
 10 lipca b.r. odbyły się I Bie-

brzańskie Spotkania na Tratwach – 

promocyjna impreza Stowarzyszenia 

Gmin Górnej Biebrzy. Dopisała za-

równo pogoda, organizator jak i go-

ście. A spotkali się wówczas: Zyg-

munt Ropelewski – senator RP, 

Krzysztof Jurgiel – poseł na Sejm i 

przewodniczący Sejmiku Samorzą-

dowego, Piotr Krutul – poseł na Sejm, 

Elżbieta Kaufman-Suszko z Zarządu 

Sejmiku Podlaskiego, Adam Horo-

deński – dyrektor departamentu Spor-

tu i Turystyki Urzędu Marszałkow-

skiego, Mieczysław Ilkowski – wice-

prezes Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska, Grzegorz Bie-

lecki – dyrektor Biebrzańskiego Parku 

Narodowego i jego zastępca – Jan 

Leszkowicz, Dariusz Martynow – 

przedstawiciel Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, Andrzej Tuka – 

prezes Eko Efektu z Warszawy i jego 

zastępca – Grzegorz Wiśniakowski. 

Byli też burmistrzowie: Dąbrowy 

Biał.- Jarosław Budnik, Suchowoli- 

Jerzy Omielan, Moniek- Zbigniew 

Męczkowski; wice-burmistrzowie: 

Augustowa- Jerzy Demiańczuk i Go-

niądza- Mariusz Ramotowski; wójto-

wie: Nowego Dworu – Józef Stran-

kowski, Sztabina – Kazimierz Bura-

kowski i Gródka – Eugeniusz Siemie-

niuk; przewodniczący rad miejskich: z 

Dąbrowy Biał. – Antoni Hrynkiewicz 

i Lipska – Antoni Kościuch oraz 

przedstawiciele Zarządu MiG Lipsk – 

Jan Zakarzecki i Jan Krysiuk Płynęli z 

nami również: Zbigniew Trzasko – 

współorganizator spływu i właściciel 

tratew, Marek Kępski zajmujący się 

turystyką, przedstawiciele Elektrowni 

Szczytowo-Pompowych, Telewizji 

Białystok, Radia Białystok i Gazety 

Współczesnej oraz osoby towarzyszą-

ce gościom. 

Program imprezy zakładał 

promocję i zarazem poszukiwanie 

produktów turystycznych. Jej prze-

bieg potwierdził, iż część z nich jest 

już sprawdzona i gotowa. I tak: godz. 

10
30

 - śniadanie regionalne zaczęło się 

od prezentacji Biebrzy z lotu ptaka, 

następnie podano KARTACZE popi-

jane BARSZCZEM; godz.12
00 

 - 16
00 

 

- spływ Biebrzą na tratwach. Ruszyły 

4 tratwy wyposażone w koła ratun-

kowe, kapoki, wiosła, „pychy”, pale-

niska, „bocianie gniazda” na dom-

kach, ławeczki i kajaki. Spływ jest 

niepowtarzalną przygodą, uzależnioną 

od upodobań uczestników, których w 

sumie płynęło 40. Na początku nie 

obyło się bez wyścigu na zarośniętej 

rzece, później zaś, gdy wpłynęliśmy 

na czyste lustro wody nastąpił czas 

pełnego relaksu, rozmów, wiosłowa-

nia na kajakach, obserwacji krajobra-

zu z „bocianich gniazd”. W połowie 

trasy „umyślni” odtransportowali 

ekipę telewizyjną kajakami do przy-

stani w Lipsku. Około godz. 16
00

 

przystanek Jałowo i tutaj piękna nie-

spodzianka – Zespół Regionalny 

„Lipsk” powitał nas „.białym” śpie-

wem, który wywołał wśród gości i 

podziw,  i  wzruszenie.  Godz.  16
00

  

– spacer po bagnach. Po krótkiej wę-

drówce biebrzańskimi bagnami dotar-

liśmy do wyspy jałowskiej, skąd cze-

kającymi już na nas zaprzęgami kon-

nymi wróciliśmy ze śpiewem do Lip-

ska. Godz. 17
00

 – kolacja biebrzańska 

i przyśpiewki biesiadne przy ognisku. 

Orzeźwiający KWAS CHLEBOWY  

i NAPÓJ MIODOWO-MIĘTOWY, 

KISZKA i BABKA ZIEMNIACZA-

NA oraz inne SWOJSKIE WYROBY 

serwowane przez panie z zespołu 

„Lipsk” ujmowały gości. Po posiłku 

przyszedł czas na rozmowy o rozwoju 

turystyki, spostrzeżenia, uwagi, wnio-

ski, konkretne plany i sposoby ich 

finansowania. Później śpiewy przy 

ognisku, zabawa i niestety pożegnania 

z mocnym postanowieniem o spotka-

niu za rok. 

 Bardzo dziękuję wszystkim 

uczestnikom za liczne przybycie i 

aktywny udział w spotkaniach oraz 

tym, którzy przyczynili się do dobrej 

organizacji imprezy, a w szczególno-

ści: Wiesławowi Bochonce i pracow-

nikom M-GOK-u, Henrykowi Hawry-

likowi i pracownikom Zakładu Go-

spodarki Komunalnej oraz Urzędu 

Miasta i Gminy, Janowi Zakarzec-

kiemu, Janowi Krysiukowi, Straży 

Granicznej, Policji, restauracji „Bie-

brzanka”, sklepom, które użyczyły 

parasoli, a ponadto: Zofii Wieczor-

kowskiej i Stanisławowi Chaleckiemu 

za opiekę kulinarną, Annie Citko i 

Stanisławowi Dzietczykowi za duży 

wkład w zabawianie gości oraz zespo-

łowi „Lipsk” i woźnicom za pomoc w 

uświetnieniu I Biebrzańskich Spotkań 

na Tratwach. 
                            Andrzej Lićwinko 

                         Prezes Stowarzyszenia 

                         Gmin Górnej Biebrzy 
 

Od redakcji: Przebieg spływu obrazuje 

fotoreportaż na str. 5-7 
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Lipcowa rocznica 
 

Lipiec to miesiąc, w którym myśli wielu mieszkańców Lipska bie-

gną ku fortom w Naumowiczach  i spoczywającym tam 50 naszych Roda-

kom, bestialsko zamordowanym przez hitlerowców. Tę tragiczną rocznicę i 

postać Błogosławionej Marianny Biernackiej przypomniał kanclerz Kurii 

Biskupiej w Ełku w swoich homiliach wygłaszanych na wszystkich Mszach 

św. w dniu 11 lipca br. Jedną ze Mszy św. o godz. 8
00

 celebrował biskup 

Edward Samsel. Poinformował on, że 12 września 1999r. na fortach w Na-

umowiczach odbędą się uroczystości organizowane przez biskupa grodzień-

skiego. Uroczystości te poświęcone będą pamięci Marianny Biernackiej i 

pozostałych zakładników. 13 lipca br. ks. proboszcz Jerzy Lubak odprawił 

żałobną Mszę św. w intencji wszystkich zamordowanych. 

(tks)  

 
 

I Suwalski Jarmark Kultury 
Ludowej. 

  

  W  dniach  24-25  lipca  1999r. odbył  się  

I Suwalski Jarmark Kultury Ludowej zorganizo-

wany przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki 

w Suwałkach. W pierwszym dniu Jarmarku w 

nowo wybudowanej muszli koncertowej w Parku 

Konstytucji 3 Maja odbyła się prezentacja zespo-

łów folklorystycznych 3 powiatów – suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. 

Program składał się z trzech części. W pierwszej z nich, wystąpiły zespoły będące 

tegorocznymi laureatami Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-

wych w Kazimierzu n/Wisłą. W drugiej części – konkursowej wzięło udział 16 

zespołów, wśród nich również Zespół Regionalny „Lipsk”, który zaprezentował 

folklor taneczny naszego regionu na kanwie widowiska „Maskarada Sylwestrowa”. 

 W trzeciej części pierwszego dnia, wystąpiły gościnnie zespoły ludowe z 

woj. warmińsko-mazurskiego oraz zespół ludowy „Levindra” z Litwy. 

 Oprócz prezentacji zespołów, na placu przed muszlą koncertową, rozsta-

wione były stragany twórców ludowych prezentujących wytwory rękodzieła ludo-

wego, wśród nich również kolorowe stoisko twórców ludowych z Lipska – G. 

Sztukowskiej, Z. Sewastianowicz, Z. Pietrewicz, K. Makowskiej, K. Cieśluk i B. 

Chomiczewskiej.  

 Drugi dzień Jarmarku – 25 lipca – to kontynuacja targów sztuki ludowej i 

występ zespołu ludowego „Levindra” z Litwy. 

  
 

 

 

 

Koncert na ...dwa psy 
  

„Całą noc psy szczekały, całą noc nie mogłam spać”. Ten fragment znanej 

piosenki mogą sobie nucić mieszkańcy bloków przy ulicy Szkolnej, ale tylko ci, co 

nie posiadają psów. Każdą niemal noc pod tymi blokami urządzają koncerty szcze-

kania i wycia psy, wypuszczone na zewnątrz przez ich właścicieli. Widocznie nie 

chcą, aby te koncerty odbywały się w ich mieszkaniach. Skoro jednak są to „psy 

rasy domowej”, to chyba ich miejsce jest w domu. Tymczasem, czy to dzień, czy 

noc, większe i mniejsze czworonogi, niektóre ponoć rasowe, włóczą się wokół 

bloków oraz po bliższych i dalszych ulicach, obszczekując kogo tylko się da. Tak 

się jakoś złożyło, że żaden z tych psów nie został złapany w czasie akcji wyłapy-

wania bezpańskich zwierząt. Widocznie w tym czasie miały one „swoich panów” i 

przebywały w domach. 

(jan) 

 

    CO?GDZIE?KIEDY? 

 

 10 lipiec – I Biebrzańskie 

Spotkania na Tratwach  - 

promocyjna impreza zorgani-

zowana przez Stowarzyszenie 

Gmin Górenj Biebrzy /szerzej 

na str. 1, fotoreportaż str.4-7/. 

 11 lipiec– udział twórców 

ludowych (G.Sztukowskiej, 

B.Chomiczewskiej, R. Sztu- 

kowskiego i K. Cieśluk) w IV 

Suwalskim Jarmarku Tury-

stycznym organizowanym 

przez Suwalską Izbę Tury-

styczną. Nasi twórcy ludowi 

prezentując wyroby sztuki 

ludowej, byli jednocześnie 

propagatorami walorów tury-

stycznych  naszej miejscowo-

ści rozdając wśród zwiedza-

jących broszurki i foldery 

oraz sprzedając pocztówki. 

 13 lipca – msza św., złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy 

pod tablicą i pomnikiem 

„Zginęli za Polskę” w 56 

rocznicę rozstrzelania 50 

mieszkańców Lipska na for-

tach w Naumowiczach 1943r. 

 18 lipiec – miejsko-gminne 

zawody sportowo-pożarnicze 

jednostek OSP miasta i gmi-

ny Lipsk. /szerzej na str.9/. 

 24 lipiec – I Suwalski Jar-

mark Kultury Ludowej w 

Suwałkach, zorganizowany 

przez Regionalny Ośrodek 

Kultury i Sztuki . /szerzej ob-

ok/. 

 25 lipiec – otwarcie biura 

poselskiego posła AWS Józe-

fa Mozolewskiego w Lipsku. 

/szerzej na str. 3/. 

 31 lipiec – początek VII 

Spływu Kajakowego „Krainy 

dziewiczej przyrody – Doliną 

Biebrzy”. Organizatorem 

spływu jest WOAK w Bia-

łymstoku. Spływ odbywa się 

pod patronatem Marszałka 

woj. Podlaskiego.  Uczestni-

cy spływu zwiedzili Lipsk, 

zjedli obiad składający się z 

potraw regionalnych oraz 

wysłuchali pieśni naszego re-

gionu wykonanych przez Ze-

spół Regionalny „Lipsk”. 
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W niedzielę 25 bm. w Lipsku 

odbyła się niecodzienna uroczystość. 

Swoje biuro poselskie otwierał poseł 

Józef Mozolewski. Cała uroczystość 

zaczęła się mszą świętą w intencji Oj-

czyzny, w miejscowym kościele para-

fialnym. W trakcie mszy kilka utwo-

rów wykonała orkiestra Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Lipsku pod batutą 

p. A. Ganuszki z Augustowa. Kazanie 

wygłosił ks. proboszcz Jerzy Lubak, 

mówiąc o konieczności poszanowania 

ludzi starszych, którzy bardzo często 

jeszcze, tkwią w świecie innych war-

tości i przywiązani do ziemi ciałem i 

duszą nie mogą zrozumieć, ani cza-

sów współczesnych, ani wolnego ryn-

ku w rolnictwie.  

 Po mszy, jako że był to dzień 

św. Krzysztofa, patrona kierowców, 

odbyło się poświęcenie samochodów, 

w którym wzięli udział również nasi 

goście, bowiem oprócz posła J. Mozo-

lewskiego przybyła także jego mał-

żonka. Białystok reprezentował sekre-

tarz Zarządu Rejonu NSZZ Solidar-

ność p. Zbigniew Czarnecki, a Dą-

browę Biał. burmistrz p. J. Budnik. 

Przybyli również z Dąbrowy Biał. pp. 

Józef Poźniak, Jan Sulik i kilku in-

nych. 

Rolę gospodarza terenu i 

gminy Lipsk  pełnił przewodniczący 

Rady Miejskiej p. Antoni Kościuch.  

Po wyświęceniu samochodów 

cała grupa zaproszonych gości pieszo, 

w ślad za maszerującą orkiestrą stra-

żacką, udała się pod pomnik „Zginęli 

za Polskę”, gdzie poseł J. Mozolewski 

złożył wiązankę kwiatów. Następnie 

cała grupa licząca 16 osób przeszła do 

sali posiedzeń w M-GOK-u, . Okazało 

się, że ta niewielka grupa ludzi jest 

doskonale zorientowana w sprawach 

Lipska, a ponadto patrzy na nie z róż-

nych punktów widzenia. To sprawiło, 

że wypowiadane uwagi i cała dysku-

sja stały na merytorycznie wysokim 

poziomie. A trwała ona ok. 2 godzin, 

od 11
30

 do 13
30

. Poruszono wiele 

istotnych dla Lipska spraw i proble-

mów. Skupiono się na przyszłości; co 

robić dalej, jak się ustawić w ciągle 

zmieniającej i trudnej do przewidze-

nia rzeczywistości? Przewodniczący 

Rady p. A. Kościuch wywołał sprawę 

podziałów lipskiej prawicy. W dysku-

sji podnoszono  cały szereg innych 

wątków, okoliczności i momentów. 

Około godziny 13
30

 uczestnicy dysku-

sji samochodami udali się do lokalu w 

biurowcu SUR. W trakcie krótkiej ce-

remonii ks. J. Lubak wyświęcił lokal.  

Po dokonanej ceremonii 

otwarcia biura goście udali się na gra-

nicę do Lipszczan, co było możliwe 

dzięki uprzejmości komendanta straż-

nicy kpt. Jana Sawosia. W toczącej się 

rywalizacji o przejście graniczne mię-

dzy Lipszczanami i Chworościanami 

ta wizyta być może, kiedyś będzie 

miała znaczenie. Aczkolwiek to nie 

poseł J. Mozolewski będzie podej-

mował decyzję w sprawie lokalizacji 

przejścia granicznego, to jednak moż-

na się spodziewać, że jego wpływ na 

podjęte decyzje będzie znaczny (zaw-

sze to lepiej aby mógł obejrzeć Lipsz-

czany i porównać je z Chworościa-

nami). Poseł J. Mozelewski jest jed-

nym z najważniejszych ludzi w struk-

turze władzy woj. podlaskiego. Jest 

także przewodniczącym Zarządu Re-

gionu NSZZ Solidarność w Białym-

stoku. W samych Lipszczanach, ze 

względu na potworny upał, nikt już 

nie miał siły aby zasiadać przy rozpa-

lonym ognisku i wszyscy uciekali w 

miły chłodek przygranicznego domku. 

Przy stole toczyła się bardziej swo-

bodna i luźna, już nie tyle dyskusja, 

co rozmowa. Namawialiśmy posła J. 

Mozolewskiego, aby od Lipska spły-

wając tratwami zapoznał się z Biebrzą 

w całym jej biegu. Odwoływaliśmy 

się tutaj do lokalnego patriotyzmu, 

bowiem poseł J. Mozolewski jest 

mieszkańcem nieodległych od Bie-

brzy Moniek.  

 Mówiono również o turystyce 

biebrzańskiej, o bardzo korzystnym 

położeniu Lipska, między Biebrzą a 

Puszczą Augustowską, jak również o 

samym biurze poselskim – czym ono 

ma być dla mieszkańców gminy i Lip-

ska. Biuro posła J. Mozolewskiego w 

Lipsku jest jego 8 z kolei biurem po-

selskim. To zaś wskazuje, że poseł si-

łą rzeczy będzie miał spory materiał 

porównawczy na temat wartości po-

szczególnych swoich biur. Tym bar-

dziej trzeba będzie się sprężyć i poka-

zać, że w Lipsku potrafimy się zorga-

nizować i uzyskać naprawdę dobre 

efekty. To wszystko jeszcze przed 

nami.  

Do takiego samego wniosku 

doszli wszyscy zebrani w Lipszcza-

nach i przed godz. 17.00 rozjechali 

się, każdy do swego domu. 

 
 

Wł. Czarnecki 

 

 

BIURO  POSŁA 
 

 

JÓZEFA  MOZOLEWSKIEGO 
 

W  LIPSKU 
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Razem panowie, nie ociągać się, na 3-4 odpychamy!!! 

Pani redaktor z Radia Białystok uważa, że każdy 

moment jest dobry do zdobycia materiału. 

Poseł Krzysztof Jurgiel już na starcie „poddaje się” urokowi 

Biebrzy. 

„Sąsiedzka pogawędka”  /po prawej 

Burmistrz Dąbrowy Biał.- J. Budnik/. 

    Czy te tratwy wytrzymają? – zastanawia się ich wykonawca -         

    Zbigniew Trzasko. 

„Ach, co to był za spływ!” – fotoreportaż    
z I Spotkania Na Tratwach – 10.VII.1999r. 

  ? 
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„Ach, co to był za spływ!” 

 

                                 

                                                                                   Chwila relaksu. 

          Prezes SGGB w roli sternika. 

Dyrektor Biebrzańskiego Parku 

Narodowego – Grzegorz Bielecki 

- w trakcie wykładu. 

„Wszystko zależy od punktu 

siedzenia” – twierdzi 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Białostockiej 

 – Antoni Hrynkiewicz. 

      Odpoczynek po przebytej drodze. 
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„Kosiarze”  z  Zespołu   Regionalnego 

„Lipsk” w trakcie wykonywania pieśni    

regionalnych.  
Zaprzęg konny z uczestnikami spływu na tle 

nadbiebrzańskich łąk. 

Goście w trakcie przejażdżki bryczką 

Członkowie zespołu „Lipsk” w drodze nad Biebrzę, 

by powitać uczestników spływu.  

„Ach, co to był za spływ!” 
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„Ach, co to był za spływ!” 

„Zdecydujmy  w  końcu,  kto  z  nas 

pierwszy ma sterować, a kto pchać.” 

„Jadą  goście,  jadą ...” –  uczestnicy  spływu  

  w  drodze  na  ognisko.  

Tak  się  zespół  rozśpiewał,  że  aż  koń  zatańczył. 

Pierwszy posiłek, aby nabrać energii na spływ 

tratwami. Najwięcej witaminy, mają lipskie dziewczyny. 
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Sądy wypuszczają na wolność nawet tych 

nielicznych bandziorów, których udało się policji ująć. Wicepre-

mier – minister mówi tymczasem w Sejmie, że jest źle, a będzie jeszcze go-

rzej. To znaczy, że będzie bezprawie. I co na to nasi posłowie- wybrańcy na-

rodu, nic a nic. W zachodniej Europie, takie stwierdzenie ministra wywołało-

by burzę w parlamencie, a sam minister pewnie by został bez pracy. 

 U nas posłowie mają inne sprawy na głowie. Zamiast radzić nad tym, 

jak nam polepszyć życie, cały swój wysiłek skupiają nad tym, jak „dołożyć” 

przeciwnikowi politycznemu. Na szczęście nie dochodzi jeszcze do rękoczy-

nów, ale padające tam słowa, są na wagę kamieni. Oto poseł chrześcijanin-

katolik nazywa publicznie swego kolegę (z jednej przecież koalicji) „palan-

tem”. Jak ocenić zachowanie tego człowieka, który ciągle podkreśla swoje 

przywiązanie do wiary katolickiej, jest członkiem partii, która w nazwie ma 

wyraz „chrześcijańskie”, a na każdym kroku pała nienawiścią do wszystkich, 

którzy ośmielą się myśleć i postępować inaczej niż on. Poza tym jest to profe-

sor, człowiek wykształcony, ale czy mądry? 

 Mamy jednak wakacje, jest ciepło. Wielu korzysta z urlopowego od-

poczynku. Są to przede wszystkim ci, których na to stać. Pozostali, czyli 

większość, nie myśli o odpoczynku, ale o tym, jak zapewnić podstawowe 

minimum egzystencji sobie i swojej rodzinie. Ich nie interesuje wielka polity-

ka, UE, NATO, itp. Chcą żyć w miarę normalnie i oczekują, że rządzący (se-

natorowie, posłowie, radni) zasłużą na swoje wysokie diety i stworzą warunki, 

dające szansę normalnego życia.  

 (obs)  

17 lipca 1999r. 
 

 

Miejsko - Gminne 
Zawody  Sportowo - Pożarnicze 

 

 W dniu 18 lipca br. o godz. 11.00 na boisku w Jałowym przeprowa-

dzone zostały miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek 

OSP miasta i gminy Lipsk. 

 W zawodach uczestniczyło 11 drużyn z czterech jednostek OSP tj.: 

Lipsk, Kurianka, Krasne, Bartniki. 

 Drużyny zmagały się w dwóch konkurencjach:  

- sztafeta na 350 m 

- bojówka 

Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy   

Powiatowej Straży Pożarnej z Augustowa, a przewodniczył jej st. kpt. mgr 

inż. Wiesław Lewoc. 

Wyniki poszczególnych drużyn w różnych kategoriach wiekowych 

przedstawiają się następująco:  

 

Grupa  I      (chłopcy 12-15 lat) 
 

Miejsce  I  - OSP Kurianka 

Miejsce II  - OSP Lipsk 
 

Grupa  I     (dziewczęta 12-15 lat) 
 

Miejsce  I   - OSP Lipsk 
 

Grupa  II   (chłopcy 15-18 lat) 
 

Miejsce  I   - OSP  Kurianka 

Miejsce II   - OSP Krasne 

 CHŁOPSKA DOLA 
 

 

Śnieg zasypał drogi, 

okrył bielą pola. 

Błąka się w opłotkach  

szara, chłopska dola. 

  

Idzie sobie dola 

dróżką koło lasu, 

przy świątku przydrożnym 

spędza chwilę czasu. 

 

Lato obrodziło 

owocem i chlebem, 

co przyniesie wiosna, 

tego już chłop nie wie. 

 

Czy przyjdą powodzie, 

czy też gradobicie, 

pyta z lękiem w sercu. 

Takie chłopskie życie. 

 

Czy wystarczy mleka, 

czy nie zbraknie chleba, 

myśli chłop bez przerwy 

i spogląda do nieba. 

 

Wie, że trud i znoje 

jego licho strawi, 

jeśli Pan Bóg z góry 

nie pobłogosławi. 

Irena Butkiewicz 
 

        
     

 

  ROZMOWA DWÓCH 

     MAŁYCH CHŁOPCÓW 

  PRZED SKLEPEM 

      SPOŻYWCZYM 
 

chodź 

kupimy ojcu wino 

żeby nie krzyczał 

że świat jest podły 

że ci u góry 

to banda złodziei 

że nawet Pan Bóg 

zabiera biednym 

i daje bogatym 

 

 

   chodź 

   kupimy mu to wino 

   niech się uśmiechnie 

   przez nasze łzy 

 

Anna Radomska 

Grupa  II   (dziewczęta 15-18 lat) 
 

Miejsce  I  - OSP Lipsk  

Miejsce II  - OSP Krasne 
 

Grupa  III  (mężczyźni pow. 18 lat) 
 

Miejsce  I  - OSP Lipsk 

Miejsce II  - OSP Kurianka 

Miejsce III – OSP Krasne 

Miejsce IV – OSP Bartniki 

                                               /wib/ 
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SEZON W PEŁNI 

 

 Już dawno nie mieliśmy tak 

pięknej kanikuły. Tegoroczny lipiec 

rozpieszcza tych wszystkich, którzy 

przez cały rok planują, marzą, ciułają, 

by w końcu wybrać się na upragniony 

urlop. Jedni gonią w góry, drudzy 

ciągną nad morze, jeszcze innych 

urzekają zachody słońca nad jeziora-

mi. Ci, którzy nie mają szans na wy-

jazd mogą również zrelaksować się, 

wystarczy wstać wczesnym rankiem, 

spojrzeć przez okno na nasz swojski 

pejzaż, ten który mijamy mimocho-

dem i którego nie zauważamy. Za-

trzymajmy się na chwilę, a wówczas 

zobaczymy, w jakim pięknym miejscu 

przyszło nam żyć. Z okien mego 

mieszkania rozlega się piękny widok 

na pradolinę Biebrzy, pełną soczystej 

zieleni łąk i lasów. Błękit czystego 

nieba, cisza przerywana tylko odgło-

sami natury dodają temu obrazkowi 

dodatkowych walorów. 

 Jak już nasycimy wzrok wi-

dokiem za oknem, ruszmy dalej, 

wsiądźmy na rower i wybierzmy się 

nim na wycieczkę po najbliższej oko-

licy. Droga do Rogożyna należy do 

tych mało uczęszczanych. Piaszczy-

sta, prowadząca przez laski i bezkres - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne łąki, z widocznymi w dali pagór-

kami porośniętymi zielenią. Wspania-

łe miejsca widokowe a przy tym Bie-

brza, którą można dotknąć stopą tuż 

za zabudowaniami Państwa Jarmusi-

ków w Rogożynku czy też na starym, 

drewnianym mostku prowadzącym do 

wsi Koniuszki. Wokół gmatwanina 

polnych i leśnych dróżek, które jed-

nak dają się ułożyć w logiczny ciąg. 

Po wypadzie rowerowym warto też 

wybrać się na kajak i skosztować  

Biebrzy  „od  wewnątrz”,  

dotknąć jej i poczuć jej zapach, bo 

okazuje się, że wielu z nas, mimo że 

wychowanych nad Biebrzą od dziec-

ka, nie ma pojęcia, jak smakuje Bie-

brza i nie zna jej zupełnie, gdyż pa-

trzyna nią z okien samochodu, prze-

jeżdżając przez most. Dopiero przy-

jazd ludzi z zewnątrz, a jest ich coraz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej, uświadamia nam fakt, że sami 

nie wiemy co posiadamy. Zazdrosz-

czą nam czystego powietrza, bujnej 

zieleni, ciszy i spokoju. Ci z Wrocła-

wia, Warszawy, Chorzowa, Krakowa 

i wielu jeszcze innych miejsc naszego 

kraju odkrywają nam piękno naszych 

stron i walory wypoczynkowe tych 

terenów. Spójrzmy na nasze otoczenie 

ich oczyma i dajmy się zauroczyć 

swojskości. 
 

(tara)  

 

 

 

ECHO   LIPSKA 10 



 

„ECHO  LIPSKA” Miesięcznik Informacyjny MiG Lipsk. Adres redakcji:16-315 Lipsk, ul. Rynek  23.  

Zespół  redakcyjny:   Wiesław Bochonko,  Tadeusz Kasjanowicz, Barbara Tarasewicz, Cezary Gładczuk, 
Pr - 58 

 

 

 

 

 

PRYSKA Z OGNISKA 
 Z DRZEWAMI 

OWOCOWYMI 

 PARTNER 

KROWY 

 

DARY 

JESIENI 

BADACZ 

GWIAZD 
NIE ZŁOTO PLĄS 

INACZEJ 

PRZYRODA 

 

3 

    

5 

 

TURYSTY- 

CZNY 

KAJAK 

       

FOTEL 

KRÓLA 

  

10 

 
DO PIE-

LĘGNACJI 

WŁOSÓW 

 

CHODZI 

WSPAK 

    

KWAŚNA 

ZUPA 

 

1 

 

JEDNO Z 

RODZEŃ-

STWA 

 

SZTUKA W 

TEATRZE 

 

2 6 

  

MOŻNA  

W NIM 

PRZENOCO-

WAĆ 

 

KSIĄŻKA 

„KLEJ” NA POCZCIE 

4 

  

MAŁA 

ELŻBIETA 
PUKIEL 

  

9 

 

7 

 

... W 

SOPOCIE 

    

 

     
POLNY 

KWIAT 

 

8 

 

 

 Rozwiązanie krzyżówki z nr 5/99 brzmi: „SERCE MATKI”. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 10 utworzą dwuwyrazowe rozwiązanie, 

które wraz z załączonym kuponem, należy dostarczyć do redakcji w terminie do 20 sierpnia 1999r. Wśród 

Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę książkową.  
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K R Z Y Ż Ó W K A 

 

KUPON NR 

7 








