bez sensu, bo nie masz 
umiejętności. Umiejętności można nabyć, tylko trzeba chcieć!

-Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również. 

WARSZTATY PISANKARSKIE

W dniach 14,15 i 17 IX 2015 grupy 4 i 5-6 latków wraz 
ze swoimi wychowawczyniami uczestniczyły w warsztatach 
pisankarskich w Muzeum Regionalnym w Lipsku. Prowadziły je 
p. E. Skowysz-Mucha, p. M. Rusiecka, p. K. Cieśluk oraz p. J. 
Marcinkowska i p. B. Chomiczewska. Na początku przedszkolaki 
zwiedziły muzeum oraz wysłuchały ciekawych opowieści o różnych 
eksponatach – sprzętach gospodarstwa domowego i pisankach 

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU?
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– ich powstawaniu i pochodzeniu. Obejrzały pisanki z różnych 
regionów Polski i z zagranicy.

Miały też okazję, samodzielnego pisania pisanek, 
regionalną metodą batikową pod kierunkiem twórczyń ludowych. 
Poznały tradycyjne wzory, które próbowały przenieść na swoje 
pisanki. To było dla nich ciekawe zajęcie.

PASOWANIE NA STARSZAKA
7.X.2015 r. odbyła się uroczystość „Pasowania na starszaka” 

5-6 latków. Wystąpiły one z częścią artystyczną przed przybyłymi 
gośćmi. Zdawały też sprawdzian wiadomości, a następnie złożyły 
ślubowanie. W dalszej części uroczystości p. Dyrektor M. Bieciuk 
dokonała pasowania na starszaka czarodziejskim ołówkiem. 
Starszaki otrzymały od swoich wychowawczyń pamiątkowe 
opaski, a rodzice przypięli im znaczki. Każdy z nich dostał też 
pamiątkowy dyplom.

Witajcie w gronie starszaków !

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.X.2015r. starszaki 
wraz z wychowawczyniami zostały zaproszone na akademię do 
Szkoły Podstawowej. Obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
prezentację multimedialną. W słowach wierszy i piosenek uczniowie 
podkreślali, jak wielkie znaczenie odgrywa praca nauczycieli w ich 
życiu. Dziękowali za trud włożony w ich wychowanie i edukację. 
Po występie każdy z nauczycieli otrzymał kartkę z życzeniami.

Dziękujemy Wam za ten piękny dzień i ciepłe słowa 
skierowane pod naszym adresem. 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

24.XI.2015r. w przedszkolu obchodziliśmy Dzień 
Pluszowego Misia. Każdy przedszkolak przybył tego dnia ze 
swoim ulubionym pluszowym misiem.

Grupa 3-latków obchodziła te święto w sali, grupy 4-latków 
i 5-6 latków na sali gimnastycznej. Gościliśmy też p. Wicedyrektor 
T. Sapiecha.

Dzieci wykonały opaski z emblematami misi, 
rozpoznawały i nazywały misie z różnych bajek. Bawiły się przy 
zabawie ilustracyjnej ze śpiewem „Misie”. Wysłuchały też bajki 
o misiu pt. „Chwalipięta”. Musiały też wykonać różne misiowe 
zadania. Wzięły udział w zabawie pantomimicznej „Udajemy 
misie”. Szukały też ukrytych misi w sali. Spróbowały też przysmaku 
misiów – miodu, który zlizywały języczkami z talerzyków. Tańczyły 
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też ze swoimi pluszakami na „misiowej” dyskotece. Wszystkie 
dzieciaki były zadowolone i uśmiechnięte. Ich pluszaki również 
wybawiły się wspaniale!

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ 
FIRMY SEBEX

24.XI.2015 
starszaki również 
miały spotkanie 
z reprezentantką 
firmy Sebex p. Anną 
Nalazek. Firma ta jest 
największą w Polsce 
dostawcą owoców 
i warzyw oraz mleka 
do szkół i przedszkoli 
(dla starszaków) 

w ramach unijnych programów „Owoce i warzywa w szkole” 
i „Szklanka mleka”. P.Ania rozmawiała z dziećmi o zdrowym 
odżywianiu, a w szczególności o potrzebie spożywania warzyw, 
owoców i produktów mlecznych. Starszaki zobaczyły też pokaz 
robienia soku marchwiowo-jabłkowego, Następnie dzieci i personel 
przedszkola go degustowały – był przepyszny, a najważniejsze, 
że bardzo zdrowy.

Dziękujemy p. Ani za miłe spotkanie.

LEKCJA Z AKADEMIĄ PODRÓŻOWANIA

25.XI.2015 zawitał do M-GOK-u ciekawy gość. Był to 
podróżnik p. Piotr Horzela. 5-6 latki wraz ze swoimi kolegami 
ze szkoły miały, okazję wziąć udział w tym spotkaniu. Pan Piotr 
opowiedział o swoim pobycie na Antarktydzie. Mogliśmy obejrzeć 
zdjęcia i prezentację z tego zakątka świata. Dzieciaki z ciekawością 
oglądały pingwiny i foki – ich zwyczaje oraz lodowo- śnieżny 
krajobraz. Zadawały gościowi pytania, na które z przyjemnością 
odpowiadał. 

Dobrze było chociaż w ten sposób zobaczyć tę odległą 
krainę i poznać jej mieszkańców.

ANDRZEJKI

Czarne koty, duszki, 
tajemnicze klucze, zapalone świece 
wprowadziły nas w andrzejkowy 
nastrój. Wszystkie przedszkolaki 
w grupach, przepowiadały 
sobie przyszłość, na zabawach 
andrzejkowych w dn. 27.XI.2015 
r. W grupie „Motylków” spotkanie 
andrzejkowe prowadziły harcerki 

z 6. LDHSG „Żubry”. 
D z i e c i  w r ó ż y ł y 
sobie z gwiazdek, 
kapc i ,  losowały 
kartki z imionami, 
p r z e d m i o t y 
z zaczarowanego 
worka. Były też 
wróżby z kolorami, 

wędrującą szkatułką, wróżba cukierkowa i z gałązkami wiśni. 
Wróżenie przeplatane było tańcem i zabawami przy muzyce. Po 
zabawie na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Wróżby spełnijcie się…

MIKOŁAJKI

7.XII.2015r. w przedszkolu pojawił się miły gość- Mikołaj 
wraz ze swoimi pomocniczkami. Odwiedził wszystkie przedszkolaki 
i personel przedszkola, które obdarował upominkami. Uśmiechy 
zagościły na ustach naszych milusińskich. Dziękujemy Ci Mikołaju 
i pamiętaj zawsze o nas ! 

Nauczycielka przedszkola
Anna Gładczuk
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