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W dzień odpustu parafialnego św. Antoniego, 13 czerwca 
2017 r., przeżyliśmy piękną uroczystość Jubileuszu Kapłańskie-
go Ks. Kan. Jerzego Lubaka. 
Minęło 40 lat posługi kapłańskiej dostojnego Jubilata – w tym 
prawie 20 lat w Parafii Matki Boskiej Anielskiej w Lipsku. 
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Bp Janusz 
Stepnowski ordynariusz łomżyński, Ks. Bp Romuald Kamiński 

biskup pomocniczy diecezji ełckiej, księża koledzy kursowi, 
siostry zakonne Rodziny Maryi, księża wikariusze pracujący w 
lipskiej parafii na przestrzeni 20 lat, pan Minister Jarosław Zie-
liński z żoną, rodzina Jubilata oraz licznie zgromadzeni parafia-
nie. Mszę św. koncelebrowaną sprawował Ks. Bp Romuald 
Kamiński, a homilię wygłosił Ks. bp Janusz Stepnowski. 
Nasz Jubilat, niezwykle wzruszony i szczęśliwy, składał po-
dziękowania wszystkim, którzy na drodze Jego życia kapłań-
skiego zostawili znaczący ślad – przyczynili się do dojrzewania 
powołania, a potem do formowania charyzmatycznej duchowej 
osobowości. 
W imieniu parafian, za całokształt pracy duszpasterskiej, peł-
nych merytorycznych treści, w pięknych słowach podziękowali: 
Andrzej Lićwinko, Krystyna Łukaszewicz i Bożena Mucha. Po 

nich z podziękowaniem i życzeniami wystąpili: ministranci, 
dyrekcja szkoły i młodzież szkolna, Parafialna Rada Duszpa-
sterska i Ekumeniczna, Akcja Katolicka, Nadzwyczajni Szafa-
rze Komunii Świętej, Parafialny Zespół Caritas, wspólnoty mo-
dlitewne i chór. Uroczystość ubogaciła oprawa liturgiczna; 
uświetniły pieśni scholii dziecięco-młodzieżowej i chóru. 
Po uczcie duchowej zostaliśmy zaproszeni na obiad do restaura-
cji „Sympatia” w Dąbrowie Białostockiej, gdzie było bogato, 
smacznie i wesoło. 
Choć wróciliśmy już do codzienności, ukwiecone ołtarze i pięk-
nie wykonany okolicznościowy plakat z napisem JESTEŚ KA-
PŁANEM NA WIEKI nie pozwolą szybko zapomnieć tych 
przeżytych podniosłych chwil. 

Leonarda Żabicka 

Uroczystość Jubileuszu 40-lecia Kapłaństwa 
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Kolejny miesiąc intensywnych treningów w różnych grupach 
wiekowych, wyjazdów i zwycięstw! Combat Sports Academy 
Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Sokółka nie zwalnia kroku, 
chociaż za oknem pachnie już wakacjami! 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Głobuszycach 
 
Paweł Chomiczewski brązowym medalistą Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF!  
- Świetne, twarde walki, emocje w każdej z nich i wreszcie jest 
upragniony sukces – mówił trener, zaraz po zwycięskiej walce 
Pawła.  
Pozostali reprezentanci Krzysztof Boguszewski, Maciej Toczy-
łowski, Hubert Macałko, Kamil  Borodziuk, pomimo zaciętej 
walki, wrócili bez trofeów. 
 
Mistrzostwa  Polski Seniorów w Ciechanowie    
- Tegoroczne zmagania na arenie ogólnopolskiej zakończyliśmy 
startem w Ciechanowie, podczas XXX Mistrzostw Polski Senio-
rów. Tym razem  damska ekipa wywalczyła jeden brązowy me-
dal. Gratulujemy Karolinie Budnik, gdyż konkurencja była du-
ża, a przeciwniczki silne. Pozostał nam jednak niedosyt, zwłasz-
cza u Martyny Pietrzeniec, która przez kontuzję musiała się wy-
cofać ze startu w swojej koronnej konkurencji walk do 56 kg – 
informuje trener, Tomasz Leszkowicz. 
W zawodach wzięły również udział dwie juniorki - Gabriela 
Sztukowska oraz Patrycja Lipska, trenujące w Dąbrowie Biało-
stockiej. 
- Nasz start w zawodach możliwy był dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Lipsku 
oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce – dodaje Leszkowicz. 
Zawody odbywały się w dniach 27-28 maja. 
 
Piknik Rodzinnny 
28 maja na Pikniku Rodzinnym odbył się pokaz taekwon-do 
oraz Turniej Crossfit, w którym wzięły udział osoby zarówno 
trenujące tę konkurencję w Klubie, jak i osoby niezwiązane z 
Klubem.  
 
Profesjonalna Liga Taekwon-do w Pruszczu Gdańskim 
W dniach 2-3 czerwca, CSA odwiedził Pruszcz Gdański. Nasi 
zawodnicy brali udział w 11 edycji Profesjonalnej Ligi Taekwon
-do, gdzie drużynowo Klub zajął III miejsce.  
- Najlepiej zaprezentowały się Karina Fiedorowicz, Julia Kułak 
oraz Partycja Lipska. Wygrały one klasyfikacje w swoich kate-
goriach wiekowych! Na ogromne słowa uznania zasługują 
wszyscy nasi reprezentanci, którzy dzielnie stawiali czoło 
przeciwnikom i własnym słabościom! A to przecież jest w 
taekwon-do najważniejsze – komentuje trener. 
 
EGZAMIN NA STOPNIE UCZNIOWSKIE  
10 czerwca nasi adepci prezentowali swoje umiejętności 
podczas egzaminu na stopnie uczniowskie taekwon-do. 
Egzaminatorem był Mistrz Zbigniew Bujak VIII Dan, któ-
ry dzień wcześniej przeprowadził seminarium w naszym 
klubie.  
Do egzaminu przystąpiło 70 osób. Wszyscy uzyskali pro-
mocję.  
- Na największe brawa zasługują najmłodsi adepci, którzy 
prezentowali bardzo wysoki poziom, czego dowodem mo-
gą być promocje o trzy i dwa stopnie. Wyróżnić należy 

Malwinę Borodziuk (awans z 9 na 6 kup), Antoninę Bułkowską 
(z 9 na 7 kup), Janka Rychtarczyka (z 10 na 8 kup), Urszulę 
Konstańczuk (z 10 na 8 kup) i Kacpra Szczypińskiego (z 10 na 8 
kup).  Na koniec popis taekwon-do pokazała Patrycja Lipska 
zdając na 1 kup. Mamy nadzieję, że za rok jeszcze lepiej zapre-
zentuje się podczas egzaminu na czarny pas – informuje Tomasz 
Leszkowicz. 
 
Dni Lipska 2017 
Tradycją stało się, że CSA jest obecny na Dniach Lipska, gdzie  
promuje zdrowy styl życia i demonstruje umiejętności adeptów. 
W tym roku, w niedzielę, 11 czerwca, CSA zaprezentowało 
pokaz umiejętności różnych grup wiekowych uczniów. Nowo-
ścią był pokaz kickboxerów trenujących w Klubie oraz pokaz 
samoobrony. 
  
Ognisko 
22. czerwca, jak co roku, ostatnim punktem przed zasłużonym 
odpoczynkiem, jest ognisko integracyjne. Spotkanie odbyło się 
na terenie WTZ w Dąbrowie Białostockiej.   

(IW) 

Czerwiec bogaty w wydarzenia w Klubie Combat Sports Academy 
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W niedzielę, 28 maja 2017 r., przy Lipskim Ośrodku Lokalnej 
Aktywności, odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorem impre-
zy było Towarzystwo Przyjaciół Lipska i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Lipsku. Tego dnia Stowarzyszenie "Pomóż 
Sobie" dołączyło do wspólnej zabawy. Impreza rozpoczęła ak-
cję kwestowania do puszek na leczenie i rehabilitację podo-
piecznych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”. W pomaganie od 
początku zaangażowali się wolontariusze i opiekunowie wolon-
tariatu. Dzielą się tym, co w nich najlepsze, oddają swój czas, 
serce, uśmiech i talenty, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni 
i dziękujemy! 
Kontynuacja zbiórki publicznej miała miejsce podczas Dni Lip-
ska. Zaczęła się wokalnie, piosenką „Smak i zapach pomarań-
czy” w wykonaniu Ewy Matuszewskiej i młodzieży gimnazjal-
nej, jako podziękowanie za ofiarowane wsparcie. Po części 
artystycznej wolontariuszy można było spotkać na placu M-
GOK już do wieczora. Zbierali dzielnie pieniądze do puszek 
rozdając kalendarzyki, naklejki i baloniki symbolizujące akcję 
pomagania.  

Dziękujemy za każdą złotówkę wrzuconą do puszek Wolonta-
riuszy, za przyjazne reakcje na nasze „puszkowe agitacje”, za 
wszystkie „pogawędki” i życzliwe słowa.  
Dziękujemy organizatorom, Towarzystwu Przyjaciół Lipska i 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipsku, za wspólne 
działania.  

Integracja, przygoda, wypoczynek, Stowarzyszenie 
„Pomóż Sobie” nie rezygnuje z aktywnego spędzania  

czasu w tej właśnie formie 
3 czerwca 2017 roku 50-osobowa grupa dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych, w tym podopiecznych Stowarzyszenia z opiekunami, 
udała się do Augustowa na rejs statkiem Jaćwież. Uczestnicy 
wycieczki na chwilę przenieśli się w czasy średniowiecznych 
Jaćwingów płynąc łodzią stylizowaną na jaćwieską, a żeby było 
jeszcze bardziej realistycznie, mogli obejrzeć stroje dawnych 
wojów i nawet przymierzyć niektóre części garderoby. W kli-
macie nowych doświadczeń i pozytywnych emocji, organizato-
rzy wycieczki zaplanowali także seans filmowy „Piękna i be-

stia” w kinie Iskra. Wybrany repertuar bardzo się wszystkim 
podobał, sam pobyt w kinie dla niektórych był nowością. Choć 
już mocno zmęczeni bogatym programem wycieczki, w drodze 
powrotnej wycieczkowicze odwiedzili również Sanktuarium w 
Studzienicznej. Szczęśliwi i radośni, umocnieni wiarą, wspólny-
mi przeżyciami, wzbogaceni o nowe doświadczenia, wszyscy w 
dobrych humorach powrócili do domów. 
Wyjazd udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu Gminy 
Lipsk w ramach realizacji zadania publicznego pt.: 
„Organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych 
w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalko-
holowa” oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pomóż So-
bie”. 

Sala Integracji Sensorycznej  
Od 6 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” za-
trudnia terapeutę Integracji Sensorycznej. Z dotacji TVP zaku-
piło sprzęt terapeutyczny, natomiast dzięki uprzejmości Dyrek-
cji, salę użycza Zespół 
Szkół Samorządowych 
w Lipsku. Terapia 
wzmacnia pozytywne 
działania wspierające 
rozwój dzieci w Gmi-
nie Lipsk. 

“Życie nie tylko po to jest, by brać … „ 

Krew ratu je  życie  
Zapraszamy do udziału w akcji krwiodawstwa, która odbędzie się  
22 lipca 2017 r.  od godz. 9.00 w budynku Remizy OSP w Lipsku 
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Dni Lipska już za nami… 
W sobotę sportowo, w niedzielę – artystycznie! Tak w kilku 
słowach można opisać tegoroczne Dni Lipska. Atrakcji i 
emocji, zarówno pierwszego, jaki drugiego dnia nie zabra-
kło. 
 
Biebrzańskie Biegi Uliczne 
W sobotę, 10 czerwca, już od rana uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych w Lipsku wzięli udział w XVI Biebrzańskich 
Biegach Ulicznych, zorganizowanych przez  nauczycieli wy-
chowania fizycznego oraz 6.Lipską Drużynę Harcerską Służby 
Granicznej „Żubry”.  

Klasyfikacja 16 Biebrzańskich Biegów Ulicznych: 
Bieg z Rodzicami 3, 4-latki: I MIEJSCE: Mateusz Krzywosz z 
Mamą, II MIEJSCE: Kevin Wojnicz z Tatą, III MIEJSCE: Patrycja 
Halicka z Tatą, IV MIEJSCE: Szymon Borodziuk z Mamą 
Przedszkolaki w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Emilia Paszko, II MIEJSCE: Maja Krzywosz,  
III MIEJSCE: Marlena Żywna, IV MIEJSCE: Wiktoria Dziełak 
Przedszkolaki w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Hubert Bochonko, II MIEJSCE: Mikołaj Myśliwski, III 
MIEJSCE: Przemysław Hawrylik, IV MIEJSCE: Bartosz Krawczuk 
Bieg klas I-II w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Julia Wnukowska, II MIEJSCE: Julia Buraczyk,  
III MIEJSCE: Weronika Chomiczewska,  IV MIEJSCE: Joanna 
Jaroszewicz 
Bieg klas I-II w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Szymon Buiński, II MIEJSCE: Piotr Żywna,  
III MIEJSCE: Jakub Krzywosz, IV MIEJSCE: Paweł Basiński 
Bieg klas III-IV w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Oliwia Drapczuk, II MIEJSCE: Paulina Myśliwska 
III MIEJSCE: Natalia Żywna, IV MIEJSCE: Karina Fiedorowicz 
Bieg klas III-IV w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Bartosz Trochimowicz, II MIEJSCE: Dawid Białous,  
III MIEJSCE: Paweł Krzywicki, IV MIEJSCE: Eryk Gładczuk 
Bieg klas V-VI w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Aleksandra Aleksiejczyk, II MIEJSCE: Amelia Szymc 
zyk, III MIEJSCE: Aleksandra Bułak, IV MIEJSCE: Wiktoria Pasz-
ko 
Bieg klas V-VI w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Łukasz Krzywicki, II MIEJSCE: Kacper Jabłoński, III 
MIEJSCE: Damian Jacewicz, IV MIEJSCE: Wojciech Sobolewski 
Bieg klas gimnazjum w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Gabriela Dobko, II MIEJSCE: Adriana Borodziuk,  
III MIEJSCE: Gabriela Chomiczewska 
Bieg klas gimnazjum w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Piotr Protasiewicz, II MIEJSCE: Paweł Chomiczew-
ski, III MIEJSCE: Jakub Jabłoński 
 
Turniej Piłki Nożnej na Orliku 
Tego samego dnia na Orliku odbył się Turniej Piłki Nożnej,   
który cieszył się sporym zainteresowaniem. Z zgłoszonych 6 
drużyn, na boisku pokazało swoje umiejętności pięć z nich. 
- W turnieju ostatecznie wzięło czynny udział 5 drużyn. Jedna 
drużyna, która zapowiadała swoją obecność, ostatecznie nie 
dojechała, więc każdej z drużyn dopisane zostały po 3 punkty 
walkowerem – informuje Arkadiusz Boguszewski, organizator 
turnieju. 
Wyniki poszczegolnych meczów: 
Pusta United - Gruszki 2:1, Fc Stock - Fc Słoiki 3:0 wo., Orlik 
Team - Rabona 0:5, FC Słoiki - Pusta United 0: 3wo., Fc Stock 

- Gruszki 5:1, Orlik Team - Pusta United 0:6, Rabona - Stock 
4:1, Orlik Team - Gruszki 3:1, Rabona - Słoiki 3:0 wo., Fc 
Stock - Orlik Team 4:1, Gruszki - Rabona 0:3, Pusta United - 
Fc Stock 0:3, Gruszk - Fc Słoiki 3:0 wo., Pusta United - Rabona 
1:0, Fc Słoiki - Orlik Team 0:3 wo. 
- Zawodnicy dali z siebie wszystko. Turniej miał na celu propa-
gowanie piłki nożnej, i mając na uwadze ilość drużyn, które 
wzięły w nim udział, uważam, że udało nam się cel osiągnąć. 
Na koniec drużyna Orlika z Lipska rocznik 2008 zagrała mecz 
towarzyski z drużyną Akademia „Dąbek” z Dąbrowy Białostoc-
kiej. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla drużyny z Dąbrowy 
– mówi Arkadiusz Boguszewski. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. Miejsce: Fc Stock, 2. Miejsce: Pusta United, 3. Miejsce: Ra-
bona, 4. Miejsce: Orlik Team, 5. Miejsce: Gruszki, 6. Miejsce: 
Fc Słoiki 
Rozdano również nagrody indywidualne: 
Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Czygier z drużyny 
Fc Stock, Najlepszym zawodnikiem turnieju został Filip Mo-
niuszko z drużyny Pusta United, Najlepszym Bramkarzem tur-
nieju został Karol Krzywicki z druzyny Pusta United 
 
W sobotę wieczorem, rozrywki  miłośnikom dobrej zabawy, do 
późnych godzin nocnych, dostarczył zespół InPuls.  
 
Turniej Piłki Siatkowej  
W Turnieju z okazji Dni Lipska wzięły udział 4 drużyny: Bar 
Alibi, Oldboys Biebrza, Koneserzy i Rewolwerowcy. W pierw-
szym meczu turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny Baru Alibi i 
Rewolwerowców, zwyciężyła drużyna młodych chłopaków z 
Augustowa czyli Rewolwerowców.  
- Drugi mecz to, podobnie jak poprzedni, zderzenie młodości z 
doświadczeniem. Drużyna Koneserów to młodzi zawodnicy 
Biebrzy połączeni z młodymi zawodnikami z Augustowa, dru-
żyna gospodarzy to ograni zawodnicy Biebrzy wzmocnieni za-
wodnikami z Dąbrowy Białostockiej. W tym bardzo wyrówna-
nym meczu wygrała drużyna gospodarzy Oldboys Biebrza – 
informuje organizator Turnieju, Rafał Suszyński. 
W meczu o 3 miejsce w turnieju młodzi Koneserzy nie  dali  
szans drużynie z Baru Alibi i pewnie wygrali  to starcie. W fina-
le lepsi okazali się Oldboje BIebrzy wygrywając cały mecz 3:0 
Wyniki turnieju:  
1. Oldboys Biebrza,  2.Rewolwerowcy, 3. Koneserzy, 4. Bar 
Alibi 
- Dziękujemy zawodnikom, drużynom za wspaniałą grę, za to, 
że w Lipsku zainteresowanie siatkówką nie słabnie. Zwycięzcy 
turnieju zostali nagrodzeni pucharami, które  w imieniu burmi-
strza Lipska wręczył Przewodniczący RM Wojciech Protasie-
wicz – mówi Rafał Suszyński. 
 
Rozrywkowa niedziela 
Niedzielne obchody Dni Lipska rozpoczęła msza św. w kościele 
parafialnym p.w. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Oprawę 
muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Przemarsz 
mieszkańców na plac przy M-GOK odbył się  przy dźwiękach 
instrumentów dętych oraz choreograficznych układów  mażone-
tek. Na sali sportowej rozegrany został Turniej Piłki Siatkowej. 
Na scenie zaprezentowały się rodzime zespoły: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, pod batutą Krzysztofa Dadury, mażoretki  
„Dream Girls”, prowadzone przez Jadwigę Tylenda i jej córkę 
Olę, obie grupy  działające przy MGOK, prezentując jak zawsze 
bardzo wysoki poziom. Poczuć się jak prawdziwi artyści mogli 
laureaci Przeglądu Piosenki Przedszkolaka, ujawniając swoje 
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umiejętności wokalne przed licznie zgro-
madzoną publicznością. Uwagę miesz-
kańców  i gości niedzielnej imprezy 
przykuł pokaz sportów walki teakwon-
do, kickboxing i krav maga, zaprezento-
wany przez Combat Sports Academy. 
Talenty  taneczne  zademonstrowały 
dzieci pokazem Zumby, grupy przed-
szkolnej i szkolnej, prowadzonej przez 
Natalię Giedź,  a Mała Pasja, która ćwi-
czy pod czujnym okiem Wioletty Rokita 
i Krystyny Bochenek, energetyzującymi 
choreografiami, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Swój debiut na sce-
nie miał zespół Kaprys ze Sztabina. Pu-
bliczność zachwycił koncert zespołu Za-
reczańskije Kryniczki z Białorusi, Age z 
Litwy oraz zespół Niemoralna Propozy-
cja z Białegostoku. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Summer Night. 
Tego dnia Stowarzyszenie „Pomóż So-
bie” przeprowadziło zbiórkę publiczną 
na leczenie i rehabilitację podopiecznych 
Stowarzyszenia. W zbiórkę aktywnie 
włączyli się wolontariusze, kwestując do 
puszek oraz w towarzysząc w występie 
na scenie z podopieczną Stowarzyszenia. 
 
Z okazji Dni Lipska organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji towarzyszących, 
takich jak kiermasz sztuki ludowej, wy-
stawa rzeźby w plastelinie, pomiar cukru 
i ciśnienia krwi. Nie zapomniano także o 
najmłodszych mieszkańcach. Specjalnie 
dla nich przygotowano atrakcje w postaci 
zjeżdżalni i dmuchanych zamków. Dłu-
gie kolejki ustawiały się do  basenu z 
łódkami, nie zabrakło też  konkursów i 
rodzinnych zabaw z nagrodami.  
Dzięki temu, iż pogoda dopisała, wszyst-
ko udało się pomyślnie zrealizować. 
Natomiast wszyscy ci, którym nie było 
po drodze do uczestnictwa w Dniach 
Lipska, mogli obserwować transmisję na 
żywo na stronie sulika.net. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Lipsku  składa podziękowania wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji Dnia Lipska, 
w szczególności: sponsorom oraz insty-
tucjom i organizacjom, które zechciały 
nam pomóc: Urzędowi Miejskiemu, har-
cerzom, Zespołowi Szkół Samorządo-
wych w Lipsku, radnym, nauczycielom, 
opiekunom dzieci, które wystąpiły na 
naszej scenie, Ośrodkowi Zdrowia, służ-
bom mundurowym, które czuwały nad 
naszym bezpieczeństwem w czasie im-
prezy, twórczyniom ludowym, stowarzy-
szeniu LUKS Biebrza i "Pomóż Sobie", i 
wszystkim, którzy zaangażowali się w 
organizację Dni Lipska - mówi Wiesław 
Bochonko, dyrektor Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lipsku, organizujące-
go coroczną imprezę Dni Lipska.  

(IW, AS) 
 
Sponsorzy Dni Lipska 2017 
 

KWIACIARNIA KAMELIA 
Anna Sztukowska 

16-315 Lipsk, ul. Kościelna 27 
 

"KRYS-GAZ" Danuta Krysiuk 
Stacja LPG w Lipsku 

ul. Stolarska 7 
 

Usługi Transportowe 
Marian Orbik 

ul. Nowodworska 17/3, 16-315 Lipsk 
 

STREFA  IMPREZ 
Paweł Kulesza  

Kulesze Podawce 2, 18-208 Kulesze 
Kościelne 

www.strefaimprez.com  
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lip-
sku 

ul. Nowodworska 25 
www.smlipsk.pl   

 
Bank Spółdzielczy w Suwałkach 

ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki  
 

TRANSPORT  CIĘŻAROWY 
Jerzy Paciorko  

ul. Nowodworska 19/12, 16-315 
Lipsk 

tel. 642-32-65 
 

 ASWEN 
Przewozy Niemcy-Holandia-Belgia-

Londyn 
Agnieszka i Sławomir Paszko 

ul. Nowodworska 17/12, 16-315 
Lipsk 

www.aswen.pl        tel. 506 924 947 
 

Usługi  Weterynaryjne 
Tomasz Furmański, Krzysztof Bie-

lecki 
Aleja 400-lecia 13, 16-315 Lipsk  

 
KOMMERS Alina Filipowicz 
Skup, sprzedaż zboża-ziarna 
Lipszczany32, 16-315 Lipsk 

e-mail: filipowiczalina@wp.pl 
tel. 785 190 174 

 
Centrum Wielobranżowe "ARKA" 

Bożena Skokowska 
ul. Kościelna 35, 16-315 Lipsk  

 
PPUH A.T.C. "PLASTIK" Sych, 

Nieścier, Filipiak S.J. 
Stolarka okienna i drzwiowa 

ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk 
tel. 87 642 26 89 

 
GABINET  STOMATOLIGICZ-

NY 
Marzena Rybińska 

ul. Kościelna 9, 16-315 Lipsk  

 
Zakład  Kamieniarski 

Regina Biedul  
ul. Kościelna 69, 16-315 Lipsk 

 
 "ROLMET" Boguszewski, Boro-

dziuk, Dadura, S.J. 
Produkcja maszyn rolniczych 

ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk 
tel. 87 642 22 82 

 
BIURO-SERWIS  Marcin Dylew-

ski  
os. Centrum 20, 16-100 Sokółka 

tel. 85 711 56 68 
e-mail: biuroserwis@sokolka.com  

 
SZUFLADA  Sklep z odzieżą uży-

waną  
Irena Drapczuk  

ul. Kościelna 2, 16-315 Lipsk  
 

 ABC  Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

Fabian Drapczuk 
ul. Rynek, 16-315 Lipsk 

 
 Sklep Spożywczo-Przemysłowy 

Marek Jermak 
Bohatery 4, 16-315 Lipsk  

 
Delikatesy  CENTRUM 

Fabian Drapczuk 
ul. Kościelna 2, 16-315 Lipsk 

 
"ROL-BUD" Toczyłowscy, Michal-

czuk S.J. 
Materiały budowlane, rolnicze 

ul. Pusta 38, 16-315 Lipsk 
tel. 87 642 27 38 

 
 

Hurtownia "SEZAM" 
w Augustowie 

 
 

Sklep "Groszek"  Krzywiccy 
ul. Rynek, 16-315 Lipsk 

 
 

 Sklep  "Miś"  Kozłowscy 
ul. Kościelna, 16-315 Lipsk 

 
  

Jeronimo Martins Polska S.A. 
Sklep  Biedronka 

 
 

Biebrzański Park Narodowy  
Osowiec Twierdza 8 

 
 

Zespół Szkół Samorządowych 
w Lipsku   

 
 

LUKS "BIEBRZA" Lipsk   
 
  

Adam Skoczko 
Augustów 
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Lato z legendami 
Biorąc pod uwagę sierpień i wrzesień mamy przed sobą prawie 
dwa miesiące kalendarzowego lata, więc możemy z legendami 
pod pachą wybrać się na zwiedzanie wschodniego krańca na-
szego powiatu. Szczerze do tych wędrówek zachęcam. Do prze-
czytania książki wypełnionej wieloma ciekawymi legendami, 
skłonił mnie fakt pracy nad nią dwóch augustowianek, a także 
osobista przyczyna. Ziemia lipska jest kolebką części mojej 
rodziny, zatem kiedy przydarzyła się do tego okazja, zapragnę-
łam tę okolicę poznać od strony ludowych opowieści. Wymie-
nione przeze mnie augustowianki to Irena Drowdwiłło-Batura i 
Stanisława Suszyńska. Irena Batura pracowała nad redakcją 
książki. Dobra redakcja zawsze służy książce i ją dowartościo-
wuje. W tym wypadku również, bo książka została opatrzona 
wyjaśniającymi przypisami bibliograficznymi i historycznymi 
pomagając tym samym czytelnikowi w urealnieniu opowieści. 
Znaną regionalistkę zawsze interesowały podania ludowe, wiele 
z nich sama spisała wędrując po terenie przy okazji poszukiwa-
nia materiałów do swoich artykułów i przewodników turystycz-
nych. Nie dziwię się więc, że zainteresowała się również legen-
dami autorów tejże książki. Zbiór legend O czym szumią łoziny? 
napisany został przez trzy osoby związane biograficznie z zie-
mią lipską. Znaczna ich część to opowieści Stanisławy Suszyń-
skiej, emerytowanej nauczycielki języka polskiego i bibliotekar-
ki szkolnej. Pióro autorki, pochodzącej z Gruszek a mieszkają-
cej obecnie w Augustowie, mogli wcześniej poznać czytelnicy 
„Gazety Płaskiej”, „Martyrii” i „Naszego Sztabińskiego Do-
mu”. Wiele legend wyszło spod pióra Krystyny Cieśluk, rdzen-
nej lipszczanki, twórczyni ludowej i regionalistki zasłużonej w 
wielu dziedzinach dla ziemi lipskiej. Autorka, niektóre z opo-
wieści, jak sama pisze pozyskała od informatorów z terenu gmi-
ny Lipsk, inne zaś zapamiętała z własnego dzieciństwa. Trzecim 
autorem zbioru jest zmarły w 2002 roku współtwórca Towarzy-

stwa Przyjaciół Lipska nad Biebrzą, kierownik tamtejszego ban-
ku spółdzielczego – Witold Sztukowski.  Dobrze, że ocalono w 
książce jego spuściznę.  
Legendy opowiadają o uroczyskach i innych wyróżniających się 
miejscach w Lipsku i jego okolicach. Tłumaczą ich pochodze-
nie, tworzą mityczną historię miejscowości. Wielokrotnie na-
wiązują do autentycznych wydarzeń historycznych dziejących 
się na tej ziemi w różnych wiekach, chociażby w czasie po-
wstań narodowych. Przybliżają niegdysiejsze prace i rzemiosła, 
którymi parała się tamtejsza ludność. Mówią o wielokulturowo-
ści biebrzańskiej ziemi. Wszystkie opowieści, jak przystało na 
legendy, mają w sobie pierwiastek baśniowości, a wiele z nich 
dotyka sfery nadprzyrodzonej.  Kończąc swoje słowo wstępne 
redaktorka książki pisze: Każda legenda była lekiem na zło 
świata realnego, kończyła się zawsze dobrze, a zło musiało ska-
pitulować przed miłością i życzliwością. Właśnie okruchy uczuć 
miłości i życzliwości, charakteryzujących ludzi zamieszkałych 
nad Biebrzą autorzy książki ocalili dla swoich potomnych. Pi-
sząc swoje legendy stworzyli mapę ciekawych miejsc zachęca-
jąc  tym samym czytelników do ich odwiedzenia i zastanowie-
nia się nad historią tej ziemi i samych siebie. Z Augustowa w 
końcu nie jest tak daleko, by nie było możliwości do wybrania 
się w te strony! Ja, przy tej okazji, za legendą legendy Krystyny 
Cieśluk, potwierdziłam fakt istnienia w nadbiebrzańskim mia-
steczku Drozdowej studni. Muszę jedynie dokopać się źródła, 
która to z moich prapraprababek utopiła się w niej przed wieka-
mi dając tym samym powód do straszenia  w tym miejscu nie-
winnych dziewcząt. Książkę wydał Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipsku, graficznie opracował ją Jerzy Świerad i ilu-
stracjami opatrzył Cezary Gładczuk. 

Józefa Drozdowska 
(przedruk art. za  „Przegląd  Augustowski”  

nr  8 (245) sierpień 2015 

Reprezentanci Suwalszczyzny 
na 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel  

i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu nad Wisłą (22-25.06.2017) 

 
Jak co roku na najważniejszym muzycznym konkursie folklory-
stycznym: 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą obecność reprezentantów 
Suwalszczyzny przełożyła się na znaczącą ilość i jakość zdoby-
tych nagród.  
Festiwalowe jury złożone z najwybitniejszych polskich etnomu-
zykologów i folklorystów ocenia autentyczność repertuaru, spo-
sób jego wykonania, wiarygodność lokalnej gwary (w wypadku 
śpiewaków i zespołów śpiewaczych) oraz ogólny wyraz arty-
styczny. 
Reprezentanci Suwalszczyzny zawsze przywozili z Kazimierza 
znaczącą ilość nagród i wyróżnień, co jest gwarantem wiary-
godności i autentyczności tutejszego folkloru.  
 
W kategorii solistów śpiewaków:  
 
- drugą nagrodę otrzymała śpiewaczka Helena Napierała (lat 
88) ze Starego Folwarku (gm. Suwałki), wykonująca cykl 
dawnych pieśni z terenu Środkowej Suwalszczyzny;   
 
- trzecią nagrodę otrzymał Krystian Barszczewski (zaledwie 
20-letni) z Wólki Folwark k. Zajączkowa (gm. Bakałarze-
wo), wykonujący lokalne pieśni żniwne i weselne.  
 

W kategorii zespołów śpiewaczych: 
- III nagrodę otrzymał zespół „Rospuda” z Filipowa (gmina 
Filipów), za pieśni liryczne i historyczne;  
 
- wyróżnienie otrzymał Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska 
nad Biebrzą, kontynuujący obrzędowy repertuar ongiś funkcjo-
nujący na kulturowym pograniczu polsko- czarnoruskim.   
 
W kategorii „Mistrz-Uczeń” zapewniającej lokalną ciągłość 
kulturową (szczególnie docenianą obecnie, po ratyfikacji w 
grudniu 2010 r. przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. „O 
ochronie niematerialnego dorobku kulturowego”- która nakłada 
na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek zachowania 
ciągłości lokalnej tradycji kulturowej)  
 
- pierwszą nagrodę otrzymał mistrz Marcin Lićwinko z gmi-
ny Lipsk wraz ze swym 17- letnim uczniem Dominikiem 
Bołtralikiem z Gruszek (gmina Płaska) za pieśni liryczne za-
chowane w centrum Puszczy Augustowskiej;    
 
- drugą nagrodę otrzymała mistrzyni Helena Kibitlewska z 
Filipowa ze swą miejscową uczennicą Anią Zadykowicz (lat 
10), śpiewającą dziecięce pieśni sieroce. 
   Wszyscy reprezentanci Suwalszczyzny  dokonali w Kazimie-
rzu archiwalnych nagrań dla Narodowej Fonoteki Folkloru Pol-
skiego Radia; a także dla ekipy Radia Lubelskiego,   zaś w festi-
walowej gazecie „Burczybas” znalazły się mini informacje o 
wszystkich reprezentantach wielokulturowej Suwalszczyzny i 
ich festiwalowym repertuarze.   

(Mirosław Nalaskowski) 
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(część XX pamiętników Jana Bartoszewicza) 

Tak bez większych zmian przeszła i ta 1940-41 r. zima, dla 
mnie była ona bardzo bolesna, bo aresztowano mego syna. Po-
wód był taki: nie pamiętam dokładnie daty, ale było to w zimie. 
Był wyznaczony dzień niedzielny jako dzień roboczy tzw. 
„woskreśnik”, na który wszyscy bez wyjątku mieli się zgłosić 
do codziennej roboty. Na placu zebrań, gdzie rozprowadzało się 
do poszczególnych robót, syn, jako wozak, powiedział komen-
dantowi, że on, za cały tydzień tak ciężkiej pracy przy zwózce 
kloców (bałanów), czuje się nie zdrów i do roboty w dniu dzi-
siejszym nie stanie. Za jego przykładem wypowiedziało się od 
przystąpienia do roboty jeszcze dwóch wozaków – Sienkiewicz 
i Dąbrowski. Po tym zajściu w kilka dni, w nocy, wtargnął ko-
mendant Biełonogów z dwoma mundurowymi milicjantami i 
jeszcze dwoma świadkami cywilnymi. Zaraz Biełonogów 
oznajmił, że Eugeniusz Bartoszewicz jest aresztowany, a w 
mieszkaniu przeprowadzi się rewizję. W trakcie rewizji ma się 
rozumieć, nic nie znaleziono, bo i w ogóle nic nie było, chyba, 
że podarte łapcie, w których chodziło się do roboty. Synowi 
zaraz kazali zbierać się do wyjazdu. Zbiory były krótkie, bo i 
nie było czego zabierać. Kiedy już wyszli z mieszkania, to oka-
zało się, że byli również aresztowani i Sienkiewicz, i Dąbrow-
ski. Na zapytanie – z czyjego zarządzenia zostali aresztowani? – 
odpowiedzieli, że z zarządzenia prokuratora sądu rejonowego w 
Wiszersku, a dokąd będą skierowani, nic im nie wiadomo. Po-
mimo usilnych starań ustnych i pisemnych, znikąd żadnej odpo-
wiedzi nie mieliśmy, ani ja, ani inni. Tak żyliśmy w niepewno-
ści, aż do lipca 1940 r., kiedy to nasi współobywatele – Dawi-
dowicz i Chojnowski, otrzymali wezwania do stawienia się w 
Sądzie Okręgowym w Mołotowie (Permi), w charakterze 
świadków w sprawie Bartoszewicza, Sienkiewicza i Dąbrow-
skiego. Wiedziałem o tem, bo byłem wtedy „szczetowodem” i 
sam im wypłacałem po 120 rubli na diety i koszty przejazdu 
(poprzedni szczetowód czyli rachmistrz, Mielników, był powo-
łany do służby wojskowej.  
Wszyscy byli postawieni jako oskarżeni za podburzanie do 
strajku i wyłamania się z zarządzeń partii i rządu. Wszystkim 
przyznano karę po 10 lat przymusowej roboty (prynudroboty). 
Po odczytaniu wyroku wszystkich skierowali na stację do po-
ciągu, a było ich dużo, załadowali do wagonów towarowych i 
skierowali do Solikamska. 
Lato było upalne, a w wagonach było przepełnienie, byli za-
mknięci pod plombą, tak, że ludzie formalnie się dusili. Właśnie 
wtedy, od duchoty i z tego, że był chory, zmarł na kolanach 
mego syna Dąbrowski. I w ten sposób wyroku sądowego nie 
wykonał. Tak właśnie minął smutny dla nas 1940 rok.  
Następny rok zapowiadał się taki sam jak przeszły, aż do dnia 
22 czerwca, kiedy to niespodziewanie, Niemcy napadli na 
Związek Radziecki. Było to w niedzielę, wtedy, kiedy dla nas 
Polaków z Czurocznej, dzień ten był wyznaczony na sadzenie 
kartofli na wyznaczonych dla nas działkach, na górze w pobliżu 
posiołka (na nizinnych miejscach, nawet wśród lata, często byli 
przygruntowe przymrozki, czego wysoko w górach nie bywa-
ło).  Działki ogrodowe były wyznaczone przy drodze nowo-
powstałej z Pieszczanki do Czurocznej. Był czas obiadowy, 
wszyscy zebrali się do jednego miejsca, przy rozpalonym ogni-
sku. W tym czasie nadjechał nasz rachmistrz Mielników, który 

wiózł konno pocztę z Pieszczanki. Zaraz go zatrzymaliśmy, bo 
każdy miał nadzieję otrzymać jakieś wiadomości od swoich z 
kraju, ale zamiast ciekawych wiadomości od swoich, otrzymali-
śmy smutną wiadomość, bo tym samym była przerwana wszel-
ka łączność z nami. Mielników oświadczył, że telegraficzne 
wiadomości stwierdzają, że dnia 22 czerwca o godzinie 4-tej, 
armia Niemiec hitlerowskich podstępnie przekroczyła nowo 
wyznaczoną granicę i zaczęła bombardować z lądu i powietrza 
wszystkimi rodzajami broni, nie tylko skupiska oddziałów woj-
skowych, ale i miasta oraz osiedla cywilne.  
Ludność rosyjska cywilna była mocno przygnębiona, bo tylko 
niedawno została zakończona jedna wojna – z Finlandią, a tu 
zaraz pojawiła się druga, z Niemcami, i to tym gorsza, że kraj 
nie był przygotowany i jak było widać, było brak wszystkiego, 
nawet ubrania i obuwia. Zmobilizowani żołnierze, którzy odby-
wali wstępne ćwiczenia w swoich rejonach, nie byli ubrani w 
uniform wojskowy, a w ubrania cywilne. Na nogach mieli łap-
cie, w których szli, na popełnienie, na front. Skąpo było i z wy-
żywieniem, bo w pierwszą kolej odczuliśmy – my, armia robo-
cza, która była zmuszona do intensywniejszej pracy, aby tym 
ulżyć braciom na froncie. Pierwszo odczuliśmy to, że zaraz 
ograniczyli dawkę chleba, już można było kupić w „łarku” tyl-
ko jeden kilogram, a w prędkim czasie zostały wprowadzone 
kartki żywnościowe, po których można było otrzymać tylko 
chleb, bo w sklepach nic już nie było. Normy chleba były nastę-
pujące:dla fizycznie pracujących – 0,8 kg, dla umysłowo pracu-
jących – 0,6 kg, dla nie pracujących jak: starcy, dzieci i kaleki – 
tylko 150 gram. Oprócz tego, dla pracujących była stołówka, w 
której można było otrzymać rano, przed wyjściem na robotę, i 
wieczorem, po zakończeniu robót – po 0,5 l, każdorazowo, żur-
ku, który my nazywaliśmy – „bałanda”, i to było całodzienne 
pożywienie. Mówię tu tylko o sobie i mnie podobnych, którzy 
pracowali w lesie na Uralu, o innych nie mówię, bo poza swoim 
posiołkiem, nigdzie nie byłem, bo bez przepustki komendanta, 
nigdzie nie wolno było wyjść – nawet do szpitala czy apteki. 
Przy takim rygorze „wolno obywatelskim” i przy takim wyży-
wieniu, ludzie zaczęli podupadać na siłach, a potem zaczęli 
puchnąć z głodu, byłem tego naocznym świadkiem, bo sam też 
to przeżywałem. Pewnego razu, a było to jakoś latem 1941 r., 
byłem w mieście Krasnowiszersku, gdzie przypadkowo spotka-
łem byłego przełożonego – majstra z posiołka Czornaja – oby-
watela Łogwinowa, z którym przywitałem się jak ze starym 
znajomym, i przy potocznej rozmowie zawadziliśmy o bieżące 
sprawy wojenne. Wtedy to Łowginow powiedział: „A wiesz co, 
Bartoszewicz, wtedy jak my z tobą trochę sprzeczaliśmy się, ty 
miałeś rację! Przeklęty Hitler dobrał się i do nas. Ale na nas to i 
zęby połamie!” Odpowiedziałem: „A ty Łowginow tak wtedy 
zachwycałeś się swym sojusznikiem, a teraz co powiesz?”, on 
na to: „A nu jego, do diabła z takim sojusznikiem! To był na-
szego rządu wielki błąd, czego teraz żałuje, ale po czasie”.  Tak 
to rząd radziecki odczuł na własnej skórze ten popełniony błąd, 
przez namowy ówczesnego Komisarza Spraw Zewnętrznych 
Mołotowa, za co on był usunięty ze swego stanowiska. 

 C.d.n. 
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MGOK Biblioteka Publiczna w Lipsku poleca: 
powieści  historyczne  o Polsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

 

 
 

      
 
 
 

 
 
 
 

Pani Krystyna Cieśluk 
podarowała  4 zeszyty 
Biuletynu Konserwator-
skiego Województwa 
Podlaskiego Wydane 
przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Białymstoku. 
Prezentowane w nim są 
różnorodne materiały o 
dziejach Podlasia.  Zawierają także artykuły związane 
z naszym Miastem i Gminą: 

 Nr  18  - Strój ludowy Lipska i okolic 

Nr 19 – Dawne ludowe tradycje weselne w gminie 
Lipsk 

Nr 20 – Wielki Post i Wielkanoc w gminach: Lipsk, 

Dąbrowa Białostocka, Sztabin, Płaska i Nowy Dwór 

Nr 22 – Pogrzeb w dawnej tradycji ludowej na terenie 
dorzecza górnej Biebrzy. 

P. Krystynie dziękujemy za wzbogacenie Księgozbio-
ru Regionalnego. 

Zainteresowanych zapraszamy do Czytelni Biblioteki 
Publicznej.  
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Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania rozstrzygnięty! 

Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla kl. I, II, III Szkoły Podsta-
wowej odbył się 6 czerwca 2017 r. Zgłosiło się 15 uczniów z Lip-
ska i 2 uczniów z Rygałówki. Każdy z uczestników prezentował 2 
teksty: przygotowany przez siebie oraz wylosowany fragment – 
przygotowany przez pracowników Biblioteki Publicznej. 
Komisja konkursowa oceniała: dykcję i prawidłową emisję głosu, 
interpretację tekstu i umiejętność budowania nastroju, wrażliwość 
na piękno słowa mówionego, charyzmatyczność uczestnika oraz 
umiejętność zainteresowania publiczności. 
Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyli: 
Antoni Trochimowicz z kl. II oraz Patrycja Godlewska z kl. III. 
Wyróżniono Marię Rokita z klasy II oraz Martę Boruch, Weronikę 

Buraczyk i Pawła Pawłowskiego z klas III. 
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową i dyplom, ufundo-
wane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lip-
sku.Dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie. 
Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Publicznej. 

*** 
 

Pomaluję na niebiesko Twoje smutne oczy 
Może w tym błękicie nieba coś ludzi zaskoczy 

Promień słońca, biała chmura, lekki wiatru powiew 
Bo gdy oczy będą smutne, to nikt się nie dowie 

Że po rzęsach promyk słońca przebiega zygzakiem 
A spojrzenie jest zlęknionym, bardzo pięknym ptakiem 

Zaciśnięte z bólu usta, niech się iskrzą złotem 
By nie mylić dźwięku śmiechu z nerwowym chichotem 
Niech pokryją wszystkie zmarszczki posrebrzane liście 

A w twych dłoniach dojrzewają też winogron kiście 
By w tych liściach kolorowych, jesiennych buszować 

Trzeba zrywać doświadczenie i się delektować 
I z winogron sok wyciskać, na spragnione usta 

Aż paleta z kolorami będzie całkiem pusta 
Teraz wiem, że z Twego serca tęcza barw wytryśnie 
I na chmurnym oku nieba, blask szczęścia zabłyśnie 

Twoja dusza potrzebuje troski nieustannej 
Ogrodnika, co przystrzyże żywopłot staranniej 
By otoczył piękny ogród niskim barbakanem 

Aby słońce tam świeciło bardzo wczesnym ranem. 
Katarzyna Fiedorowicz 

 

Poezja jest drugą twarzą duszy  
- kącik poetycki Echa Lipska 

 
 

BIULETYN TOWARZYSTW A PRZYJACIÓŁ LIPSKA  
 

Redaguje zespół w składzie: Izabela Wróbel, Agnieszka Boruch 
Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23.  G.P.II-441/351/82 

Str .  11  Biuletyn TPL    czerwiec      2017 
 

 

Uprzejmie przypominamy, że składka 
członkowska na rok 2017  

pozostaje bez zmian  i wynosi 25 zł za rok!  
Uwaga! Nowy numer konta Towarzystwa 

Przyjaciół Lipska: 
76 1240 5888 1111 0010 7128 

4810 
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na 

nowe konto bankowe! 
Zarząd TPL 

10 czerwca 2017 r. w ramach zadania zleconego „Aktywna 
Rodzina” finansowanego z budżetu Urzędu Miejskiego w Lip-
sku, odbyły się warsztaty szycia przytulanek - domków wraz z 

firmą „Ala ma kota” 

Nowa kadencja nowego Zarządu TPL 
W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym, które od-
było się 22 czerwca 2017 r w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 
Lipska, wzięło udział 27 członków. Zarząd przedstawił zebra-
nym sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz sprawozdania z 
działalności Zarządu w okresie kadencji, czyli za lata 2014-
2017.  

- W tym czasie udało nam się, wspólnie z członkami TPL, przy-
jaciółmi, sponsorami zorganizować wiele ciekawych wydarzeń: 
spotkanie z Przemkiem Kossakowskim, z podróżnikami, pisa-
rzami, projekcje filmowe. Zapoczątkowaliśmy także kilka cy-
klicznych wydarzeń, które cieszą się uznaniem: Rajd Rowero-
wy czy Piknik Rodzinny. Aktywnie działają także, w ramach 
stowarzyszenia, Amazonki, które organizują spotkania w gru-
pach wsparcia, turnusy rehabilitacyjne czy zajęcia ruchowe, 
konieczne do utrzymania sprawności fizycznej. Pozyskaliśmy 
w okresie naszej kadencji zewnętrzne środki finansowe, w ra-
mach których zostały zrealizowane projekty: „Bronisław Jar-
makowicz - wzorowy samorządowiec” oraz „Zmalujmy coś 
pod Kopcem”. Towarzystwo Przyjaciół Lipska jest też partne-
rem instytucji samorządowych w trzech projektach, które reali-
zowane będą najprawdopodobniej w 2018 r. To tylko niektóre, 
nieliczne przykłady naszej działalności. Osoby zainteresowane 
odsyłamy do pełnego sprawozdania z działalności stowarzysze-
nia na naszej stronie internetowej www.lipsk.pl w zakładce 
Towarzystwo Przyjaciół Lipska - mówi prezes, Monika Kobel-
dzis.  

Po przedstawieniu sprawozdań, zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego za 2016 r, które Walne Zebranie przyjęło jedno-
głośnie w drodze jawnego głosowania i udzieleniu absoluto-
rium dla ustępującego Zarządu, przystąpiono do przeprowadze-

nia  wyborów do władz Zarządu na nową kadencję. I tak, w 
głosowaniu jawnym, po zgłoszeniu kandydatów, zatwierdzeniu 
składu Zarządu i ukonstytuowaniu się tegoż, nowy skład Zarzą-
du Towarzystwa Przyjaciół Lipska na lata 2017- 2020 przedsta-
wia się następująco: Monika Kobeldzis - prezes, Agnieszka 
Boruch - wiceprezes, Izabela Wróbel - sekretarz, Joanna Tro-
chimowicz - skarbnik, Danuta Hawrylik - członek. Nad prawi-
dłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza, powołana 
spośród zebranych członków. Tego dnia zostały także przepro-
wadzone wybory do Komisji Rewizyjnej, w skład której we-
szły: Romualda Prolejko - przewodnicząca, Agata Dadura - 
członek, Teresa Kowalczuk - członek.  

Zebrani zaproponowali kierunki działania TPL na przyszłe lata, 
wśród których znalazły się postulaty o inicjowanie i czynną 
współpracę między instytucjami, urzędami, innymi stowarzy-
szeniami oraz wolontariatem. W najbliższym czasie, czyli jesz-
cze w 2017 r planowane są między innymi spotkania warsztato-
we realizowane w  ramach zadania zleconego „Aktywna Rodzi-
na”, które współfinasowane jest z dotacji Urzędu Miejskiego w 
Lipsku oraz III Rajd Rowerowy poświęcony Pamięci Ofiar Ja-
sionowa, który odbędzie się w sierpniu. Rajd Rowerowy zreali-
zowany będzie również w ramach zadania zleconego przez 
Urząd Miejski, współfinansowany z dotacji samorządowej.  

- Dziękujemy wszystkim naszym członkom za zaufanie, jakim 
obdarzyli nasze działania i za danie nam możliwości działania 
w kolejnej kadencji, w prawie niezmienionym składzie. Chcie-
libyśmy podziękować także osobom, które w tym zarządzie się 
pojawiły w kadencji za lata 2014-2017: Lechowi Łępickiemu, 
Marcinowi Lićwinko,  Kamilowi Krysiukowi, oraz Piotrowi 
Masiejczykowi, który pełnił funkcję skarbnika przez dwa lata 
naszej działalności - mówi Agnieszka Boruch, wiceprezes sto-
warzyszenia.                                                                        (IW)  
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nym przedsięwzięciu tym środowiskom serdecznie dziękujemy. 
Podziękowania przesyłamy także na ręce Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury, który wraz z nami podjął się organizacji tej 
rodzinnej imprezy – mówi Agnieszka Boruch, wiceprezes TPL. 
Towarzystwo Przyjaciół Lipska zorganizowało także dwa kon-
kursy plastyczne oraz konkurs na najsmaczniejsze ciasto. 
W konkursie "DOM- moje marzenie": 
W kategorii kl. 0-I: 
I miejsce- Paulina Halicka, grupa „Motylki”, Samorządowe 
Przedszkole w Lipsku  
II miejsce- Kinga Czygier, grupa „Pszczółki”, Samorządowe 
Przedszkole w Lipsku 
III miejsce- Julia Wiśniewska, grupa „Motylki”, Samorządowe 
Przedszkole w Lipsku 
Wyróżnienia: Kacper Sztuk, kl. I, ZSS w Lipsku 
Bartosz Krawczuk, grupa „Motylki”, Samorządowe Przedszko-
le w Lipsku 
W kategorii kl. II-III: 
I miejsce- Paulina Myśliwska, kl. IIIa, ZSS w Lipsku  
II miejsce - Jakub Krzywosz, kl. IIa ZSS w Lipsku  
III miejsce- Joanna Jaroszewicz, kl. IIa w Lipsku  
W kategorii kl. IV-VI: 
I miejsce: Amelia Szymczyk, kl. V, ZSS w Lipsku 
II miejsce: Maja Boszko, kl. V, ZSS w Lipsku 
III miejsce: Weronika Krzywicka, kl. V, ZSS w Lipsku 
Wyróżnienia: Kacper Dziemiach, kl. IVb, ZSS w Lipsku 
Hanna Trochiomowicz, kl. VIa, ZSS w Lipsku 
W kategorii klas gimnazjalnych: 
I miejsce- Karolina Margielewicz, kl. IIb, Gimnazjum w Lipsku 
II miejsce- Justyna Zieziula, kl. IB, Gimnazjum w Lipsku 
III miejsce- nie przyznano. 
W konkursie na kartkę z motywem domu:  
W kategorii kl. 0-III 
I miejsce- Eryk Gładczuk, kl. IIIb, ZSS w Lipsku 
II miejsce- Oliwia Bułak, kl. IIIa, ZSS w Lipsku 
III miejsce- Sara Matuszewska, kl. I, ZSS w Lipsku \ 
Wyróżnienie: Martyna Krawczuk, kl. IIa, ZSS w Lipsku 
W kategorii kl. IV-VI: 
I miejsce- Aleksandra Bułak, kl. VIa, ZSS w Lipsku  
II miejsce-Aleksandra Borodziuk, kl. VIa ZSS w Lipsku  
III miejsce- Amelia Szymczyk, kl. V, ZSS w Lipsku  
Wyróżnienia: Julia Bejnarowicz, kl. V, ZSS w Lipsku 
Weronika Krzywicka, kl. V, ZSS w Lipsku 
W kategorii klas gimnazjalnych nagrodę otrzymała Justyna Zie-
ziula. 
W konkursie na najsmaczniejsze ciasto nagrody otrzymali: 
I miejsce – Genowefa Kubryńska i Antonina Dadura 
II miejsce – Amelia Parfieńczyk i Mariola Parfieńczyk 
III miejsce – Ewa Doroszko i Kinga Kasjan 
Wyróżnienie: Justyna Łukaszuk i Zuzanna Wróbel, Grzegorz 
Dadura i Antonina Dadura. 
Ponadto nagrody otrzymali także: Dominika Lisowka i Paweł 
Lisowski oraz Teresa Dobko z koleżankami z Siółka. 
Piknik Rodzinny jest jednym z działań zorganizowanych w 
ramach projektu „Aktywna Rodzina” dofinansowanych ze środ-
ków Urzędu Miejskiego w Lipsku. 
 
 Partnerzy i Sponsorzy Pikniku Rodzinnego: 
- MaxBud Market Budowlany Usługi remontowo budowlane, 
Paweł Trochimowicz, Lipsk 
- Bar Alibi, Małgorzata Chodukiewicz 
- Firma TIS GRoup, Producent Kotłów CO na paliwa stałe, 
Zakład Produkcyjny w Lipsku 

- MPO  
- Podlaski Urząd Marszałkowski 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku 
- Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku 
- SPZOZ w Lipsku 
- Finezja Smaku 
- Provimi 
- Cargill 
- 5 i pół i nie tylko, Marzena Czarnoskutow 
- Agnieszka i Zbigniew Pietrewicz, Ubezpieczenia 
- Krówka, Markety Rolno – Budowlane 

- Easy English Małgorzata Leszkowicz 
- Podlaska Szkoła Taekwon-do 
- Stowarzyszenie Pomóż Sobie 
- Komenda Powiatowa Policji w Augustowie 
- Biebrzański Park Narodowy 
- Zakład Mechaniki Pojazdowej Ireneusz Krawczuk 
- Gabinet Kosmetyczny Lidia Krawczuk 
- Urząd Miejski w Lipsku 
- Ubezpieczenia Krystyna Ostapowicz 
- Cyrkplozja 
- Od sąsiada Firma Usługowo Handlowa Joanna Trochimowicz 
- Nadleśnictwo Płaska 
- Delikatesy Centrum 
- Bank Pekao SA  
- Elżbieta Chyzopska, ElaFryz 
- Związek Komunalny Biebrza 
- Sklep Groszek 
- Straż Graniczna Placówka w Lipsku 
- Urszula Dąbrowska 
- Osoby prywatne 

(IW) 
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Sprawozdanie z XXI sesji Rady 
Miejskiej w Lipsku 

Ostatnia, przed przerwą wakacyjną, sesja Rady Miejskiej w 
Lipsku odbyła się 20 czerwca w sali Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipsku.  
Na sesji obecny był marszałek województwa Bogdan Dyjuk, 
który odpowiedział na serię nurtujących naszą radę pytań, mię-
dzy innymi o inwestycje drogowe i przejście graniczne w 
Lipszczanach. 
- W kwestii inwestycji drogowych, obejmujących drogi woje-
wódzkie przebiegające przez gminę Lipsk, to droga o numerze 
664 biegnąca od ronda do granicy państwa, na remont której 
mamy przygotowane już wszystkie dokumenty, została zgło-
szona do projektu transgranicznego, który ma być realizowany 
w partnerstwie z Białorusią. Obecnie wniosek jest na wysokiej 
pozycji w rankingu, więc istnieje duża szansa, że otrzyma dofi-
nansowanie. Drugą sprawą dotyczącą bezpośrednio gminy 
Lipsk to planowane przejście graniczne Lipszczany – Sofijewo. 
Od dawna prowadzone były rozmowy międzynarodowe w tej 
sprawie. Obecnie obieg dokumentów się ożywił, dochodzi do 
wielu spotkań, i muszę stwierdzić, że strona Białoruska wyraża 
także potrzebę otwarcia przejścia osobowego Lipszczany – 
Sofijewo – mówił w trakcie sesji w Lipsku Bogdan Dyjuk. 
W trakcie swojego wystąpienia zapewnił też, że w przyszłym 
roku Wojewódzki Zarząd Dróg zajmie się remontem drogi wo-
jewódzkiej od Lipska do Dąbrowy Białostockiej, zgłoszona 
zostanie też potrzeba remontu drogi do Augustowa. Radni Sej-
miku Województwa chcą się też zająć kwestią funkcjonowania 
spółki publicznej PKS, aby lepiej służyła mieszkańcom woje-
wództwa, w szczególności mieszkańcom mniejszych miejsco-
wości.  
Burmistrz Lipska, Lech Łępicki, przedstawił sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej. 
- W okresie międzysesyjnym udało się zrealizować wiele 
spraw, między innymi: uzyskać pozwolenie konserwatora za-
bytków na zamontowanie solarów na budynkach użyteczności 
publicznej i na budynkach mieszkalnych w mieście; złożyć 
wnioski na fotowoltaikę, teraz oczekujemy na ocenę; złożyć 
wniosek na Rewitalizację Parku miejskiego, na remont i mo-
dernizację świetlicy wiejskiej w Krasnem. Środowiskowy Dom 
Samopomocy otrzymał kolejną dotację z ministerstwa na dal-
szy ciąg remontów i na bieżące funkcjonowanie ośrodka, z 
którego w tym momencie korzysta 25 osób. Ku końcowi zbliża 
się budowa garażu dla OSP w Rygałówce. Garaż zostanie od-
dany do użytku najprawdopodobniej w lipcu – informował w 
trakcie sesji burmistrz Lipska. 
Następnie, zgodnie z ustalonym porządkiem, radni przyjmowa-
li większością głosów między innymi: Uchwałę w sprawie 

zmian w budżecie gminy za 2017 r, Uchwałę w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipsk na lata 
2017-2025, Sprawozdania z działalności: Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Lipsku, za 2016 r.   
Radni, po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie udzielili burmi-
strzowi Lipska - Lechowi Łępickiemu - absolutorium. 
Następnie radni przyjęli, zgodnie z zaplanowanym porządkiem 
obrad, Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipsk na lata 
2017-2018, który zakłada aktywizację osób bezrobotnych i 
działania profilaktyczne, zapobiegające przyszłemu bezrobociu 
osób żyjących w otoczeniu osób trwale bezrobotnych. Przyjęto 
także raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Lipsk w latach 2015-2016 oraz zaktualizowano Pro-
gram Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 
Rada Miejska, mocą uchwały, nadała także nazwę ulicy w Lip-
sku. Ulica, która jest przedłużeniem ul. Zakościelnej i biegnie 
przy Placówce SG, do cmentarza żydowskiego i dalej do drogi 
wojewódzkiej 673, będzie nosiła nazwę ul. Augustowska.  
Radni i sołtysi zgłosili także wiele wniosków i interpelacji, 
wśród których najwięcej zapytań dotyczyło inwestycji w infra-
strukturę drogową. Między innymi zagłoszona została koniecz-
ność wycięcia zakrzaczenia, które ogranicza widoczność na 
drogach gminnych w Lubinowie i z Bartnik do Wołkusza. Na-
tomiast w Kopczanach radni wnioskowali o postawienie lustra 
drogowego na zakręcie. Wiceprzewodniczący Rady odczytał 
odpowiedź na zapytanie naszych radnych skierowane do  Pod-
laskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. położenia chodnika 
przy ul. Batorego. W bieżącym roku PZDW nie przewiduje 
inwestycji, jednak w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pie-
szego przy drodze wojewódzkiej, w przyszłym roku wykona 
chodnik od ul. Kościelnej do ul. Rybackiej, przy współudziale 
finansowym gminy Lipsk.  
Zgłaszano także konieczność naprawienia ogrodzenia przy 
Szkole Podstawowej w Bartnikach, oraz położenia krawężnika 
we wsi Jałowo w celu zapobiegnięcia wykruszaniu asfaltu. 
Mieszkańcy gminy zwrócili także uwagę na ograniczoną do-
stępność do usług pediatry, prosząc o przeorganizowanie dni 
przyjmowania pacjentów na bardziej dostępne (np. poniedział-
ki, środy i piątki). Ponowiona została także prośba do dyrektora 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o wyraźniejsze oznako-
wanie pola namiotowego.   
Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte przez burmi-
strza. Zostaną zrealizowane w miarę możliwości               

 (IW) 

Fachowcy od funduszy 
unijnych 

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści. Fundusze Euro-
pejskie mają pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, infra-
struktury, na współpracę organizacji pozarządowych z instytucjami samorzą-
dowymi. Jednak korzystanie z unijnych dotacji wiąże się również z licznymi 
obowiązkami, mówi Anna Czarnecka, inspektor ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Lipsku. Przede wszystkim wniosek 
trzeba złożyć zgodnie z ustalonymi wytycznymi i załącznikami, każdorazowo 
obszernymi i innymi, przestrzegać harmonogramu naboru i realizacji inwesty-

cji, a na koniec wniosek prawidłowo rozliczyć, jeżeli zostanie zakwalifikowa-
ny do objęcia wsparciem. 
Od pomysłu do realizacji projektu wiedzie długa droga.  Przede wszystkim nie 
zawsze można realizować to, co by się zrobić chciało. Po pierwsze, musimy 
brać pod uwagę możliwości naszego budżetu. Po drugie, do każdego konkursu 
przygotowane są kryteria naboru, które trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinan-
sowanie. Często określona jest też minimalna i maksymalna wartość projektu 
lub wysokość dofinansowania. To wszystko trzeba brać pod uwagę opracowu-
jąc koncepcję projektu. Najwięcej czasu przy przygotowywaniu wniosków 
zajmuje kompletowanie załączników. W naszym przypadku właściwie każdy 
projekt zaczynamy od opracowania mniej lub bardziej skomplikowanej doku-
mentacji projektowo kosztorysowej. Dużo czasu zajmują również procedury 
administracyjne związane z uzyskiwaniem różnego rodzaju uzgodnień, pozwo-
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leń, decyzji itp. Do większości projektów należy dołączyć studia lub analizy 
jego wykonalności, których opracowanie zleca się zewnętrznym ekspertom. 
Reszta załączników, tj. różnego rodzaju zaświadczenia, oświadczenia, deklara-
cje itp. to, w porównaniu z tymi wyżej wymienionymi, „drobiazg”. Tak przygo-
towany wniosek w odpowiedniej ilości egzemplarzy należy złożyć w odpowied-
nim terminie w Instytucji Zarządzającej. W dalszej kolejności czekają nas jesz-
cze poprawki i uzupełnienia danego wniosku i na końcu ocena i decyzja o dofi-
nansowaniu lub jego braku. W tym roku niestety trwa to wyjątkowo długo. 
Urząd Marszałkowski nie odezwał się jeszcze w sprawie wniosków złożonych 
w styczniu tego roku. W związku z tym obawiam się, że mogą być kłopoty z 
realizacją tych inwestycji, które zaplanowaliśmy do realizacji na ten rok. Muszę 
przyznać, że jest to odrobinę deprymujące – zwłaszcza, że my musimy prze-
strzegać wszelkich terminów. 
Ten rok jest szczególny, jeśli chodzi o ilość przygotowanych inwestycji. Tak 
naprawdę dopiero pod koniec zeszłego roku „ruszyły” unijne konkursy. W 
związku z tym w okresie od grudnia 2016 roku do czerwca 2017 roku zostały 
przygotowane do realizacji projekty: 
Dnia 30.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Improvement of transport accessibility in the area of the Polish – Belarusian 
borderland through modernisation of local roads in the Lipsk Community and 
the Grodno Region” („Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – 
białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie 
Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego”) w ramach Priorytetu 2.1 Improvement 
and development of transport services and infrastructure (2.1 Poprawa i rozwój 
usług transportowych i infrastruktury) Programu Współpracy Transgranicznej 
EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Jest to efekt nawiązanej w 2016 r. 
współpracy z Rejonem Grodzieńskim na Białorusi. Szacunkowa wartość projek-
tu to 2 539 348,00 Euro, w tym 90% dofinansowania, tj. 2 285 413,00 Euro. 
Projekt będzie polegał na przebudowie następujących dróg po stronie polskiej: 
drogi gminnej Nr G 102747 (ul. Grodzieńska do drogi woj. Nr 664) o łącz-
nej długości 2,404 km oraz budowie ścieżki rowerowej po prawej stronie tej 
drogi; drogi gminnej  Nr G102759 (od drogi Nr G102760 (Dulkowszczyzna) 
- do drogi G102760 (Siółko) o długości 3,23 km, odcinka drogi gminnej Nr 
G 102785 (od drogi powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany 13 - do granic 
planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację przejścia granicz-
nego) o długości ok. 1,8 km, odcinka ul. Rybackiej (nr G 102735) w Lipsku, 
ulicy Jaśminowej Nr G 102807 w Lipsku wraz z chodnikami i zjazdami, 
- ulicy Zakościelnej Nr G 102739 w Lipsku wraz z chodnikiem po prawej 
stronie ulicy i zjazdami, 
- ulicy Żłobikowskiego Nr G 102737 w Lipsku oraz po stronie białoruskiej: 
aвтомобильная дорога H-6029 Гиновичи – Голынка - Сопоцкин, 
протяженностью 12,0 км (Droga H-6029 Ginowicze – Hołynka - Sopoćki-
nie długości 12,0 km) 
Dnia 25.01.2017 r. złożono dwa  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: 
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół 
Samorządowych w Lipsku”, w ramach którego planowana jest budowa boiska 
do piłki ręcznej; wartość projektu to 156.149,68 zł, w tym dofinansowanie 
63,63%, tj. 99.358,00 zł.; 
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokal-
nej Aktywności”, w ramach którego planowana jest budowa dwóch altan rekrea-
cyjnych; wartość projektu to 66.499,26, w tym dofinansowanie 63,63%, tj. 
42.313,00 zł. 
Dnia 27.01.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego 
Ośrodka Lokalnej Aktywności” w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.4 Inwe-
stycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz 
Biebrzański; kosztorysowa wartość projektu 554.149,78 zł, w tym 85% dofinan-
sowania, tj. 471.027,31 zł. Dzięki realizacji projektu powstanie ośrodek będący 

centrum edukacyjno-sportowo-kulturalnym integrującym mieszkańców miasta i 
gminy Lipsk. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kapitalny remont 
obiektu. W ośrodku będą funkcjonowały lokalne stowarzyszenia i organizacje, 
tworząc atrakcyjne miejsce umożliwiające wszechstronny rozwój lokalnych 
społeczności.  
Dnia 13.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa 
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”. Dofinansowanie 
w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Wartość inwestycji to 861.157,44 zł, w tym dofinansowanie 78,99 % 
wydatków kwalifikowalnych, tj. 614.225,17 zł. Projekt przewiduje budowę 
infrastruktury, która będzie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej z 
OZE. Będzie to 7 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektrycz-
ną na potrzeby własne następujących instytucji: Miejskiej Oczyszczalni Ście-
ków w Lipsku, Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Samorządowego 
Przedszkola w Lipsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kuriance, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lipsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku. 
Dnia 14.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Montaż 
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkań-
ców Gminy Lipsk”. Dofinansowanie w ramach działania 5.1 Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii  Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 1.628.790,00 
zł, w tym dofinansowanie 80 % wydatków kwalifikowalnych, tj.  1.171.400,00 
zł. Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która będzie wykorzystywana do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będzie to 55 instalacji fotowol-
taicznych oraz 57 instalacji solarnych na budynkach mieszkańców gminy Lipsk. 
Dnia 30.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont 
budynku szkoły we wsi Krasne wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego 
budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej”. Dofinansowanie w ramach w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020. Wartość inwestycji to 229.993,97 zł, w tym dofinansowanie 
63,63 % wydatków kwalifikowalnych, tj.  146.345,00 zł. 
Dnia 20.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku” w ramach priorytetu inwestycyjne-
go 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020; kosztorysowa wartość projektu 
179.650,86 zł, w tym 85% dofinansowania, tj. 152.703,23 zł. W ramach projek-
tu zaplanowano: remont nawierzchni, wymianę ławek i koszy, remont oświetle-
nia, zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie, nowe nasadzenia, dopo-
sażenie i ogrodzenie placu zabaw, wykonanie gier terenowych, instalację moni-
toringu, instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), instalację nawadniającą oraz 
montaż kurtyny wodnej. Dzięki realizacji projektu miasto i jego mieszkańcy 
zyskają lepiej zorganizowaną, estetyczną i atrakcyjną przestrzeń publiczną.W 
trakcie przygotowania jest wniosek o dofinansowanie projektu pn.: 
„Improvement of safety in cross border area in the field of large scale emer-
gency” („Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytua-
cjach awaryjnych na dużą skalę”). Projekt jest wynikiem współpracy pięciu 
partnerów: Miasta Augustów (Lidera projektu), Gminy Augustów, Gminy 
Lipsk, Gminy Suchowola oraz Miasta Mińsk z Białorusi. O dofinansowanie w 
wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych projektu ubiegamy się z Programu 
Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w 
ramach Priorytetu 3.2 Addressing common security challenges (3.2 Podejmowa-
nie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem). Dzięki realizacji pro-
jektu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku pozyska nowy średni 
samochód ratowniczo – gaśniczy oraz sprzęt ratowniczy o wartości ok 
262.396,81 Euro, w tym środki Programu to 236.131,65 Euro, a wkład własny 
Gminy – 26.265,16 Euro. 
Złożone wnioski czekają w Urzędzie Marszałkowskim na rozstrzygnięcie.  

(AS) 

 

 

W niedzielę, 28 maja, na placu przy Lipskim Ośrodku Lo-
kalnej Aktywności odbył się III Piknik Rodzinny zorganizo-
wany przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska oraz Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. 
 
Na to święto rodziny, zlokalizowane w pobliżu Dnia Matki i 
Dnia Dziecka, przybyło mnóstwo rodzin z gminy Lipsk, i nie 
tylko. Po raz kolejny organizatorzy zapewnili przybyłym wiele 
atrakcji. Największym powodzeniem cieszył się konkurs pie-
czątkowy, który polegał na wykonaniu 7 zadań i zdobyciu kom-
pletu pieczątek, które z kolei można było wymienić na nagrody 
niespodzianki. Oprócz tego w namiotach Nadleśnictwa Płaska i 
Biebrzańskiego Parku Narodowego na dzieci czekało wiele 
zabaw, konkursów, animacji z zakresu edukacji przyrodniczej. 

O tym, jak zdrowo jeść opowiadała i pokazywała dietetyczka, 
Adrianna Jarmoszko. Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali z 
animacji przygotowanych przez animatorki Wiolę Borodziuk i 
Wiolę Żabicką. W piękne, kolorowe warkoczyki małe i duże 
dziewczynki przystrajała Elżbieta Chyzopska z Salonu Fryzjer-
skiego w Lipsku. 
Na scenie wystąpili między innymi: grupa mażoretek „Dream 
Girls”, prowadzona przez Jadwigę Tylenda i jej córkę Olę, gru-
pa taneczna „Mała Pasja” prowadzona przez Wiolettę Rokita i 
Krystynę Bochenek, adepci Combat Sports Academy w pokazie 
taekwon-do, śpiewający soliści: Zuzia Wróbel i Kasia Krzywic-
ka. Gościem specjalnym pikniku był pies tropiący Jantar, pracu-
jący na Placówce SG w Lipsku i jego przewodnik, Sławomir 
Białous, którzy zaprezentowali się w pokazie tresury. Funkcjo-
nariusze SG, strażacy z OSP Lipsk oraz policjanci z KPP Augu-
stów zaprezentowali sprzęt, którym posługują się na co dzień w 
czasie pełnienia służby. Zaś w namiocie medycznym można 
było dokonać podstawowych pomiarów. 
Precyzją, sprytem i odwagą zaczarowała zebranych grupa Cyr-
kplozja z Selezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Róża-
nymstoku, prowadzona przez Annę Wojszel.  To w jej wykona-
niu uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokazy cyrkowe, iluzjoni-
styczne i przedstawienie cyrkowe „Wirus Cyrplozji”. Dzieci 

zabawiała także szczudlarka.  
W trakcie Pikniku zaprezentowało się także stowarzyszenie 
„Pomóż Sobie” działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Wolontariusze, działający przy stowarzyszeniu, przeprowadzili 

zbiórkę publiczną dla podopiecznych stowarzyszenia i osób 
potrzebujących pomocy z przeznaczeniem na rehabilitację i 
sprzęt niezbędny do samodzielnego funkcjonowania.  
Pomimo upalnej pogody, śmiałkowie wystartowali w turnieju 
crossfit, przygotowanym przez Combat Sports Academy, w 
czasie którego uczestnicy wykazywali się siłą i szybkością. 
- Zapewniliśmy wiele atrakcji, mamy nadzieję, że wszystkim 
przypadły do gustu. Impreza, którą zorganizowaliśmy wspólnie 
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, promowała integra-
cję rodzinną i wzmacniała więzi pomiędzy członkami rodzin. 
Poza tym była to impreza bezalkoholowa – mówi Monika Ko-
beldzis, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lipska.  
- Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom, bez 
których piknik by się nie odbył. Gorące podziękowania składam 
na ręce wolontariuszy, którzy byli z nami od etapu planowania 
aż po sprzątanie placu. Była to także świetna okazja do współ-
pracy, integracji aktywnych środowisk  działających w Lipsku: 
Klub Seniora czy  FotoClub. Za współpracę z nami przy wspól-

Rodziny bawiły się po raz trzeci 
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leń, decyzji itp. Do większości projektów należy dołączyć studia lub analizy 
jego wykonalności, których opracowanie zleca się zewnętrznym ekspertom. 
Reszta załączników, tj. różnego rodzaju zaświadczenia, oświadczenia, deklara-
cje itp. to, w porównaniu z tymi wyżej wymienionymi, „drobiazg”. Tak przygo-
towany wniosek w odpowiedniej ilości egzemplarzy należy złożyć w odpowied-
nim terminie w Instytucji Zarządzającej. W dalszej kolejności czekają nas jesz-
cze poprawki i uzupełnienia danego wniosku i na końcu ocena i decyzja o dofi-
nansowaniu lub jego braku. W tym roku niestety trwa to wyjątkowo długo. 
Urząd Marszałkowski nie odezwał się jeszcze w sprawie wniosków złożonych 
w styczniu tego roku. W związku z tym obawiam się, że mogą być kłopoty z 
realizacją tych inwestycji, które zaplanowaliśmy do realizacji na ten rok. Muszę 
przyznać, że jest to odrobinę deprymujące – zwłaszcza, że my musimy prze-
strzegać wszelkich terminów. 
Ten rok jest szczególny, jeśli chodzi o ilość przygotowanych inwestycji. Tak 
naprawdę dopiero pod koniec zeszłego roku „ruszyły” unijne konkursy. W 
związku z tym w okresie od grudnia 2016 roku do czerwca 2017 roku zostały 
przygotowane do realizacji projekty: 
Dnia 30.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Improvement of transport accessibility in the area of the Polish – Belarusian 
borderland through modernisation of local roads in the Lipsk Community and 
the Grodno Region” („Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – 
białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie 
Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego”) w ramach Priorytetu 2.1 Improvement 
and development of transport services and infrastructure (2.1 Poprawa i rozwój 
usług transportowych i infrastruktury) Programu Współpracy Transgranicznej 
EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Jest to efekt nawiązanej w 2016 r. 
współpracy z Rejonem Grodzieńskim na Białorusi. Szacunkowa wartość projek-
tu to 2 539 348,00 Euro, w tym 90% dofinansowania, tj. 2 285 413,00 Euro. 
Projekt będzie polegał na przebudowie następujących dróg po stronie polskiej: 
drogi gminnej Nr G 102747 (ul. Grodzieńska do drogi woj. Nr 664) o łącz-
nej długości 2,404 km oraz budowie ścieżki rowerowej po prawej stronie tej 
drogi; drogi gminnej  Nr G102759 (od drogi Nr G102760 (Dulkowszczyzna) 
- do drogi G102760 (Siółko) o długości 3,23 km, odcinka drogi gminnej Nr 
G 102785 (od drogi powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany 13 - do granic 
planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację przejścia granicz-
nego) o długości ok. 1,8 km, odcinka ul. Rybackiej (nr G 102735) w Lipsku, 
ulicy Jaśminowej Nr G 102807 w Lipsku wraz z chodnikami i zjazdami, 
- ulicy Zakościelnej Nr G 102739 w Lipsku wraz z chodnikiem po prawej 
stronie ulicy i zjazdami, 
- ulicy Żłobikowskiego Nr G 102737 w Lipsku oraz po stronie białoruskiej: 
aвтомобильная дорога H-6029 Гиновичи – Голынка - Сопоцкин, 
протяженностью 12,0 км (Droga H-6029 Ginowicze – Hołynka - Sopoćki-
nie długości 12,0 km) 
Dnia 25.01.2017 r. złożono dwa  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: 
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół 
Samorządowych w Lipsku”, w ramach którego planowana jest budowa boiska 
do piłki ręcznej; wartość projektu to 156.149,68 zł, w tym dofinansowanie 
63,63%, tj. 99.358,00 zł.; 
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokal-
nej Aktywności”, w ramach którego planowana jest budowa dwóch altan rekrea-
cyjnych; wartość projektu to 66.499,26, w tym dofinansowanie 63,63%, tj. 
42.313,00 zł. 
Dnia 27.01.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego 
Ośrodka Lokalnej Aktywności” w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.4 Inwe-
stycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz 
Biebrzański; kosztorysowa wartość projektu 554.149,78 zł, w tym 85% dofinan-
sowania, tj. 471.027,31 zł. Dzięki realizacji projektu powstanie ośrodek będący 

centrum edukacyjno-sportowo-kulturalnym integrującym mieszkańców miasta i 
gminy Lipsk. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kapitalny remont 
obiektu. W ośrodku będą funkcjonowały lokalne stowarzyszenia i organizacje, 
tworząc atrakcyjne miejsce umożliwiające wszechstronny rozwój lokalnych 
społeczności.  
Dnia 13.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa 
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”. Dofinansowanie 
w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Wartość inwestycji to 861.157,44 zł, w tym dofinansowanie 78,99 % 
wydatków kwalifikowalnych, tj. 614.225,17 zł. Projekt przewiduje budowę 
infrastruktury, która będzie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej z 
OZE. Będzie to 7 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektrycz-
ną na potrzeby własne następujących instytucji: Miejskiej Oczyszczalni Ście-
ków w Lipsku, Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Samorządowego 
Przedszkola w Lipsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kuriance, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lipsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku. 
Dnia 14.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Montaż 
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkań-
ców Gminy Lipsk”. Dofinansowanie w ramach działania 5.1 Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii  Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 1.628.790,00 
zł, w tym dofinansowanie 80 % wydatków kwalifikowalnych, tj.  1.171.400,00 
zł. Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która będzie wykorzystywana do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będzie to 55 instalacji fotowol-
taicznych oraz 57 instalacji solarnych na budynkach mieszkańców gminy Lipsk. 
Dnia 30.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont 
budynku szkoły we wsi Krasne wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego 
budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej”. Dofinansowanie w ramach w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020. Wartość inwestycji to 229.993,97 zł, w tym dofinansowanie 
63,63 % wydatków kwalifikowalnych, tj.  146.345,00 zł. 
Dnia 20.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku” w ramach priorytetu inwestycyjne-
go 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020; kosztorysowa wartość projektu 
179.650,86 zł, w tym 85% dofinansowania, tj. 152.703,23 zł. W ramach projek-
tu zaplanowano: remont nawierzchni, wymianę ławek i koszy, remont oświetle-
nia, zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie, nowe nasadzenia, dopo-
sażenie i ogrodzenie placu zabaw, wykonanie gier terenowych, instalację moni-
toringu, instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), instalację nawadniającą oraz 
montaż kurtyny wodnej. Dzięki realizacji projektu miasto i jego mieszkańcy 
zyskają lepiej zorganizowaną, estetyczną i atrakcyjną przestrzeń publiczną.W 
trakcie przygotowania jest wniosek o dofinansowanie projektu pn.: 
„Improvement of safety in cross border area in the field of large scale emer-
gency” („Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytua-
cjach awaryjnych na dużą skalę”). Projekt jest wynikiem współpracy pięciu 
partnerów: Miasta Augustów (Lidera projektu), Gminy Augustów, Gminy 
Lipsk, Gminy Suchowola oraz Miasta Mińsk z Białorusi. O dofinansowanie w 
wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych projektu ubiegamy się z Programu 
Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w 
ramach Priorytetu 3.2 Addressing common security challenges (3.2 Podejmowa-
nie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem). Dzięki realizacji pro-
jektu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku pozyska nowy średni 
samochód ratowniczo – gaśniczy oraz sprzęt ratowniczy o wartości ok 
262.396,81 Euro, w tym środki Programu to 236.131,65 Euro, a wkład własny 
Gminy – 26.265,16 Euro. 
Złożone wnioski czekają w Urzędzie Marszałkowskim na rozstrzygnięcie.  

(AS) 

 

 

W niedzielę, 28 maja, na placu przy Lipskim Ośrodku Lo-
kalnej Aktywności odbył się III Piknik Rodzinny zorganizo-
wany przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska oraz Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. 
 
Na to święto rodziny, zlokalizowane w pobliżu Dnia Matki i 
Dnia Dziecka, przybyło mnóstwo rodzin z gminy Lipsk, i nie 
tylko. Po raz kolejny organizatorzy zapewnili przybyłym wiele 
atrakcji. Największym powodzeniem cieszył się konkurs pie-
czątkowy, który polegał na wykonaniu 7 zadań i zdobyciu kom-
pletu pieczątek, które z kolei można było wymienić na nagrody 
niespodzianki. Oprócz tego w namiotach Nadleśnictwa Płaska i 
Biebrzańskiego Parku Narodowego na dzieci czekało wiele 
zabaw, konkursów, animacji z zakresu edukacji przyrodniczej. 

O tym, jak zdrowo jeść opowiadała i pokazywała dietetyczka, 
Adrianna Jarmoszko. Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali z 
animacji przygotowanych przez animatorki Wiolę Borodziuk i 
Wiolę Żabicką. W piękne, kolorowe warkoczyki małe i duże 
dziewczynki przystrajała Elżbieta Chyzopska z Salonu Fryzjer-
skiego w Lipsku. 
Na scenie wystąpili między innymi: grupa mażoretek „Dream 
Girls”, prowadzona przez Jadwigę Tylenda i jej córkę Olę, gru-
pa taneczna „Mała Pasja” prowadzona przez Wiolettę Rokita i 
Krystynę Bochenek, adepci Combat Sports Academy w pokazie 
taekwon-do, śpiewający soliści: Zuzia Wróbel i Kasia Krzywic-
ka. Gościem specjalnym pikniku był pies tropiący Jantar, pracu-
jący na Placówce SG w Lipsku i jego przewodnik, Sławomir 
Białous, którzy zaprezentowali się w pokazie tresury. Funkcjo-
nariusze SG, strażacy z OSP Lipsk oraz policjanci z KPP Augu-
stów zaprezentowali sprzęt, którym posługują się na co dzień w 
czasie pełnienia służby. Zaś w namiocie medycznym można 
było dokonać podstawowych pomiarów. 
Precyzją, sprytem i odwagą zaczarowała zebranych grupa Cyr-
kplozja z Selezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Róża-
nymstoku, prowadzona przez Annę Wojszel.  To w jej wykona-
niu uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokazy cyrkowe, iluzjoni-
styczne i przedstawienie cyrkowe „Wirus Cyrplozji”. Dzieci 

zabawiała także szczudlarka.  
W trakcie Pikniku zaprezentowało się także stowarzyszenie 
„Pomóż Sobie” działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Wolontariusze, działający przy stowarzyszeniu, przeprowadzili 

zbiórkę publiczną dla podopiecznych stowarzyszenia i osób 
potrzebujących pomocy z przeznaczeniem na rehabilitację i 
sprzęt niezbędny do samodzielnego funkcjonowania.  
Pomimo upalnej pogody, śmiałkowie wystartowali w turnieju 
crossfit, przygotowanym przez Combat Sports Academy, w 
czasie którego uczestnicy wykazywali się siłą i szybkością. 
- Zapewniliśmy wiele atrakcji, mamy nadzieję, że wszystkim 
przypadły do gustu. Impreza, którą zorganizowaliśmy wspólnie 
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, promowała integra-
cję rodzinną i wzmacniała więzi pomiędzy członkami rodzin. 
Poza tym była to impreza bezalkoholowa – mówi Monika Ko-
beldzis, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lipska.  
- Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom, bez 
których piknik by się nie odbył. Gorące podziękowania składam 
na ręce wolontariuszy, którzy byli z nami od etapu planowania 
aż po sprzątanie placu. Była to także świetna okazja do współ-
pracy, integracji aktywnych środowisk  działających w Lipsku: 
Klub Seniora czy  FotoClub. Za współpracę z nami przy wspól-

Rodziny bawiły się po raz trzeci 
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nym przedsięwzięciu tym środowiskom serdecznie dziękujemy. 
Podziękowania przesyłamy także na ręce Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury, który wraz z nami podjął się organizacji tej 
rodzinnej imprezy – mówi Agnieszka Boruch, wiceprezes TPL. 
Towarzystwo Przyjaciół Lipska zorganizowało także dwa kon-
kursy plastyczne oraz konkurs na najsmaczniejsze ciasto. 
W konkursie "DOM- moje marzenie": 
W kategorii kl. 0-I: 
I miejsce- Paulina Halicka, grupa „Motylki”, Samorządowe 
Przedszkole w Lipsku  
II miejsce- Kinga Czygier, grupa „Pszczółki”, Samorządowe 
Przedszkole w Lipsku 
III miejsce- Julia Wiśniewska, grupa „Motylki”, Samorządowe 
Przedszkole w Lipsku 
Wyróżnienia: Kacper Sztuk, kl. I, ZSS w Lipsku 
Bartosz Krawczuk, grupa „Motylki”, Samorządowe Przedszko-
le w Lipsku 
W kategorii kl. II-III: 
I miejsce- Paulina Myśliwska, kl. IIIa, ZSS w Lipsku  
II miejsce - Jakub Krzywosz, kl. IIa ZSS w Lipsku  
III miejsce- Joanna Jaroszewicz, kl. IIa w Lipsku  
W kategorii kl. IV-VI: 
I miejsce: Amelia Szymczyk, kl. V, ZSS w Lipsku 
II miejsce: Maja Boszko, kl. V, ZSS w Lipsku 
III miejsce: Weronika Krzywicka, kl. V, ZSS w Lipsku 
Wyróżnienia: Kacper Dziemiach, kl. IVb, ZSS w Lipsku 
Hanna Trochiomowicz, kl. VIa, ZSS w Lipsku 
W kategorii klas gimnazjalnych: 
I miejsce- Karolina Margielewicz, kl. IIb, Gimnazjum w Lipsku 
II miejsce- Justyna Zieziula, kl. IB, Gimnazjum w Lipsku 
III miejsce- nie przyznano. 
W konkursie na kartkę z motywem domu:  
W kategorii kl. 0-III 
I miejsce- Eryk Gładczuk, kl. IIIb, ZSS w Lipsku 
II miejsce- Oliwia Bułak, kl. IIIa, ZSS w Lipsku 
III miejsce- Sara Matuszewska, kl. I, ZSS w Lipsku \ 
Wyróżnienie: Martyna Krawczuk, kl. IIa, ZSS w Lipsku 
W kategorii kl. IV-VI: 
I miejsce- Aleksandra Bułak, kl. VIa, ZSS w Lipsku  
II miejsce-Aleksandra Borodziuk, kl. VIa ZSS w Lipsku  
III miejsce- Amelia Szymczyk, kl. V, ZSS w Lipsku  
Wyróżnienia: Julia Bejnarowicz, kl. V, ZSS w Lipsku 
Weronika Krzywicka, kl. V, ZSS w Lipsku 
W kategorii klas gimnazjalnych nagrodę otrzymała Justyna Zie-
ziula. 
W konkursie na najsmaczniejsze ciasto nagrody otrzymali: 
I miejsce – Genowefa Kubryńska i Antonina Dadura 
II miejsce – Amelia Parfieńczyk i Mariola Parfieńczyk 
III miejsce – Ewa Doroszko i Kinga Kasjan 
Wyróżnienie: Justyna Łukaszuk i Zuzanna Wróbel, Grzegorz 
Dadura i Antonina Dadura. 
Ponadto nagrody otrzymali także: Dominika Lisowka i Paweł 
Lisowski oraz Teresa Dobko z koleżankami z Siółka. 
Piknik Rodzinny jest jednym z działań zorganizowanych w 
ramach projektu „Aktywna Rodzina” dofinansowanych ze środ-
ków Urzędu Miejskiego w Lipsku. 
 
 Partnerzy i Sponsorzy Pikniku Rodzinnego: 
- MaxBud Market Budowlany Usługi remontowo budowlane, 
Paweł Trochimowicz, Lipsk 
- Bar Alibi, Małgorzata Chodukiewicz 
- Firma TIS GRoup, Producent Kotłów CO na paliwa stałe, 
Zakład Produkcyjny w Lipsku 

- MPO  
- Podlaski Urząd Marszałkowski 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku 
- Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku 
- SPZOZ w Lipsku 
- Finezja Smaku 
- Provimi 
- Cargill 
- 5 i pół i nie tylko, Marzena Czarnoskutow 
- Agnieszka i Zbigniew Pietrewicz, Ubezpieczenia 
- Krówka, Markety Rolno – Budowlane 

- Easy English Małgorzata Leszkowicz 
- Podlaska Szkoła Taekwon-do 
- Stowarzyszenie Pomóż Sobie 
- Komenda Powiatowa Policji w Augustowie 
- Biebrzański Park Narodowy 
- Zakład Mechaniki Pojazdowej Ireneusz Krawczuk 
- Gabinet Kosmetyczny Lidia Krawczuk 
- Urząd Miejski w Lipsku 
- Ubezpieczenia Krystyna Ostapowicz 
- Cyrkplozja 
- Od sąsiada Firma Usługowo Handlowa Joanna Trochimowicz 
- Nadleśnictwo Płaska 
- Delikatesy Centrum 
- Bank Pekao SA  
- Elżbieta Chyzopska, ElaFryz 
- Związek Komunalny Biebrza 
- Sklep Groszek 
- Straż Graniczna Placówka w Lipsku 
- Urszula Dąbrowska 
- Osoby prywatne 

(IW) 
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Sprawozdanie z XXI sesji Rady 
Miejskiej w Lipsku 

Ostatnia, przed przerwą wakacyjną, sesja Rady Miejskiej w 
Lipsku odbyła się 20 czerwca w sali Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipsku.  
Na sesji obecny był marszałek województwa Bogdan Dyjuk, 
który odpowiedział na serię nurtujących naszą radę pytań, mię-
dzy innymi o inwestycje drogowe i przejście graniczne w 
Lipszczanach. 
- W kwestii inwestycji drogowych, obejmujących drogi woje-
wódzkie przebiegające przez gminę Lipsk, to droga o numerze 
664 biegnąca od ronda do granicy państwa, na remont której 
mamy przygotowane już wszystkie dokumenty, została zgło-
szona do projektu transgranicznego, który ma być realizowany 
w partnerstwie z Białorusią. Obecnie wniosek jest na wysokiej 
pozycji w rankingu, więc istnieje duża szansa, że otrzyma dofi-
nansowanie. Drugą sprawą dotyczącą bezpośrednio gminy 
Lipsk to planowane przejście graniczne Lipszczany – Sofijewo. 
Od dawna prowadzone były rozmowy międzynarodowe w tej 
sprawie. Obecnie obieg dokumentów się ożywił, dochodzi do 
wielu spotkań, i muszę stwierdzić, że strona Białoruska wyraża 
także potrzebę otwarcia przejścia osobowego Lipszczany – 
Sofijewo – mówił w trakcie sesji w Lipsku Bogdan Dyjuk. 
W trakcie swojego wystąpienia zapewnił też, że w przyszłym 
roku Wojewódzki Zarząd Dróg zajmie się remontem drogi wo-
jewódzkiej od Lipska do Dąbrowy Białostockiej, zgłoszona 
zostanie też potrzeba remontu drogi do Augustowa. Radni Sej-
miku Województwa chcą się też zająć kwestią funkcjonowania 
spółki publicznej PKS, aby lepiej służyła mieszkańcom woje-
wództwa, w szczególności mieszkańcom mniejszych miejsco-
wości.  
Burmistrz Lipska, Lech Łępicki, przedstawił sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej. 
- W okresie międzysesyjnym udało się zrealizować wiele 
spraw, między innymi: uzyskać pozwolenie konserwatora za-
bytków na zamontowanie solarów na budynkach użyteczności 
publicznej i na budynkach mieszkalnych w mieście; złożyć 
wnioski na fotowoltaikę, teraz oczekujemy na ocenę; złożyć 
wniosek na Rewitalizację Parku miejskiego, na remont i mo-
dernizację świetlicy wiejskiej w Krasnem. Środowiskowy Dom 
Samopomocy otrzymał kolejną dotację z ministerstwa na dal-
szy ciąg remontów i na bieżące funkcjonowanie ośrodka, z 
którego w tym momencie korzysta 25 osób. Ku końcowi zbliża 
się budowa garażu dla OSP w Rygałówce. Garaż zostanie od-
dany do użytku najprawdopodobniej w lipcu – informował w 
trakcie sesji burmistrz Lipska. 
Następnie, zgodnie z ustalonym porządkiem, radni przyjmowa-
li większością głosów między innymi: Uchwałę w sprawie 

zmian w budżecie gminy za 2017 r, Uchwałę w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipsk na lata 
2017-2025, Sprawozdania z działalności: Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Lipsku, za 2016 r.   
Radni, po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie udzielili burmi-
strzowi Lipska - Lechowi Łępickiemu - absolutorium. 
Następnie radni przyjęli, zgodnie z zaplanowanym porządkiem 
obrad, Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipsk na lata 
2017-2018, który zakłada aktywizację osób bezrobotnych i 
działania profilaktyczne, zapobiegające przyszłemu bezrobociu 
osób żyjących w otoczeniu osób trwale bezrobotnych. Przyjęto 
także raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Lipsk w latach 2015-2016 oraz zaktualizowano Pro-
gram Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 
Rada Miejska, mocą uchwały, nadała także nazwę ulicy w Lip-
sku. Ulica, która jest przedłużeniem ul. Zakościelnej i biegnie 
przy Placówce SG, do cmentarza żydowskiego i dalej do drogi 
wojewódzkiej 673, będzie nosiła nazwę ul. Augustowska.  
Radni i sołtysi zgłosili także wiele wniosków i interpelacji, 
wśród których najwięcej zapytań dotyczyło inwestycji w infra-
strukturę drogową. Między innymi zagłoszona została koniecz-
ność wycięcia zakrzaczenia, które ogranicza widoczność na 
drogach gminnych w Lubinowie i z Bartnik do Wołkusza. Na-
tomiast w Kopczanach radni wnioskowali o postawienie lustra 
drogowego na zakręcie. Wiceprzewodniczący Rady odczytał 
odpowiedź na zapytanie naszych radnych skierowane do  Pod-
laskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. położenia chodnika 
przy ul. Batorego. W bieżącym roku PZDW nie przewiduje 
inwestycji, jednak w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pie-
szego przy drodze wojewódzkiej, w przyszłym roku wykona 
chodnik od ul. Kościelnej do ul. Rybackiej, przy współudziale 
finansowym gminy Lipsk.  
Zgłaszano także konieczność naprawienia ogrodzenia przy 
Szkole Podstawowej w Bartnikach, oraz położenia krawężnika 
we wsi Jałowo w celu zapobiegnięcia wykruszaniu asfaltu. 
Mieszkańcy gminy zwrócili także uwagę na ograniczoną do-
stępność do usług pediatry, prosząc o przeorganizowanie dni 
przyjmowania pacjentów na bardziej dostępne (np. poniedział-
ki, środy i piątki). Ponowiona została także prośba do dyrektora 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o wyraźniejsze oznako-
wanie pola namiotowego.   
Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte przez burmi-
strza. Zostaną zrealizowane w miarę możliwości               

 (IW) 

Fachowcy od funduszy 
unijnych 

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści. Fundusze Euro-
pejskie mają pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, infra-
struktury, na współpracę organizacji pozarządowych z instytucjami samorzą-
dowymi. Jednak korzystanie z unijnych dotacji wiąże się również z licznymi 
obowiązkami, mówi Anna Czarnecka, inspektor ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Lipsku. Przede wszystkim wniosek 
trzeba złożyć zgodnie z ustalonymi wytycznymi i załącznikami, każdorazowo 
obszernymi i innymi, przestrzegać harmonogramu naboru i realizacji inwesty-

cji, a na koniec wniosek prawidłowo rozliczyć, jeżeli zostanie zakwalifikowa-
ny do objęcia wsparciem. 
Od pomysłu do realizacji projektu wiedzie długa droga.  Przede wszystkim nie 
zawsze można realizować to, co by się zrobić chciało. Po pierwsze, musimy 
brać pod uwagę możliwości naszego budżetu. Po drugie, do każdego konkursu 
przygotowane są kryteria naboru, które trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinan-
sowanie. Często określona jest też minimalna i maksymalna wartość projektu 
lub wysokość dofinansowania. To wszystko trzeba brać pod uwagę opracowu-
jąc koncepcję projektu. Najwięcej czasu przy przygotowywaniu wniosków 
zajmuje kompletowanie załączników. W naszym przypadku właściwie każdy 
projekt zaczynamy od opracowania mniej lub bardziej skomplikowanej doku-
mentacji projektowo kosztorysowej. Dużo czasu zajmują również procedury 
administracyjne związane z uzyskiwaniem różnego rodzaju uzgodnień, pozwo-
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Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania rozstrzygnięty! 

Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla kl. I, II, III Szkoły Podsta-
wowej odbył się 6 czerwca 2017 r. Zgłosiło się 15 uczniów z Lip-
ska i 2 uczniów z Rygałówki. Każdy z uczestników prezentował 2 
teksty: przygotowany przez siebie oraz wylosowany fragment – 
przygotowany przez pracowników Biblioteki Publicznej. 
Komisja konkursowa oceniała: dykcję i prawidłową emisję głosu, 
interpretację tekstu i umiejętność budowania nastroju, wrażliwość 
na piękno słowa mówionego, charyzmatyczność uczestnika oraz 
umiejętność zainteresowania publiczności. 
Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyli: 
Antoni Trochimowicz z kl. II oraz Patrycja Godlewska z kl. III. 
Wyróżniono Marię Rokita z klasy II oraz Martę Boruch, Weronikę 

Buraczyk i Pawła Pawłowskiego z klas III. 
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową i dyplom, ufundo-
wane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lip-
sku.Dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie. 
Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Publicznej. 

*** 
 

Pomaluję na niebiesko Twoje smutne oczy 
Może w tym błękicie nieba coś ludzi zaskoczy 

Promień słońca, biała chmura, lekki wiatru powiew 
Bo gdy oczy będą smutne, to nikt się nie dowie 

Że po rzęsach promyk słońca przebiega zygzakiem 
A spojrzenie jest zlęknionym, bardzo pięknym ptakiem 

Zaciśnięte z bólu usta, niech się iskrzą złotem 
By nie mylić dźwięku śmiechu z nerwowym chichotem 
Niech pokryją wszystkie zmarszczki posrebrzane liście 

A w twych dłoniach dojrzewają też winogron kiście 
By w tych liściach kolorowych, jesiennych buszować 

Trzeba zrywać doświadczenie i się delektować 
I z winogron sok wyciskać, na spragnione usta 

Aż paleta z kolorami będzie całkiem pusta 
Teraz wiem, że z Twego serca tęcza barw wytryśnie 
I na chmurnym oku nieba, blask szczęścia zabłyśnie 

Twoja dusza potrzebuje troski nieustannej 
Ogrodnika, co przystrzyże żywopłot staranniej 
By otoczył piękny ogród niskim barbakanem 

Aby słońce tam świeciło bardzo wczesnym ranem. 
Katarzyna Fiedorowicz 

 

Poezja jest drugą twarzą duszy  
- kącik poetycki Echa Lipska 

 
 

BIULETYN TOWARZYSTW A PRZYJACIÓŁ LIPSKA  
 

Redaguje zespół w składzie: Izabela Wróbel, Agnieszka Boruch 
Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23.  G.P.II-441/351/82 
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Uprzejmie przypominamy, że składka 
członkowska na rok 2017  

pozostaje bez zmian  i wynosi 25 zł za rok!  
Uwaga! Nowy numer konta Towarzystwa 

Przyjaciół Lipska: 
76 1240 5888 1111 0010 7128 

4810 
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na 

nowe konto bankowe! 
Zarząd TPL 

10 czerwca 2017 r. w ramach zadania zleconego „Aktywna 
Rodzina” finansowanego z budżetu Urzędu Miejskiego w Lip-
sku, odbyły się warsztaty szycia przytulanek - domków wraz z 

firmą „Ala ma kota” 

Nowa kadencja nowego Zarządu TPL 
W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym, które od-
było się 22 czerwca 2017 r w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 
Lipska, wzięło udział 27 członków. Zarząd przedstawił zebra-
nym sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz sprawozdania z 
działalności Zarządu w okresie kadencji, czyli za lata 2014-
2017.  

- W tym czasie udało nam się, wspólnie z członkami TPL, przy-
jaciółmi, sponsorami zorganizować wiele ciekawych wydarzeń: 
spotkanie z Przemkiem Kossakowskim, z podróżnikami, pisa-
rzami, projekcje filmowe. Zapoczątkowaliśmy także kilka cy-
klicznych wydarzeń, które cieszą się uznaniem: Rajd Rowero-
wy czy Piknik Rodzinny. Aktywnie działają także, w ramach 
stowarzyszenia, Amazonki, które organizują spotkania w gru-
pach wsparcia, turnusy rehabilitacyjne czy zajęcia ruchowe, 
konieczne do utrzymania sprawności fizycznej. Pozyskaliśmy 
w okresie naszej kadencji zewnętrzne środki finansowe, w ra-
mach których zostały zrealizowane projekty: „Bronisław Jar-
makowicz - wzorowy samorządowiec” oraz „Zmalujmy coś 
pod Kopcem”. Towarzystwo Przyjaciół Lipska jest też partne-
rem instytucji samorządowych w trzech projektach, które reali-
zowane będą najprawdopodobniej w 2018 r. To tylko niektóre, 
nieliczne przykłady naszej działalności. Osoby zainteresowane 
odsyłamy do pełnego sprawozdania z działalności stowarzysze-
nia na naszej stronie internetowej www.lipsk.pl w zakładce 
Towarzystwo Przyjaciół Lipska - mówi prezes, Monika Kobel-
dzis.  

Po przedstawieniu sprawozdań, zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego za 2016 r, które Walne Zebranie przyjęło jedno-
głośnie w drodze jawnego głosowania i udzieleniu absoluto-
rium dla ustępującego Zarządu, przystąpiono do przeprowadze-

nia  wyborów do władz Zarządu na nową kadencję. I tak, w 
głosowaniu jawnym, po zgłoszeniu kandydatów, zatwierdzeniu 
składu Zarządu i ukonstytuowaniu się tegoż, nowy skład Zarzą-
du Towarzystwa Przyjaciół Lipska na lata 2017- 2020 przedsta-
wia się następująco: Monika Kobeldzis - prezes, Agnieszka 
Boruch - wiceprezes, Izabela Wróbel - sekretarz, Joanna Tro-
chimowicz - skarbnik, Danuta Hawrylik - członek. Nad prawi-
dłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza, powołana 
spośród zebranych członków. Tego dnia zostały także przepro-
wadzone wybory do Komisji Rewizyjnej, w skład której we-
szły: Romualda Prolejko - przewodnicząca, Agata Dadura - 
członek, Teresa Kowalczuk - członek.  

Zebrani zaproponowali kierunki działania TPL na przyszłe lata, 
wśród których znalazły się postulaty o inicjowanie i czynną 
współpracę między instytucjami, urzędami, innymi stowarzy-
szeniami oraz wolontariatem. W najbliższym czasie, czyli jesz-
cze w 2017 r planowane są między innymi spotkania warsztato-
we realizowane w  ramach zadania zleconego „Aktywna Rodzi-
na”, które współfinasowane jest z dotacji Urzędu Miejskiego w 
Lipsku oraz III Rajd Rowerowy poświęcony Pamięci Ofiar Ja-
sionowa, który odbędzie się w sierpniu. Rajd Rowerowy zreali-
zowany będzie również w ramach zadania zleconego przez 
Urząd Miejski, współfinansowany z dotacji samorządowej.  

- Dziękujemy wszystkim naszym członkom za zaufanie, jakim 
obdarzyli nasze działania i za danie nam możliwości działania 
w kolejnej kadencji, w prawie niezmienionym składzie. Chcie-
libyśmy podziękować także osobom, które w tym zarządzie się 
pojawiły w kadencji za lata 2014-2017: Lechowi Łępickiemu, 
Marcinowi Lićwinko,  Kamilowi Krysiukowi, oraz Piotrowi 
Masiejczykowi, który pełnił funkcję skarbnika przez dwa lata 
naszej działalności - mówi Agnieszka Boruch, wiceprezes sto-
warzyszenia.                                                                        (IW)  
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(część XX pamiętników Jana Bartoszewicza) 

Tak bez większych zmian przeszła i ta 1940-41 r. zima, dla 
mnie była ona bardzo bolesna, bo aresztowano mego syna. Po-
wód był taki: nie pamiętam dokładnie daty, ale było to w zimie. 
Był wyznaczony dzień niedzielny jako dzień roboczy tzw. 
„woskreśnik”, na który wszyscy bez wyjątku mieli się zgłosić 
do codziennej roboty. Na placu zebrań, gdzie rozprowadzało się 
do poszczególnych robót, syn, jako wozak, powiedział komen-
dantowi, że on, za cały tydzień tak ciężkiej pracy przy zwózce 
kloców (bałanów), czuje się nie zdrów i do roboty w dniu dzi-
siejszym nie stanie. Za jego przykładem wypowiedziało się od 
przystąpienia do roboty jeszcze dwóch wozaków – Sienkiewicz 
i Dąbrowski. Po tym zajściu w kilka dni, w nocy, wtargnął ko-
mendant Biełonogów z dwoma mundurowymi milicjantami i 
jeszcze dwoma świadkami cywilnymi. Zaraz Biełonogów 
oznajmił, że Eugeniusz Bartoszewicz jest aresztowany, a w 
mieszkaniu przeprowadzi się rewizję. W trakcie rewizji ma się 
rozumieć, nic nie znaleziono, bo i w ogóle nic nie było, chyba, 
że podarte łapcie, w których chodziło się do roboty. Synowi 
zaraz kazali zbierać się do wyjazdu. Zbiory były krótkie, bo i 
nie było czego zabierać. Kiedy już wyszli z mieszkania, to oka-
zało się, że byli również aresztowani i Sienkiewicz, i Dąbrow-
ski. Na zapytanie – z czyjego zarządzenia zostali aresztowani? – 
odpowiedzieli, że z zarządzenia prokuratora sądu rejonowego w 
Wiszersku, a dokąd będą skierowani, nic im nie wiadomo. Po-
mimo usilnych starań ustnych i pisemnych, znikąd żadnej odpo-
wiedzi nie mieliśmy, ani ja, ani inni. Tak żyliśmy w niepewno-
ści, aż do lipca 1940 r., kiedy to nasi współobywatele – Dawi-
dowicz i Chojnowski, otrzymali wezwania do stawienia się w 
Sądzie Okręgowym w Mołotowie (Permi), w charakterze 
świadków w sprawie Bartoszewicza, Sienkiewicza i Dąbrow-
skiego. Wiedziałem o tem, bo byłem wtedy „szczetowodem” i 
sam im wypłacałem po 120 rubli na diety i koszty przejazdu 
(poprzedni szczetowód czyli rachmistrz, Mielników, był powo-
łany do służby wojskowej.  
Wszyscy byli postawieni jako oskarżeni za podburzanie do 
strajku i wyłamania się z zarządzeń partii i rządu. Wszystkim 
przyznano karę po 10 lat przymusowej roboty (prynudroboty). 
Po odczytaniu wyroku wszystkich skierowali na stację do po-
ciągu, a było ich dużo, załadowali do wagonów towarowych i 
skierowali do Solikamska. 
Lato było upalne, a w wagonach było przepełnienie, byli za-
mknięci pod plombą, tak, że ludzie formalnie się dusili. Właśnie 
wtedy, od duchoty i z tego, że był chory, zmarł na kolanach 
mego syna Dąbrowski. I w ten sposób wyroku sądowego nie 
wykonał. Tak właśnie minął smutny dla nas 1940 rok.  
Następny rok zapowiadał się taki sam jak przeszły, aż do dnia 
22 czerwca, kiedy to niespodziewanie, Niemcy napadli na 
Związek Radziecki. Było to w niedzielę, wtedy, kiedy dla nas 
Polaków z Czurocznej, dzień ten był wyznaczony na sadzenie 
kartofli na wyznaczonych dla nas działkach, na górze w pobliżu 
posiołka (na nizinnych miejscach, nawet wśród lata, często byli 
przygruntowe przymrozki, czego wysoko w górach nie bywa-
ło).  Działki ogrodowe były wyznaczone przy drodze nowo-
powstałej z Pieszczanki do Czurocznej. Był czas obiadowy, 
wszyscy zebrali się do jednego miejsca, przy rozpalonym ogni-
sku. W tym czasie nadjechał nasz rachmistrz Mielników, który 

wiózł konno pocztę z Pieszczanki. Zaraz go zatrzymaliśmy, bo 
każdy miał nadzieję otrzymać jakieś wiadomości od swoich z 
kraju, ale zamiast ciekawych wiadomości od swoich, otrzymali-
śmy smutną wiadomość, bo tym samym była przerwana wszel-
ka łączność z nami. Mielników oświadczył, że telegraficzne 
wiadomości stwierdzają, że dnia 22 czerwca o godzinie 4-tej, 
armia Niemiec hitlerowskich podstępnie przekroczyła nowo 
wyznaczoną granicę i zaczęła bombardować z lądu i powietrza 
wszystkimi rodzajami broni, nie tylko skupiska oddziałów woj-
skowych, ale i miasta oraz osiedla cywilne.  
Ludność rosyjska cywilna była mocno przygnębiona, bo tylko 
niedawno została zakończona jedna wojna – z Finlandią, a tu 
zaraz pojawiła się druga, z Niemcami, i to tym gorsza, że kraj 
nie był przygotowany i jak było widać, było brak wszystkiego, 
nawet ubrania i obuwia. Zmobilizowani żołnierze, którzy odby-
wali wstępne ćwiczenia w swoich rejonach, nie byli ubrani w 
uniform wojskowy, a w ubrania cywilne. Na nogach mieli łap-
cie, w których szli, na popełnienie, na front. Skąpo było i z wy-
żywieniem, bo w pierwszą kolej odczuliśmy – my, armia robo-
cza, która była zmuszona do intensywniejszej pracy, aby tym 
ulżyć braciom na froncie. Pierwszo odczuliśmy to, że zaraz 
ograniczyli dawkę chleba, już można było kupić w „łarku” tyl-
ko jeden kilogram, a w prędkim czasie zostały wprowadzone 
kartki żywnościowe, po których można było otrzymać tylko 
chleb, bo w sklepach nic już nie było. Normy chleba były nastę-
pujące:dla fizycznie pracujących – 0,8 kg, dla umysłowo pracu-
jących – 0,6 kg, dla nie pracujących jak: starcy, dzieci i kaleki – 
tylko 150 gram. Oprócz tego, dla pracujących była stołówka, w 
której można było otrzymać rano, przed wyjściem na robotę, i 
wieczorem, po zakończeniu robót – po 0,5 l, każdorazowo, żur-
ku, który my nazywaliśmy – „bałanda”, i to było całodzienne 
pożywienie. Mówię tu tylko o sobie i mnie podobnych, którzy 
pracowali w lesie na Uralu, o innych nie mówię, bo poza swoim 
posiołkiem, nigdzie nie byłem, bo bez przepustki komendanta, 
nigdzie nie wolno było wyjść – nawet do szpitala czy apteki. 
Przy takim rygorze „wolno obywatelskim” i przy takim wyży-
wieniu, ludzie zaczęli podupadać na siłach, a potem zaczęli 
puchnąć z głodu, byłem tego naocznym świadkiem, bo sam też 
to przeżywałem. Pewnego razu, a było to jakoś latem 1941 r., 
byłem w mieście Krasnowiszersku, gdzie przypadkowo spotka-
łem byłego przełożonego – majstra z posiołka Czornaja – oby-
watela Łogwinowa, z którym przywitałem się jak ze starym 
znajomym, i przy potocznej rozmowie zawadziliśmy o bieżące 
sprawy wojenne. Wtedy to Łowginow powiedział: „A wiesz co, 
Bartoszewicz, wtedy jak my z tobą trochę sprzeczaliśmy się, ty 
miałeś rację! Przeklęty Hitler dobrał się i do nas. Ale na nas to i 
zęby połamie!” Odpowiedziałem: „A ty Łowginow tak wtedy 
zachwycałeś się swym sojusznikiem, a teraz co powiesz?”, on 
na to: „A nu jego, do diabła z takim sojusznikiem! To był na-
szego rządu wielki błąd, czego teraz żałuje, ale po czasie”.  Tak 
to rząd radziecki odczuł na własnej skórze ten popełniony błąd, 
przez namowy ówczesnego Komisarza Spraw Zewnętrznych 
Mołotowa, za co on był usunięty ze swego stanowiska. 

 C.d.n. 
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MGOK Biblioteka Publiczna w Lipsku poleca: 
powieści  historyczne  o Polsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

 

 
 

      
 
 
 

 
 
 
 

Pani Krystyna Cieśluk 
podarowała  4 zeszyty 
Biuletynu Konserwator-
skiego Województwa 
Podlaskiego Wydane 
przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Białymstoku. 
Prezentowane w nim są 
różnorodne materiały o 
dziejach Podlasia.  Zawierają także artykuły związane 
z naszym Miastem i Gminą: 

 Nr  18  - Strój ludowy Lipska i okolic 

Nr 19 – Dawne ludowe tradycje weselne w gminie 
Lipsk 

Nr 20 – Wielki Post i Wielkanoc w gminach: Lipsk, 

Dąbrowa Białostocka, Sztabin, Płaska i Nowy Dwór 

Nr 22 – Pogrzeb w dawnej tradycji ludowej na terenie 
dorzecza górnej Biebrzy. 

P. Krystynie dziękujemy za wzbogacenie Księgozbio-
ru Regionalnego. 

Zainteresowanych zapraszamy do Czytelni Biblioteki 
Publicznej.  
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umiejętności wokalne przed licznie zgro-
madzoną publicznością. Uwagę miesz-
kańców  i gości niedzielnej imprezy 
przykuł pokaz sportów walki teakwon-
do, kickboxing i krav maga, zaprezento-
wany przez Combat Sports Academy. 
Talenty  taneczne  zademonstrowały 
dzieci pokazem Zumby, grupy przed-
szkolnej i szkolnej, prowadzonej przez 
Natalię Giedź,  a Mała Pasja, która ćwi-
czy pod czujnym okiem Wioletty Rokita 
i Krystyny Bochenek, energetyzującymi 
choreografiami, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Swój debiut na sce-
nie miał zespół Kaprys ze Sztabina. Pu-
bliczność zachwycił koncert zespołu Za-
reczańskije Kryniczki z Białorusi, Age z 
Litwy oraz zespół Niemoralna Propozy-
cja z Białegostoku. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Summer Night. 
Tego dnia Stowarzyszenie „Pomóż So-
bie” przeprowadziło zbiórkę publiczną 
na leczenie i rehabilitację podopiecznych 
Stowarzyszenia. W zbiórkę aktywnie 
włączyli się wolontariusze, kwestując do 
puszek oraz w towarzysząc w występie 
na scenie z podopieczną Stowarzyszenia. 
 
Z okazji Dni Lipska organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji towarzyszących, 
takich jak kiermasz sztuki ludowej, wy-
stawa rzeźby w plastelinie, pomiar cukru 
i ciśnienia krwi. Nie zapomniano także o 
najmłodszych mieszkańcach. Specjalnie 
dla nich przygotowano atrakcje w postaci 
zjeżdżalni i dmuchanych zamków. Dłu-
gie kolejki ustawiały się do  basenu z 
łódkami, nie zabrakło też  konkursów i 
rodzinnych zabaw z nagrodami.  
Dzięki temu, iż pogoda dopisała, wszyst-
ko udało się pomyślnie zrealizować. 
Natomiast wszyscy ci, którym nie było 
po drodze do uczestnictwa w Dniach 
Lipska, mogli obserwować transmisję na 
żywo na stronie sulika.net. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Lipsku  składa podziękowania wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji Dnia Lipska, 
w szczególności: sponsorom oraz insty-
tucjom i organizacjom, które zechciały 
nam pomóc: Urzędowi Miejskiemu, har-
cerzom, Zespołowi Szkół Samorządo-
wych w Lipsku, radnym, nauczycielom, 
opiekunom dzieci, które wystąpiły na 
naszej scenie, Ośrodkowi Zdrowia, służ-
bom mundurowym, które czuwały nad 
naszym bezpieczeństwem w czasie im-
prezy, twórczyniom ludowym, stowarzy-
szeniu LUKS Biebrza i "Pomóż Sobie", i 
wszystkim, którzy zaangażowali się w 
organizację Dni Lipska - mówi Wiesław 
Bochonko, dyrektor Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lipsku, organizujące-
go coroczną imprezę Dni Lipska.  

(IW, AS) 
 
Sponsorzy Dni Lipska 2017 
 

KWIACIARNIA KAMELIA 
Anna Sztukowska 

16-315 Lipsk, ul. Kościelna 27 
 

"KRYS-GAZ" Danuta Krysiuk 
Stacja LPG w Lipsku 

ul. Stolarska 7 
 

Usługi Transportowe 
Marian Orbik 

ul. Nowodworska 17/3, 16-315 Lipsk 
 

STREFA  IMPREZ 
Paweł Kulesza  

Kulesze Podawce 2, 18-208 Kulesze 
Kościelne 

www.strefaimprez.com  
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lip-
sku 

ul. Nowodworska 25 
www.smlipsk.pl   

 
Bank Spółdzielczy w Suwałkach 

ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki  
 

TRANSPORT  CIĘŻAROWY 
Jerzy Paciorko  

ul. Nowodworska 19/12, 16-315 
Lipsk 

tel. 642-32-65 
 

 ASWEN 
Przewozy Niemcy-Holandia-Belgia-

Londyn 
Agnieszka i Sławomir Paszko 

ul. Nowodworska 17/12, 16-315 
Lipsk 

www.aswen.pl        tel. 506 924 947 
 

Usługi  Weterynaryjne 
Tomasz Furmański, Krzysztof Bie-

lecki 
Aleja 400-lecia 13, 16-315 Lipsk  

 
KOMMERS Alina Filipowicz 
Skup, sprzedaż zboża-ziarna 
Lipszczany32, 16-315 Lipsk 

e-mail: filipowiczalina@wp.pl 
tel. 785 190 174 

 
Centrum Wielobranżowe "ARKA" 

Bożena Skokowska 
ul. Kościelna 35, 16-315 Lipsk  

 
PPUH A.T.C. "PLASTIK" Sych, 

Nieścier, Filipiak S.J. 
Stolarka okienna i drzwiowa 

ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk 
tel. 87 642 26 89 

 
GABINET  STOMATOLIGICZ-

NY 
Marzena Rybińska 

ul. Kościelna 9, 16-315 Lipsk  

 
Zakład  Kamieniarski 

Regina Biedul  
ul. Kościelna 69, 16-315 Lipsk 

 
 "ROLMET" Boguszewski, Boro-

dziuk, Dadura, S.J. 
Produkcja maszyn rolniczych 

ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk 
tel. 87 642 22 82 

 
BIURO-SERWIS  Marcin Dylew-

ski  
os. Centrum 20, 16-100 Sokółka 

tel. 85 711 56 68 
e-mail: biuroserwis@sokolka.com  

 
SZUFLADA  Sklep z odzieżą uży-

waną  
Irena Drapczuk  

ul. Kościelna 2, 16-315 Lipsk  
 

 ABC  Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

Fabian Drapczuk 
ul. Rynek, 16-315 Lipsk 

 
 Sklep Spożywczo-Przemysłowy 

Marek Jermak 
Bohatery 4, 16-315 Lipsk  

 
Delikatesy  CENTRUM 

Fabian Drapczuk 
ul. Kościelna 2, 16-315 Lipsk 

 
"ROL-BUD" Toczyłowscy, Michal-

czuk S.J. 
Materiały budowlane, rolnicze 

ul. Pusta 38, 16-315 Lipsk 
tel. 87 642 27 38 

 
 

Hurtownia "SEZAM" 
w Augustowie 

 
 

Sklep "Groszek"  Krzywiccy 
ul. Rynek, 16-315 Lipsk 

 
 

 Sklep  "Miś"  Kozłowscy 
ul. Kościelna, 16-315 Lipsk 

 
  

Jeronimo Martins Polska S.A. 
Sklep  Biedronka 

 
 

Biebrzański Park Narodowy  
Osowiec Twierdza 8 

 
 

Zespół Szkół Samorządowych 
w Lipsku   

 
 

LUKS "BIEBRZA" Lipsk   
 
  

Adam Skoczko 
Augustów 
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Lato z legendami 
Biorąc pod uwagę sierpień i wrzesień mamy przed sobą prawie 
dwa miesiące kalendarzowego lata, więc możemy z legendami 
pod pachą wybrać się na zwiedzanie wschodniego krańca na-
szego powiatu. Szczerze do tych wędrówek zachęcam. Do prze-
czytania książki wypełnionej wieloma ciekawymi legendami, 
skłonił mnie fakt pracy nad nią dwóch augustowianek, a także 
osobista przyczyna. Ziemia lipska jest kolebką części mojej 
rodziny, zatem kiedy przydarzyła się do tego okazja, zapragnę-
łam tę okolicę poznać od strony ludowych opowieści. Wymie-
nione przeze mnie augustowianki to Irena Drowdwiłło-Batura i 
Stanisława Suszyńska. Irena Batura pracowała nad redakcją 
książki. Dobra redakcja zawsze służy książce i ją dowartościo-
wuje. W tym wypadku również, bo książka została opatrzona 
wyjaśniającymi przypisami bibliograficznymi i historycznymi 
pomagając tym samym czytelnikowi w urealnieniu opowieści. 
Znaną regionalistkę zawsze interesowały podania ludowe, wiele 
z nich sama spisała wędrując po terenie przy okazji poszukiwa-
nia materiałów do swoich artykułów i przewodników turystycz-
nych. Nie dziwię się więc, że zainteresowała się również legen-
dami autorów tejże książki. Zbiór legend O czym szumią łoziny? 
napisany został przez trzy osoby związane biograficznie z zie-
mią lipską. Znaczna ich część to opowieści Stanisławy Suszyń-
skiej, emerytowanej nauczycielki języka polskiego i bibliotekar-
ki szkolnej. Pióro autorki, pochodzącej z Gruszek a mieszkają-
cej obecnie w Augustowie, mogli wcześniej poznać czytelnicy 
„Gazety Płaskiej”, „Martyrii” i „Naszego Sztabińskiego Do-
mu”. Wiele legend wyszło spod pióra Krystyny Cieśluk, rdzen-
nej lipszczanki, twórczyni ludowej i regionalistki zasłużonej w 
wielu dziedzinach dla ziemi lipskiej. Autorka, niektóre z opo-
wieści, jak sama pisze pozyskała od informatorów z terenu gmi-
ny Lipsk, inne zaś zapamiętała z własnego dzieciństwa. Trzecim 
autorem zbioru jest zmarły w 2002 roku współtwórca Towarzy-

stwa Przyjaciół Lipska nad Biebrzą, kierownik tamtejszego ban-
ku spółdzielczego – Witold Sztukowski.  Dobrze, że ocalono w 
książce jego spuściznę.  
Legendy opowiadają o uroczyskach i innych wyróżniających się 
miejscach w Lipsku i jego okolicach. Tłumaczą ich pochodze-
nie, tworzą mityczną historię miejscowości. Wielokrotnie na-
wiązują do autentycznych wydarzeń historycznych dziejących 
się na tej ziemi w różnych wiekach, chociażby w czasie po-
wstań narodowych. Przybliżają niegdysiejsze prace i rzemiosła, 
którymi parała się tamtejsza ludność. Mówią o wielokulturowo-
ści biebrzańskiej ziemi. Wszystkie opowieści, jak przystało na 
legendy, mają w sobie pierwiastek baśniowości, a wiele z nich 
dotyka sfery nadprzyrodzonej.  Kończąc swoje słowo wstępne 
redaktorka książki pisze: Każda legenda była lekiem na zło 
świata realnego, kończyła się zawsze dobrze, a zło musiało ska-
pitulować przed miłością i życzliwością. Właśnie okruchy uczuć 
miłości i życzliwości, charakteryzujących ludzi zamieszkałych 
nad Biebrzą autorzy książki ocalili dla swoich potomnych. Pi-
sząc swoje legendy stworzyli mapę ciekawych miejsc zachęca-
jąc  tym samym czytelników do ich odwiedzenia i zastanowie-
nia się nad historią tej ziemi i samych siebie. Z Augustowa w 
końcu nie jest tak daleko, by nie było możliwości do wybrania 
się w te strony! Ja, przy tej okazji, za legendą legendy Krystyny 
Cieśluk, potwierdziłam fakt istnienia w nadbiebrzańskim mia-
steczku Drozdowej studni. Muszę jedynie dokopać się źródła, 
która to z moich prapraprababek utopiła się w niej przed wieka-
mi dając tym samym powód do straszenia  w tym miejscu nie-
winnych dziewcząt. Książkę wydał Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipsku, graficznie opracował ją Jerzy Świerad i ilu-
stracjami opatrzył Cezary Gładczuk. 

Józefa Drozdowska 
(przedruk art. za  „Przegląd  Augustowski”  

nr  8 (245) sierpień 2015 

Reprezentanci Suwalszczyzny 
na 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel  

i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu nad Wisłą (22-25.06.2017) 

 
Jak co roku na najważniejszym muzycznym konkursie folklory-
stycznym: 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą obecność reprezentantów 
Suwalszczyzny przełożyła się na znaczącą ilość i jakość zdoby-
tych nagród.  
Festiwalowe jury złożone z najwybitniejszych polskich etnomu-
zykologów i folklorystów ocenia autentyczność repertuaru, spo-
sób jego wykonania, wiarygodność lokalnej gwary (w wypadku 
śpiewaków i zespołów śpiewaczych) oraz ogólny wyraz arty-
styczny. 
Reprezentanci Suwalszczyzny zawsze przywozili z Kazimierza 
znaczącą ilość nagród i wyróżnień, co jest gwarantem wiary-
godności i autentyczności tutejszego folkloru.  
 
W kategorii solistów śpiewaków:  
 
- drugą nagrodę otrzymała śpiewaczka Helena Napierała (lat 
88) ze Starego Folwarku (gm. Suwałki), wykonująca cykl 
dawnych pieśni z terenu Środkowej Suwalszczyzny;   
 
- trzecią nagrodę otrzymał Krystian Barszczewski (zaledwie 
20-letni) z Wólki Folwark k. Zajączkowa (gm. Bakałarze-
wo), wykonujący lokalne pieśni żniwne i weselne.  
 

W kategorii zespołów śpiewaczych: 
- III nagrodę otrzymał zespół „Rospuda” z Filipowa (gmina 
Filipów), za pieśni liryczne i historyczne;  
 
- wyróżnienie otrzymał Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska 
nad Biebrzą, kontynuujący obrzędowy repertuar ongiś funkcjo-
nujący na kulturowym pograniczu polsko- czarnoruskim.   
 
W kategorii „Mistrz-Uczeń” zapewniającej lokalną ciągłość 
kulturową (szczególnie docenianą obecnie, po ratyfikacji w 
grudniu 2010 r. przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. „O 
ochronie niematerialnego dorobku kulturowego”- która nakłada 
na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek zachowania 
ciągłości lokalnej tradycji kulturowej)  
 
- pierwszą nagrodę otrzymał mistrz Marcin Lićwinko z gmi-
ny Lipsk wraz ze swym 17- letnim uczniem Dominikiem 
Bołtralikiem z Gruszek (gmina Płaska) za pieśni liryczne za-
chowane w centrum Puszczy Augustowskiej;    
 
- drugą nagrodę otrzymała mistrzyni Helena Kibitlewska z 
Filipowa ze swą miejscową uczennicą Anią Zadykowicz (lat 
10), śpiewającą dziecięce pieśni sieroce. 
   Wszyscy reprezentanci Suwalszczyzny  dokonali w Kazimie-
rzu archiwalnych nagrań dla Narodowej Fonoteki Folkloru Pol-
skiego Radia; a także dla ekipy Radia Lubelskiego,   zaś w festi-
walowej gazecie „Burczybas” znalazły się mini informacje o 
wszystkich reprezentantach wielokulturowej Suwalszczyzny i 
ich festiwalowym repertuarze.   

(Mirosław Nalaskowski) 
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W niedzielę, 28 maja 2017 r., przy Lipskim Ośrodku Lokalnej 
Aktywności, odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorem impre-
zy było Towarzystwo Przyjaciół Lipska i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Lipsku. Tego dnia Stowarzyszenie "Pomóż 
Sobie" dołączyło do wspólnej zabawy. Impreza rozpoczęła ak-
cję kwestowania do puszek na leczenie i rehabilitację podo-
piecznych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”. W pomaganie od 
początku zaangażowali się wolontariusze i opiekunowie wolon-
tariatu. Dzielą się tym, co w nich najlepsze, oddają swój czas, 
serce, uśmiech i talenty, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni 
i dziękujemy! 
Kontynuacja zbiórki publicznej miała miejsce podczas Dni Lip-
ska. Zaczęła się wokalnie, piosenką „Smak i zapach pomarań-
czy” w wykonaniu Ewy Matuszewskiej i młodzieży gimnazjal-
nej, jako podziękowanie za ofiarowane wsparcie. Po części 
artystycznej wolontariuszy można było spotkać na placu M-
GOK już do wieczora. Zbierali dzielnie pieniądze do puszek 
rozdając kalendarzyki, naklejki i baloniki symbolizujące akcję 
pomagania.  

Dziękujemy za każdą złotówkę wrzuconą do puszek Wolonta-
riuszy, za przyjazne reakcje na nasze „puszkowe agitacje”, za 
wszystkie „pogawędki” i życzliwe słowa.  
Dziękujemy organizatorom, Towarzystwu Przyjaciół Lipska i 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipsku, za wspólne 
działania.  

Integracja, przygoda, wypoczynek, Stowarzyszenie 
„Pomóż Sobie” nie rezygnuje z aktywnego spędzania  

czasu w tej właśnie formie 
3 czerwca 2017 roku 50-osobowa grupa dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych, w tym podopiecznych Stowarzyszenia z opiekunami, 
udała się do Augustowa na rejs statkiem Jaćwież. Uczestnicy 
wycieczki na chwilę przenieśli się w czasy średniowiecznych 
Jaćwingów płynąc łodzią stylizowaną na jaćwieską, a żeby było 
jeszcze bardziej realistycznie, mogli obejrzeć stroje dawnych 
wojów i nawet przymierzyć niektóre części garderoby. W kli-
macie nowych doświadczeń i pozytywnych emocji, organizato-
rzy wycieczki zaplanowali także seans filmowy „Piękna i be-

stia” w kinie Iskra. Wybrany repertuar bardzo się wszystkim 
podobał, sam pobyt w kinie dla niektórych był nowością. Choć 
już mocno zmęczeni bogatym programem wycieczki, w drodze 
powrotnej wycieczkowicze odwiedzili również Sanktuarium w 
Studzienicznej. Szczęśliwi i radośni, umocnieni wiarą, wspólny-
mi przeżyciami, wzbogaceni o nowe doświadczenia, wszyscy w 
dobrych humorach powrócili do domów. 
Wyjazd udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu Gminy 
Lipsk w ramach realizacji zadania publicznego pt.: 
„Organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych 
w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalko-
holowa” oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pomóż So-
bie”. 

Sala Integracji Sensorycznej  
Od 6 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” za-
trudnia terapeutę Integracji Sensorycznej. Z dotacji TVP zaku-
piło sprzęt terapeutyczny, natomiast dzięki uprzejmości Dyrek-
cji, salę użycza Zespół 
Szkół Samorządowych 
w Lipsku. Terapia 
wzmacnia pozytywne 
działania wspierające 
rozwój dzieci w Gmi-
nie Lipsk. 

“Życie nie tylko po to jest, by brać … „ 

Krew ratu je  życie  
Zapraszamy do udziału w akcji krwiodawstwa, która odbędzie się  
22 lipca 2017 r.  od godz. 9.00 w budynku Remizy OSP w Lipsku 
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Dni Lipska już za nami… 
W sobotę sportowo, w niedzielę – artystycznie! Tak w kilku 
słowach można opisać tegoroczne Dni Lipska. Atrakcji i 
emocji, zarówno pierwszego, jaki drugiego dnia nie zabra-
kło. 
 
Biebrzańskie Biegi Uliczne 
W sobotę, 10 czerwca, już od rana uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych w Lipsku wzięli udział w XVI Biebrzańskich 
Biegach Ulicznych, zorganizowanych przez  nauczycieli wy-
chowania fizycznego oraz 6.Lipską Drużynę Harcerską Służby 
Granicznej „Żubry”.  

Klasyfikacja 16 Biebrzańskich Biegów Ulicznych: 
Bieg z Rodzicami 3, 4-latki: I MIEJSCE: Mateusz Krzywosz z 
Mamą, II MIEJSCE: Kevin Wojnicz z Tatą, III MIEJSCE: Patrycja 
Halicka z Tatą, IV MIEJSCE: Szymon Borodziuk z Mamą 
Przedszkolaki w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Emilia Paszko, II MIEJSCE: Maja Krzywosz,  
III MIEJSCE: Marlena Żywna, IV MIEJSCE: Wiktoria Dziełak 
Przedszkolaki w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Hubert Bochonko, II MIEJSCE: Mikołaj Myśliwski, III 
MIEJSCE: Przemysław Hawrylik, IV MIEJSCE: Bartosz Krawczuk 
Bieg klas I-II w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Julia Wnukowska, II MIEJSCE: Julia Buraczyk,  
III MIEJSCE: Weronika Chomiczewska,  IV MIEJSCE: Joanna 
Jaroszewicz 
Bieg klas I-II w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Szymon Buiński, II MIEJSCE: Piotr Żywna,  
III MIEJSCE: Jakub Krzywosz, IV MIEJSCE: Paweł Basiński 
Bieg klas III-IV w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Oliwia Drapczuk, II MIEJSCE: Paulina Myśliwska 
III MIEJSCE: Natalia Żywna, IV MIEJSCE: Karina Fiedorowicz 
Bieg klas III-IV w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Bartosz Trochimowicz, II MIEJSCE: Dawid Białous,  
III MIEJSCE: Paweł Krzywicki, IV MIEJSCE: Eryk Gładczuk 
Bieg klas V-VI w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Aleksandra Aleksiejczyk, II MIEJSCE: Amelia Szymc 
zyk, III MIEJSCE: Aleksandra Bułak, IV MIEJSCE: Wiktoria Pasz-
ko 
Bieg klas V-VI w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Łukasz Krzywicki, II MIEJSCE: Kacper Jabłoński, III 
MIEJSCE: Damian Jacewicz, IV MIEJSCE: Wojciech Sobolewski 
Bieg klas gimnazjum w kategorii dziewcząt: 
I MIEJSCE: Gabriela Dobko, II MIEJSCE: Adriana Borodziuk,  
III MIEJSCE: Gabriela Chomiczewska 
Bieg klas gimnazjum w kategorii chłopców: 
I MIEJSCE: Piotr Protasiewicz, II MIEJSCE: Paweł Chomiczew-
ski, III MIEJSCE: Jakub Jabłoński 
 
Turniej Piłki Nożnej na Orliku 
Tego samego dnia na Orliku odbył się Turniej Piłki Nożnej,   
który cieszył się sporym zainteresowaniem. Z zgłoszonych 6 
drużyn, na boisku pokazało swoje umiejętności pięć z nich. 
- W turnieju ostatecznie wzięło czynny udział 5 drużyn. Jedna 
drużyna, która zapowiadała swoją obecność, ostatecznie nie 
dojechała, więc każdej z drużyn dopisane zostały po 3 punkty 
walkowerem – informuje Arkadiusz Boguszewski, organizator 
turnieju. 
Wyniki poszczegolnych meczów: 
Pusta United - Gruszki 2:1, Fc Stock - Fc Słoiki 3:0 wo., Orlik 
Team - Rabona 0:5, FC Słoiki - Pusta United 0: 3wo., Fc Stock 

- Gruszki 5:1, Orlik Team - Pusta United 0:6, Rabona - Stock 
4:1, Orlik Team - Gruszki 3:1, Rabona - Słoiki 3:0 wo., Fc 
Stock - Orlik Team 4:1, Gruszki - Rabona 0:3, Pusta United - 
Fc Stock 0:3, Gruszk - Fc Słoiki 3:0 wo., Pusta United - Rabona 
1:0, Fc Słoiki - Orlik Team 0:3 wo. 
- Zawodnicy dali z siebie wszystko. Turniej miał na celu propa-
gowanie piłki nożnej, i mając na uwadze ilość drużyn, które 
wzięły w nim udział, uważam, że udało nam się cel osiągnąć. 
Na koniec drużyna Orlika z Lipska rocznik 2008 zagrała mecz 
towarzyski z drużyną Akademia „Dąbek” z Dąbrowy Białostoc-
kiej. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla drużyny z Dąbrowy 
– mówi Arkadiusz Boguszewski. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. Miejsce: Fc Stock, 2. Miejsce: Pusta United, 3. Miejsce: Ra-
bona, 4. Miejsce: Orlik Team, 5. Miejsce: Gruszki, 6. Miejsce: 
Fc Słoiki 
Rozdano również nagrody indywidualne: 
Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Czygier z drużyny 
Fc Stock, Najlepszym zawodnikiem turnieju został Filip Mo-
niuszko z drużyny Pusta United, Najlepszym Bramkarzem tur-
nieju został Karol Krzywicki z druzyny Pusta United 
 
W sobotę wieczorem, rozrywki  miłośnikom dobrej zabawy, do 
późnych godzin nocnych, dostarczył zespół InPuls.  
 
Turniej Piłki Siatkowej  
W Turnieju z okazji Dni Lipska wzięły udział 4 drużyny: Bar 
Alibi, Oldboys Biebrza, Koneserzy i Rewolwerowcy. W pierw-
szym meczu turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny Baru Alibi i 
Rewolwerowców, zwyciężyła drużyna młodych chłopaków z 
Augustowa czyli Rewolwerowców.  
- Drugi mecz to, podobnie jak poprzedni, zderzenie młodości z 
doświadczeniem. Drużyna Koneserów to młodzi zawodnicy 
Biebrzy połączeni z młodymi zawodnikami z Augustowa, dru-
żyna gospodarzy to ograni zawodnicy Biebrzy wzmocnieni za-
wodnikami z Dąbrowy Białostockiej. W tym bardzo wyrówna-
nym meczu wygrała drużyna gospodarzy Oldboys Biebrza – 
informuje organizator Turnieju, Rafał Suszyński. 
W meczu o 3 miejsce w turnieju młodzi Koneserzy nie  dali  
szans drużynie z Baru Alibi i pewnie wygrali  to starcie. W fina-
le lepsi okazali się Oldboje BIebrzy wygrywając cały mecz 3:0 
Wyniki turnieju:  
1. Oldboys Biebrza,  2.Rewolwerowcy, 3. Koneserzy, 4. Bar 
Alibi 
- Dziękujemy zawodnikom, drużynom za wspaniałą grę, za to, 
że w Lipsku zainteresowanie siatkówką nie słabnie. Zwycięzcy 
turnieju zostali nagrodzeni pucharami, które  w imieniu burmi-
strza Lipska wręczył Przewodniczący RM Wojciech Protasie-
wicz – mówi Rafał Suszyński. 
 
Rozrywkowa niedziela 
Niedzielne obchody Dni Lipska rozpoczęła msza św. w kościele 
parafialnym p.w. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Oprawę 
muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Przemarsz 
mieszkańców na plac przy M-GOK odbył się  przy dźwiękach 
instrumentów dętych oraz choreograficznych układów  mażone-
tek. Na sali sportowej rozegrany został Turniej Piłki Siatkowej. 
Na scenie zaprezentowały się rodzime zespoły: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, pod batutą Krzysztofa Dadury, mażoretki  
„Dream Girls”, prowadzone przez Jadwigę Tylenda i jej córkę 
Olę, obie grupy  działające przy MGOK, prezentując jak zawsze 
bardzo wysoki poziom. Poczuć się jak prawdziwi artyści mogli 
laureaci Przeglądu Piosenki Przedszkolaka, ujawniając swoje 
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W dzień odpustu parafialnego św. Antoniego, 13 czerwca 
2017 r., przeżyliśmy piękną uroczystość Jubileuszu Kapłańskie-
go Ks. Kan. Jerzego Lubaka. 
Minęło 40 lat posługi kapłańskiej dostojnego Jubilata – w tym 
prawie 20 lat w Parafii Matki Boskiej Anielskiej w Lipsku. 
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Bp Janusz 
Stepnowski ordynariusz łomżyński, Ks. Bp Romuald Kamiński 

biskup pomocniczy diecezji ełckiej, księża koledzy kursowi, 
siostry zakonne Rodziny Maryi, księża wikariusze pracujący w 
lipskiej parafii na przestrzeni 20 lat, pan Minister Jarosław Zie-
liński z żoną, rodzina Jubilata oraz licznie zgromadzeni parafia-
nie. Mszę św. koncelebrowaną sprawował Ks. Bp Romuald 
Kamiński, a homilię wygłosił Ks. bp Janusz Stepnowski. 
Nasz Jubilat, niezwykle wzruszony i szczęśliwy, składał po-
dziękowania wszystkim, którzy na drodze Jego życia kapłań-
skiego zostawili znaczący ślad – przyczynili się do dojrzewania 
powołania, a potem do formowania charyzmatycznej duchowej 
osobowości. 
W imieniu parafian, za całokształt pracy duszpasterskiej, peł-
nych merytorycznych treści, w pięknych słowach podziękowali: 
Andrzej Lićwinko, Krystyna Łukaszewicz i Bożena Mucha. Po 

nich z podziękowaniem i życzeniami wystąpili: ministranci, 
dyrekcja szkoły i młodzież szkolna, Parafialna Rada Duszpa-
sterska i Ekumeniczna, Akcja Katolicka, Nadzwyczajni Szafa-
rze Komunii Świętej, Parafialny Zespół Caritas, wspólnoty mo-
dlitewne i chór. Uroczystość ubogaciła oprawa liturgiczna; 
uświetniły pieśni scholii dziecięco-młodzieżowej i chóru. 
Po uczcie duchowej zostaliśmy zaproszeni na obiad do restaura-
cji „Sympatia” w Dąbrowie Białostockiej, gdzie było bogato, 
smacznie i wesoło. 
Choć wróciliśmy już do codzienności, ukwiecone ołtarze i pięk-
nie wykonany okolicznościowy plakat z napisem JESTEŚ KA-
PŁANEM NA WIEKI nie pozwolą szybko zapomnieć tych 
przeżytych podniosłych chwil. 

Leonarda Żabicka 

Uroczystość Jubileuszu 40-lecia Kapłaństwa 
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Kolejny miesiąc intensywnych treningów w różnych grupach 
wiekowych, wyjazdów i zwycięstw! Combat Sports Academy 
Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Sokółka nie zwalnia kroku, 
chociaż za oknem pachnie już wakacjami! 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Głobuszycach 
 
Paweł Chomiczewski brązowym medalistą Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF!  
- Świetne, twarde walki, emocje w każdej z nich i wreszcie jest 
upragniony sukces – mówił trener, zaraz po zwycięskiej walce 
Pawła.  
Pozostali reprezentanci Krzysztof Boguszewski, Maciej Toczy-
łowski, Hubert Macałko, Kamil  Borodziuk, pomimo zaciętej 
walki, wrócili bez trofeów. 
 
Mistrzostwa  Polski Seniorów w Ciechanowie    
- Tegoroczne zmagania na arenie ogólnopolskiej zakończyliśmy 
startem w Ciechanowie, podczas XXX Mistrzostw Polski Senio-
rów. Tym razem  damska ekipa wywalczyła jeden brązowy me-
dal. Gratulujemy Karolinie Budnik, gdyż konkurencja była du-
ża, a przeciwniczki silne. Pozostał nam jednak niedosyt, zwłasz-
cza u Martyny Pietrzeniec, która przez kontuzję musiała się wy-
cofać ze startu w swojej koronnej konkurencji walk do 56 kg – 
informuje trener, Tomasz Leszkowicz. 
W zawodach wzięły również udział dwie juniorki - Gabriela 
Sztukowska oraz Patrycja Lipska, trenujące w Dąbrowie Biało-
stockiej. 
- Nasz start w zawodach możliwy był dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Lipsku 
oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce – dodaje Leszkowicz. 
Zawody odbywały się w dniach 27-28 maja. 
 
Piknik Rodzinnny 
28 maja na Pikniku Rodzinnym odbył się pokaz taekwon-do 
oraz Turniej Crossfit, w którym wzięły udział osoby zarówno 
trenujące tę konkurencję w Klubie, jak i osoby niezwiązane z 
Klubem.  
 
Profesjonalna Liga Taekwon-do w Pruszczu Gdańskim 
W dniach 2-3 czerwca, CSA odwiedził Pruszcz Gdański. Nasi 
zawodnicy brali udział w 11 edycji Profesjonalnej Ligi Taekwon
-do, gdzie drużynowo Klub zajął III miejsce.  
- Najlepiej zaprezentowały się Karina Fiedorowicz, Julia Kułak 
oraz Partycja Lipska. Wygrały one klasyfikacje w swoich kate-
goriach wiekowych! Na ogromne słowa uznania zasługują 
wszyscy nasi reprezentanci, którzy dzielnie stawiali czoło 
przeciwnikom i własnym słabościom! A to przecież jest w 
taekwon-do najważniejsze – komentuje trener. 
 
EGZAMIN NA STOPNIE UCZNIOWSKIE  
10 czerwca nasi adepci prezentowali swoje umiejętności 
podczas egzaminu na stopnie uczniowskie taekwon-do. 
Egzaminatorem był Mistrz Zbigniew Bujak VIII Dan, któ-
ry dzień wcześniej przeprowadził seminarium w naszym 
klubie.  
Do egzaminu przystąpiło 70 osób. Wszyscy uzyskali pro-
mocję.  
- Na największe brawa zasługują najmłodsi adepci, którzy 
prezentowali bardzo wysoki poziom, czego dowodem mo-
gą być promocje o trzy i dwa stopnie. Wyróżnić należy 

Malwinę Borodziuk (awans z 9 na 6 kup), Antoninę Bułkowską 
(z 9 na 7 kup), Janka Rychtarczyka (z 10 na 8 kup), Urszulę 
Konstańczuk (z 10 na 8 kup) i Kacpra Szczypińskiego (z 10 na 8 
kup).  Na koniec popis taekwon-do pokazała Patrycja Lipska 
zdając na 1 kup. Mamy nadzieję, że za rok jeszcze lepiej zapre-
zentuje się podczas egzaminu na czarny pas – informuje Tomasz 
Leszkowicz. 
 
Dni Lipska 2017 
Tradycją stało się, że CSA jest obecny na Dniach Lipska, gdzie  
promuje zdrowy styl życia i demonstruje umiejętności adeptów. 
W tym roku, w niedzielę, 11 czerwca, CSA zaprezentowało 
pokaz umiejętności różnych grup wiekowych uczniów. Nowo-
ścią był pokaz kickboxerów trenujących w Klubie oraz pokaz 
samoobrony. 
  
Ognisko 
22. czerwca, jak co roku, ostatnim punktem przed zasłużonym 
odpoczynkiem, jest ognisko integracyjne. Spotkanie odbyło się 
na terenie WTZ w Dąbrowie Białostockiej.   

(IW) 

Czerwiec bogaty w wydarzenia w Klubie Combat Sports Academy 
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Bal Gimnazjalistów i Zakończenie Roku Szkolnego 
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