
Tegoroczne lato owionęło nas 
upalnym powietrzem i zanurzyło w peł-
ni w kolorach i smakach. Wszystkimi 
naszymi zmysłami mogliśmy poczuć 
znowu, tak jak dawniej, smak i za-
pach prawdziwego lata.

Tę pełnię letnich odczuć potęgo-
wały jeszcze różnego rodzaju imprezy, 
które odbywały się w regionie, wno-
sząc ze sobą, radość, odpoczynek, 
zabawę i relaks. Jedną z takich pro-
pozycji, która na stałe wpisała się już 
w pejzaż naszego miasta są Lipcowe 
Smaki. W tym roku wzbogaciła się 
ona o warsztaty przygotowywania 
potraw regionalnych, które odbyły 
się w dniach 23-24 lipca w M-GOK 
w Lipsku. Poprowadziła je znana twór-
czyni ludowa i znawczyni tradycji re-
gionalnych p. Krystyna Cieśluk.

W trakcie warsztatów 12 oso-
bowa grupa uczestników, składają-
ca się z młodzieży i osób dorosłych, 
poznała tajniki powstawania potraw 
z soczewicy, produkcji kwasu bura-
czanego i wypieku swojskiego chleba. 
Warsztaty sfinansowano ze środków 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich, w ramach pro-
jektu ,,Wszyscy razem-przyłącz się 
do nas”

Degustacja gotowych potraw 
przygotowanych w trakcie warszta-
tów nastąpiła w dniu 25 lipca pod-
czas spotkania pod taką samą nazwą 
czyli „Lipcowe Smaki” na placu przy 
M-GOK. Oprócz smakołyków przy-
gotowanych pod okiem p. Cieśluk 
można było spróbować tam również 
serów i wędlin oraz słodkich wypie-
ków innych wystawców. Spotkaniu 

towarzyszył kiermasz naszej rodzi-
mej sztuki ludowej.

 W programie spotkania znala-
zły się również występy następują-
cych zespołów:

- 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej 
Służby Granicznej „Żubry”, któ-
ra promowała piosenki harcer-
skie ze swojej najnowszej płyty 
zatytułowanej „Harcerzem być – 
marzenia się spełniają”

- Zespółu rodzinnego Stasia 
Rajkowskiego z Rakowicz, któ-
ry w tym roku zdobył II nagro-
dę na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu n/Wisłą

- Zespołu Regionalnego „Lipsk”
- Teatrzyku dla dzieci w widowisku 

pt. „Legenda o smoku wawelskim”
- Chóru pieśni i tańca „Wasiloczki” 
z Bielska Podlaskiego

- Kapeli Podlaskiej z Siemiatycz
W czasie prezentacji artystycznych 

dzieci mogły skorzystać za darmo 
z trampoliny i „basenu” z piłeczkami. 
Radości było co nie miara.

Na zakończenie spotkania odby-
ła się zabawa „pod gwiazdami” z ze-
społem „W.A.M.” i DJ „Keri”.

mgok

Lipiec gorący smakami
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W historii gminy Lipsk takiego roku pod względem in-
westycji jeszcze nie było. Mimo, że co roku realizujemy sze-
reg projektów, ogrom zadań realizowanych w tym roku, 
a przede wszystkim kwota za którą są realizowane powin-
na na każdym zrobić wrażenie. 

Oto największe z nich, realizowane z udziałem dofinan-
sowania zewnętrznego:

• Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk 
oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodo-
ciągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku. Łącz-
nie koszt wszystkich wymienionych robót wyniesie 
4.757.496 zł. Inwestycja jest realizowana w dwóch 
etapach: I etap - do 31 lipca br., przyznane dofinan-
sowanie 1 799 345 zł i II etap - do 31 grudnia br., 
przyznane dofinansowanie 1 182 172 zł. Łączne do-
finansowanie wyniesie 2 981 517 zł. Jest to najwięk-
sza inwestycja w naszej gminie (w jednym projekcie 
realizowane są cztery przedsięwzięcia: dwa duże wo-
dociągi w 15-tu wsiach gminy :
 - Krasne, Podwołkuszne, Jasionowo, Wyżarne, 
Nowy Lipsk, zasilany z hydroforni we wsi Krasne 
wraz z modernizacją tej hydroforni, 
 - oraz we wsiach Starożyńce, Bartniki, Kol. Bart-
niki, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, 
Wołkusz, Lubinowo, Kopczany, Rakowicze, Licho-
sielce oraz Lipszczany, zasilany z hydroforni we wsi 
Skieblewo wraz z  sieciową pompownią wody we wsi 
Rakowicze 
 - oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i wodociągowej w rejonie ulic Pustej, Zakościel-
nej, Jaśminowej i Stolarskiej, a także budowa punktu 
zlewnego ścieków dowożonych oraz kontenerowej 
stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni 
ścieków w Lipsku.

• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Lipsku. Wartość inwestycji to 
888.920,32 zł, a dofinansowanie wyniesie 417.721,84 
zł. Dodatkowo przy okazji tej inwestycji z własnych 
środków budujemy na zewnątrz budynku platformę 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość tych 
robót wyniesie ogółem  168.324,82 zł, tak więc łącz-
ny koszt planowanych do wykonania zadań wyniesie 
1.057.245,14 zł

ROK NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI
W HISTORII GMINY

Oczyszczalnia ścieków w Lipsku

Sieciowa pompownia wody w Rakowiczach

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku
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• Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w cią-
gu drogi gminnej Nr 102764 B (Stary Rogożyn – 
granica gminy) za kwotę 911.504,31 zł. Budowa bę-
dzie dofinansowana ze środków „NARODOWEGO  
PROGRAMU  PRZEBUDOWY DRÓG LOKAL-
NYCH  2008 - 2011”. W dniu 09.06.2010 r. Gmi-
na Lipsk podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim 
na dofinansowanie budowy w/wym. mostu kwotą 
405.000 zł. Inwestycję dofinansuje też Gmina Nowy 
Dwór kwotą 65.000  zł. Planowany termin wykona-
nia - 30 listopada 2010 r.

• Z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2007  -2013 w ramach 
działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki 
zdrowotnej otrzymaliśmy  dofinansowanie na projekt 
pn. „Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów 
oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu 
podniesienia standardu usług medycznych przez 
SP ZOZ w Lipsku”, obejmujący remont budynku 
i dostawę nowego sprzętu medycznego i informa-
tycznego. Wartość robót remontowych po przetargu 
wynosi 456.535,61 zł, natomiast odnośnie dostawy 
sprzętu w dniu 08.09. br. ogłoszono przetarg. Kwota 
dofinansowania wyniesie 90 % kosztów kwalifikowa-
nych projektu. Całkowita wartość projektu i dofinan-
sowania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

Łączny koszt w/wym. inwestycji to 7.182.781,06 zł, a 
wartość pozyskanego dofinansowania to 4.280.120,89 zł, 
czyli średnio 59,59 % do każdej inwestycji. 

Inwestycje realizowane są również ze środków własnych 
gminy i są to:

• Termomodernizacja i remont budynku Szkoły 
Podstawowej w Bartnikach. Kwota przeznaczona 
na powyższą inwestycję wynosi 126.342,00 zł. Inwe-
stycja jest w trakcie realizacji.

• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ryga-
łówce – planowany koszt - 50.000,00 zł. W najbliż-
szych dniach zostanie podpisana umowa z Wykonaw-
cą.

• Wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gmin-
nej nr 102762 B we wsi Stary Rogożyn  masą mine-
ralno-asfaltową za kwotę brutto 122 152,50 zł.,

• Wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gmin-
nej nr 102775 B we wsi Żabickie masą mineralno-
asfaltową za kwotę brutto 77 363,25 zł. 

W/wym. drogi o łącznej długości 1300 mb zostały już 
zrealizowane i służą z pożytkiem miejscowej ludności.

• Remont ul. Zakościelnej w Lipsku. W ramach pro-
jektu położono asfalt na długości 212 m i szerokości 
5 m, wyremontowano chodniki, wymieniono krawęż-
niki. Wartość inwestycji to  53.487,49 zł

• Budowa zatoki parkingowej na drodze gmin-
nej (ul. Nowodworska) w Lipsku. Wykonano zatokę o 
wymiarach 60m x 4m z kostki polbruk o grubości 8 cm. 
Koszt budowy to 26.639,08 zł.

W sumie z własnych środków na inwestycje przeznaczy-
liśmy 405.984,32 zł.

Szkoła Podstawowa w Bartnikach

Asfalt w Starym Rogożynie

Zatoka parkingowa przy ul. Nowodworskiej

ul. Zakościelna
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Na przyszły rok mamy równie ambitne plany. Poniżej 
najważniejsze z nich:

 Przygotowano już wszystkie dokumenty nie-
zbędne do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i re-
mont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk, obej-
mującego drogi gminne Nr 102760 B i 102758 B oraz 
drogę powiatową 1238 B” o łącznej wartości kosztory-
sowej 4.527.300 zł. Do końca września br. zostanie zło-
żony wniosek o jej dofinansowanie kwotą 2 263 650 zł. w 
ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. 
Zadanie dofinansuje również Starosta Augustowski kwo-
tą 250 000,00 zł 

W ramach realizacji inwestycji planowane jest :

1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o sze-
rokości 5,0 m na istniejącej nawierzchni powierzch-
niowo utrwalonej na drodze gminnej nr 102760 od 
miasta Lipsk do drogi powiatowej Nr 1240 B o łącz-
nej długości 3,412 km, obecnie w złym stanie tech-
nicznym, wymagającej ciągłych remontów (liczne 
dziury i wykruszenia nawierzchni wzdłuż poboczy),  
z wyjątkiem odcinka tej drogi w km 2+507 – 3+607, 
który został wyremontowany poprzez wykonanie na 
istniejącej nawierzchni, nawierzchni z betonu asfalto-
wego i jest w dobrym stanie technicznym.

2. Remont drogi powiatowej Nr 1238 B Kopczany 
– Dulkowszczyzna – Stary Rogożyn na długości 
2,6 km od drogi wojewódzkiej Nr 664 Augustów – 
granica państwa do miejscowości Stary Rogożyn. 
Nawierzchnia tego odcinka jest w fatalnym stanie 
technicznym – dziury i wykruszone pobocza. W ra-
mach remontu planowane jest wykonanie nowej na-
wierzchni bitumicznej na szerokości 5,0 m wraz z 
uzupełnieniem poboczy i robotami towarzyszącymi 
(remont przepustu, odtworzenie rowów).

3. Przebudowa pozostałego odcinka drogi gminnej Nr 
102760 B Lipsk – Kurianka – Dulkowszczyzna – 
Jaczniki – Siółko (od drogi powiatowej Nr 1238 B do 
drogi powiatowej Nr 1240B w m. Rygałówka) oraz 
drogi gminnej Nr 102758 B we wsi Jaczniki o łącznej 
długości 5,895 km. Aktualnie posiada ona nawierzch-
nię piaskowo – żwirową w bardzo złym stanie tech-
nicznym i nie spełnia żadnych standardów jakości 
wymaganych dla tej kategorii drogi. W wyniku tej 
przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitu-
miczna o szerokości 5,0m na uprzednio wykonanej 
podbudowie stabilizowanej mechanicznie, pas jezdny 
oraz łuki odpowiednio wyprofilowane, korona drogi 
poszerzona w miejscach tego wymagających do sze-
rokości 7,0 m, tj. jednakowej na całej jej długości, 
poprzez poszerzenie pasa drogowego zlikwidowane 
zostanie tzw. „wąskie gardło” w terenie zabudowa-
nym wsi Jaczniki, nastąpi właściwe odwodnienie 
drogi i terenów przyległych poprzez wykonanie no-
wych, ewentualnie pogłębienie istniejących rowów 
przydrożnych, jak też poprawa warunków gruntowo 

– wodnych poprzez wyremontowanie bądź przebudo-
wę istniejących przepustów (13 szt.) oraz ich udroż-
nienie.

W efekcie powstanie 11.907 mb dróg o nawierzchni 
bitumicznej.

W dniu 30.06.2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w 
Białymstoku złożono wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości 
Rygałówka” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i 
rozwój wsi” Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013. Wartość zadania - 533.000,00 zł, przy 
czym dofinansowanie unijne wyniesie 326.618,00 zł.

Zadanie to obejmie :

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej i dostosowanie 
go potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkań-
ców,

2. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu – dział-
ki wokół budynku świetlicy,

3. Budowa boiska sportowego na placu przy Szkole 
Podstawowej.

 Ponadto 06.07.2010 r. do Fundacji Biebrzańskiej 
z siedzibą w Suchowoli złożono wniosek o dofinansowa-
nie inwestycji pn.: „Remont budynku Muzeum Regional-
nego i budynku gospodarczego na działce 586, położonej 
w Lipsku przy ul. Rynek 2” w ramach działania „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie ope-
racji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość za-
dania - 772.385,200 zł, przy czym dofinansowanie unijne 
wyniesie 474.826,00 zł.

 Oprócz inwestycji unijnych po zakończeniu roz-
budowy kanalizacji w Lipsku planujemy również remont 
ul. Pustej wraz z chodnikami przynajmniej na odcinku od 
ul. Zakościelnej do ul. Grodzieńskiej. Planujemy też re-
mont ul. Saperów, Kościelnej (na odcinku istniejącej try-
linki), ul. Miejskiej (obok przedszkola) oraz nowy chod-
nik na ul. Grodzieńskiej.

 W dalszym ciągu nie rezygnujemy ze starań o po-
zyskanie środków na budowę infrastruktury teleinforma-
tycznej i w odpowiednim czasie taki wniosek złożymy.

 W roku bieżącym zakończymy także prace na 
drodze w Podwołkusznem (z oznakowaniem miejscowo-
ści) i w miarę posiadanych środków na drodze w Lubino-
wie. Wytyczymy również drogę w Koloniach Bartniki.

 Inwestycje realizowane w poprzednich latach 
przedstawiałam Państwu szczegółowo w corocznych 
podsumowaniach. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, 
że niemożliwe jest wykonanie w krótkim czasie tak wielu 
inwestycji bez zaciągania kredytów. Przy planach inwe-
stycyjnych na kwotę 9.576.289 zł do końca sierpnia za-
ciągnięto 2.891.000 zł kredytów i pożyczek długotermi-
nowych. Zaciągnęliśmy także pożyczkę krótkoterminową 
na pokrycie części unijnej w związku z „Rozbudową 
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sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni 
ścieków w Lipsku”. Będzie ona automatycznie spłacona 
po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów. 

 Tak więc, zadłużenie długoterminowe gminy 
na koniec sierpnia wyniosło 5.258.270 zł. Bagaż zadłu-
żenia, który przejęłam obejmując Urząd Burmistrza 
wynosił 2.310.763,98 zł, co z całą mocą chcę podkre-
ślić. Z powyższego wynika, że możliwości dochodowe 
gminy nie są duże.

 Cieszę się, że moje starania są doceniane. Za 
swoją działalność związaną z rozwojem infrastruktury 
drogowej na terenie gminy, a szczególnie za budowę mo-
stu na Biebrzy, w sierpniu br. zostałam odznaczona me-

dalem Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla budow-
nictwa”. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, 
którzy współpracowali i współpracują przy przygotowa-
niu i realizacji inwestycji. 

 To, że nasza Gmina z roku na rok rozkwita, to 
efekt nieraz odważnych decyzji i naprawdę usilnych 
starań o pozyskanie wszelkich możliwych środków ze-
wnętrznych, szczególnie unijnych oraz wytężonej pracy 
wszystkich odpowiedzialnych urzędników, za co w tym 
miejscu chciałabym im serdecznie podziękować.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

 W dniu 11 lipca 2010 r. obchodziliśmy w Kra-
snem miejsko - gminny Dzień Strażaka 2010 oraz jubi-
leusz 45–lecia miejscowej OSP. Uroczystość odbyła się 
na placu przy remizie. Obchody rozpoczęła msza święta 
polowa koncelebrowana przez ks. Sławomira Kudrawca 
oraz kapelana strażaków województwa podlaskiego ks. 
Wojciecha Ejsmonda w intencji strażaków. Przybyłych 
gości powitała Burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk. Hi-
storię jednostki OSP w Krasnem przedstawił prezes za-
rządu Sławomir Kubryński. 
 Uroczystość jubileuszową uświetnił akt przeka-
zania samochodów pożarniczych jednostce OSP w Kra-
snem oraz  w Siółku. W ręce prezesa jednostki Sławomira 
Kubryńskiego kluczyki do samochodu Steyr TGM 10S23, 
GBA 2/30 oraz akt przekazania i dowód rejestracyjny 
przekazali: Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Białymstoku 
– Tadeusz Chołko, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Augustowie  - bryg. Marcin Pożarow-
ski oraz Burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk. Prezesowi 
jednostki OSP w Siółku Andrzejowi Dobko  kluczyki do 
samochodu Star 244, GBA 2,5/16 i akt przekazania wrę-
czyli Burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk i Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Lipsku Wiesław Jarmusik. 
 Następnie zasłużeni strażacy otrzymali medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaczenia „Strażak 
Wzorowy” i „Za Wysługę Lat”. Jubileusz był okazją do 
wręczenia gościom zaproszonym pamiątek okoliczno-
ściowych, a strażakom w podziękowaniu za pracę spo-
łeczną na rzecz OSP w Krasnem upominków przez Panią 
Burmistrz Lipska. 

 W czasie  uroczystości głos zabrali:  Burmistrz 
Lipska – Małgorzata Cieśluk, Poseł Jarosław Zieliński, 
Poseł Leszek Cieślik, Starosta Augustowski – Franciszek 
Wiśniewski, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Białymstoku 
– Tadeusz Chołko, KP PSP w Augustowie – bryg. Marcin 
Pożarowski oraz KP PSP w Grajewie – mł. bryg. Andrzej 
Sobolewski. W przemówieniach, które wygłosili goście 

Burmistrz i zaproszeni goście

Członkowie OSP w Krasnem

Jubileusz 45-lecia
OSP w Krasnem
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padało wiele ciepłych słów pod adresem druhów, samo-
rządu, składano także strażakom życzenia z okazji ich 
święta.
 Uroczystość zakończył koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Lipsku. Wieczorem na placu odbyła się 
zabawa przy muzyce.

 Burmistrz Lipska składa serdeczne podziękowa-
nia członkom OSP w Krasnem, żonom strażaków, miesz-
kańcom i sołtysowi wsi Krasne za wkład pracy w czynie 
społecznym przy remoncie remizy i wykonanie przepięk-
nej sceny.

J. B.

Poświęcenie samochodu Polowa Msza Święta

Dn. 25.07.2010 r .  w Lipsku odbyły się                                 
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze . 
Udział wzięły jednostki OSP:

•	 Krasne
•	 Kurianka
•	 Lipsk
•	 Siółko
I miejsce zajęła drużyna 

z Lipska.  Pozostałe miejsca 
zajęły kolejno jednostki OSP :

II miejsce Krasne 
III miejsce Siółko
IV miejsce Kurianka.

ZAWODY JEDNOSTEK OSP W LIPSKU
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Dnia 20 września 2010 roku w Rygałówce odbyło się 
uroczyste poświęcenie pomnika ku czci żołnierzy po-
ległych w czasie wojny w 1920 r. Uroczystość rozpo-
częła się Mszą świętą w kościele p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Rygałówce celebrowaną przez ks. infułata 
Antoniego Kochańskiego.

Na zaproszenie Burmistrz Lipska Małgorzaty Cieśluk 
oraz proboszcza parafii Rygałówka ks. Kanonika Grzegorza 
Zwierzyńskiego na uroczystość przybyli: Wicewojewoda 
Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Poseł RP Jarosław 
Zieliński wraz z małżonką, Prezes Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria 
Laskowska - Szczur, Wicewojewoda Okręgu Żytomierskiego 

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA POMNIKA
KU CZCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W CZASIE WOJNY 1920 ROKU

W  R Y G A Ł Ó W C E

Wolodymir  Deboy, dziennikarze z Ukrainy, Poczty 
Sztandarowe, Związek Sybiraków, Związek Żołnierzy 
AK, Związek Kombatantów, Związek Kresowiaków, du-
chowni kościoła Katolickiego: ks. Dziekan Jerzy Lubak, ks. 
Wikariusz Sławomir Kudrawiec, ks. Prałat Wiesław Domicz, 
ks. Kanonik Arkadiusz Pietuszewski, ks.  Dyrektor 

Stanisław  Kutwiński, ks.  Bartłomiej Tuzinowski, 
ks. Jan Chawierski, ks. dr Tadeusz Białous, duchowni kościo-
ła Prawosławnego: ks. proboszcz Sławomir Jakimiuk oraz 
ks. proboszcz Józef Sitkiewicz, służby mundurowe, żołnie-
rze z 15. Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego 
w Giżycku wraz z giżycką Orkiestrą Garnizonową, nauczy-
ciele, młodzież szkolna, harcerze, mieszkańcy. 
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Uroczystość na cmenta-
rzu rozpoczęła się krótkim 
komentarzem historycz-
nym wygłoszonym przez 
Burmistrz Lipska. Następnie 
młodzież gimnazjalna wy-
recytowała wiersze okolicz-
nościowe, a poszczególne 
delegacje złożyły wieńce 
pod obeliskiem. W dalszej 
kolejności przez kapitana 
Dariusza Guzendę został od-
czytany Apel Poległych za-
kończony salwą honorową, 
którą wykonała 15 Brygada 
Zmechanizowana im. 
Zawiszy Czarnego z Giżycka 
pod dowództwem ppor. 
Sławomira Krzywonosa.

Uwieńczeniem uroczy-
stości był koncert Orkiestry 
Garnizonowej z Giżycka pod 
batutą kpt. Cezarego Rzący. 

Burmistrz Lipska skła-
da serdeczne podziękowa-
nia za udział w uroczystości 
wszystkim przybyłym go-
ściom i mieszkańcom gminy.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni na uroczystości 
przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie znajduje 
się mogiła zbiorowa poległych żołnierzy. Wcześniej stał 
tam metalowy krzyż z pasyjką oraz z miedzianą tablicz-
ką i z napisem:

„JANEK BIELIŃSKI
UCZEŃ GIMNAZJUM W ŻYTOMIERZU

LAT 18 KAPRAL 101 KAWALERYJSKIEGO
LOTNEGO PUŁKU

POLEGŁ WRAZ Z 8 KOLEGAMI
23-IX-1920 R POD SIÓŁKIEM

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”

 Dziś w tym miejscu stoi ufundowany przez gminę obe-
lisk, ogrodzony czterema betonowymi słupkami i tablicą 
na której widnieje napis opatrzony cytatem:

„JANKOWI BIELIŃSKIEMU
POLEGŁEMU POD SIÓŁKIEM

WRAZ Z 8 KOLEGAMI
ORAZ

ŻOŁNIERZOM I OCHOTNIKOM
WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM

NA ZIEMI LIPSKIEJ W WALKACH O ODZYSKANIE 
NIEPODLEGŁOŚCI W LATACH 1918-1920”

„JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH ,
TY BOŻE ZAPOMNIJ O MNIE”

A. Mickiewicz
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„Za czynny udział w uroczystości bardzo dzięku-
ję Komendantowi Straży Granicznej w Lipsku  kpt. 
Grzegorzowi Biziukowi i Komendantowi Powiatowemu Policji 
w Augustowie podinspektorowi Krzysztofowi Budzińskiemu 
wraz z funkcjonariuszami. Dziękuję serdecznie asp. Pawłowi 
Jakubiakowi, funkcjonariuszowi augustowskiej policji za 
pięknie zaśpiewany psalm. Pragnę podziękować przed-
stawicielom Wojska Polskiego, tj. Kompanii Honorowej   
z dowódcą ppor. Sławomirem Krzywonosem oraz Giżyckiej 
Orkiestrze Garnizonowej  z dowódcą kpt. Cezarym Rzącą 
i st. chor. sztab. Waldemarem Pestką - kapelmistrzem. 
Szczególne podziękowania za odczytanie Apelu Poległych, 
który na wszystkich zgromadzonych zrobił ogromne wraże-
nie pragnę złożyć kpt. Dariuszowi Guzendzie.

Dziękuję Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży 
Pożarnej w Augustowie bryg. Marcinowi Pożarowskiemu 
i wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Z całego serca dziękuję wszystkim przybyłym na uroczy-
stość duchownym, szczególnie zaś ks. Infułatowi Antoniemu 
Kochańskiemu za pięknie poprowadzoną liturgię. Równie szcze-
gólne podziękowania kieruję na ręce ks. Kanonika Grzegorza 
Zwierzyńskiego za udostępnienie przepięknego ogrodu. Dziękuję 
także organiście Panu Wojciechowi Orpikowi za efektowną opra-
wę muzyczną oraz kościelnemu Mariuszowi Łukaszewiczowi. 
Za pomoc w organizacji uroczystości dziękuję Pani Edycie - go-
spodyni parafii Rygałówka. 

Za przybycie dziękuję Pocztom Sztandarowym oraz har-
cerzom z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej 
„Żubry”, młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Rygałówce na czele z Dyrektorami 
i przedstawicielami grona pedagogicznego. Szczególe podzię-
kowania należą się Jakubowi Zaniewskiemu i Katarzynie 
Matuszewskiej za piękną recytację wierszy okolicznościowych.

Serdeczne podziękowania składam Panu Janowi 
Baranowskiemu za pomoc w organizacji uroczystości. 
Dziękuję bardzo pracownikom Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Lipsku na czele z Kierownik Panią Teresą 
Grabowską, Joannie Marcinkowskiej za prowadzenie 
uroczystości oraz wszystkim pracownikom Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Dziękuję Państwu Reginie i Stanisławowi Biedul za 
wykonanie pomnika.

Dziękuję serdecznie Januszowi Jermakowi - Sołtysowi 
wsi Siółko, Bożenie Jermak, Jagodzie Jermak, Grażynie 
Jermak, Urszuli Jermak, Wiolecie Danilczyk, Annie 
Danilczyk, Joannie Danilczyk, Agnieszce Łukaszewicz, 
Edycie Żuk, Barbarze Awramik, Beacie Bochonko, Jolancie 
Bochonko, Marzenie Sobolewskiej, Jolancie Łukaszewicz, 
Małgorzacie Kulmaczewskiej, Marii Krawczuk, Marzenie 
Parfieńczyk, Andrzejowi Dobko, Pawłowi Jermakowi, 
Mirkowi Jermakowi, Pawłowi Gienieczko, Leszkowi Decowi, 
Tadeuszowi Kieczeniowi, Stanisławowi Jermakowi, Darkowi 
Danilczykowi oraz wszystkim mieszkańcom wsi Siółko, 
Rygałówka, Doliczany Nowe i Stare, Jaczniki i Bartniki.”

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk
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W dniach 25 - 27 czerwca 2010 
roku w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą odbył się 44 Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych. Towarzyszyły mu 43 
Targi Sztuki Ludowej  organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych. 

Zapoczątkowany w 1967 roku 
Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych odbywa 
się rokrocznie w czerwcu. Celem 
festiwalu jest ochrona, popularyza-
cja i dokumentacja autentycznego 
muzykowania i śpiewu ludowego. 
W czasie przeglądu oceniana jest 
autentyczność tradycji danego re-
gionu, oryginalność strojów i instru-
mentów oraz zgodne z tradycją 
wykonanie. Jest jedną z najważ-
niejszych i największych w Polsce 
imprez folklorystycznych propa-
gujących i prezentujących kulturę 
ludową. Podczas festiwalu pre-
zentują się również mistrzowie in-
strumentaliści i śpiewacy wraz ze 
swoimi uczniami.

W tegorocznym festiwa-
lu  wzięło udział ok. 800  arty-
stów ludowych z 12 województw. 
W konkursie wzięło udział 16 ka-
pel, 29 zespołów śpiewaczych, 

13 instrumentalistów i 22 solistów 
śpiewaków. W konkursie „Duży 
- Mały” (mistrzów z uczniami) 
uczestniczyły 22 grupy wykonaw-
ców. Gościnnie wystąpiły zespoły 
z Litwy i Chorwacji.

Zmagania konkursowe oceniało 
10 - osobowe jury złożone z najwy-
bitniejszych znawców folkloru pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Jana 
Adamowskiego. Najwyższe oce-

44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

KAZIMIERZ N/WISŁĄ 

ny otrzymali  artyści prezentują-
cy autentyczną  twórczość ludową 
nieskażoną naleciałościami nowo-
czesności i estradową stylizacją. 
W każdej kategorii przyznawane 
były nagrody główne tzw. „Baszty” 
oraz I, II i III nagrody, a także wy-
różnienia.

Z satysfakcją informuje-
my, że w kategorii Zespołów 
Śpiewaczych – II równorzęd-
ną nagrodę zdobył Zespół ro-
dzinny Stasia Rajkowskiego 
z Rakowicz. Jako mieszkańcy na-
szej gminy jesteśmy dumni, tym 
bardziej, że Komisja Oceniająca 
stwierdziła szczególnie wysoki 
w tym roku poziom artystyczny 

w poszczególnych kategoriach. 
„Na uwagę zasługuje też poja-
wienie się  w konkursie głównym 
znacznej grupy  utalentowanych 
młodych wykonawców. Daje to na-
dzieję na realizację podstawowych 
założeń festiwalu także w przyszło-
ści” - zapisało jury w protokole. 
Jednocześnie Jury zaapelowało do 
władz samorządowych wszystkich 
szczebli, aby wspierały artystów 
ze swoich obszarów administra-
cyjnych, traktując ich działalność 
również jako sposób promocji lo-
kalnej kultury oraz własnych re-
gionów na forum ogólnopolskim.

17 września w Poznaniu, podczas targów „Polagra Food”,  rozdano w „Pawilonie 
Regionów” prestiżowe wyróżnienia dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. W kategorii „produkty regionalne” nagro-
dzono 20 wytwórców, a w kategorii „potrawy” - 10.

Ideą konkursu organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego 
jest poznanie i udokumentowanie polskich regionalnych produktów żywnościowych, 
promocja narodowych specjałów, a także przygotowanie ich producentów do uczest-
niczenia w systemach jakości żywności w kraju i Unii Europejskiej.  

Z	naszego	regionu	w	kategorii	„produkt	regionalny”	za	przecier	z	żurawiny	surowej	
„Perłę	2010”	otrzymała	Anna	Czarnecka-	Orpik,	której	serdecznie	gratulujemy!!!

PERŁA 2010
ZA PRODUKT REGIONALNY  
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M-GOK Biblioteka Publiczna w Lipsku
jako Biblioteka Partnerska 

Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sztabinie  uczestniczy w I edycji 

Programu Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partne-
rem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, 
które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp 
do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce realizowany jest przez Fundację 
Rozwoju Bibliotek

Augustowskie Placówki Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

w związku z mijającą w tym roku 100 rocznicą śmierci Marii Konopnickiej
ogłasza konkurs recytatorski pn. „Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj”

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu augustowskiego.
Termin zgłaszania do konkursu upływa 22 października 2010 roku.

Więcej informacji pod numerem tel. 87 643 39 22 lub w Bibliotece Publicznej w Lipsku.

„Biblioteka bierze udział w programie 
Akademia Orange dla bibliotek”

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego Internetu w godzinach pracy Biblioteki. 
Radą i pomocą służą pracownicy oraz wolontariusze z Gimnazjum.

Już po raz ko-
lejny Miejsko-
Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipsku 
z o r g a n i z o w a ł 
dzieciom półkolo-
nie pn. „Wakacje 
dzieciom”.  Wśród 
atrakcji znalazły się 
zajęcia plastyczne,  sportowe, kulinarne, fotograficzne, 
teatralne. Dzieci w czasie zajęć na pewno się nie nu-
dziły, wymyślając scenariusze przedstawień i wcielając 
się w różne role. Wielkim powodzeniem cieszyło się 
karaoke, gdzie dzieciaki mogły rozwijać swoje  talen-
ty muzyczne. Najatrakcyjniejszym jednak dla  uczest-
ników  okazał się kącik „ Coś z niczego”,  na którym 
dzieciaki wymyślały ekologiczne stroje. Uwieńczeniem 
wspólnego wypoczynku było ognisko połączone z gra-
mi i zabawami , które odbyło się w Gminnym Ośrodku 
Rekreacji w Lipsku. 

Wakacje dzieciom
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku w 2010 r. rozszerzył 

swoją ofertę zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży.
Od lipca działa grupa teatralna ,,Zgrana Paka”. Na cotygodnio-

wych zajęciach dzieci i młodzież poznaje różnorodne formy wspól-
nej zabawy z wykorzystaniem muzyki, rozwija ekspresję ruchową , 
muzyczną i plastyczną.

W swojej ofercie M-GOK posiada również zajęcia z dziedziny 
muzyki i tańca. Już od września wszyscy chętni mogą uczestniczyć 
w lekcjach nauki gry na gitarze, prowadzonych przez p. Krzysztofa 
Boguszewskiego, a także w zajęciach tanecznych prowadzonych 
przez p. dyr. Wiesława Bochonko.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu i rozwijania swoich umiejętności poprzez 
udział w zajęciach.

OFERTA ARTYSTYCZNA M-GOK



Echo Lipska   lipiec - wrzesień  201012

Irena Batura

Modlitwa z Kurianki

Zapach macierzanki wabi trzmiele
Szłam za trzepotem ich skrzydeł
na górę
Od zachodniej strony
zdawała się być stożkiem
Od południowej – podwójnym
Z trawy mrugały ciemnymi plamkami
drobne kwiatuszki świetlika
Myślę – dobry lek na oczy
Te nie opierają się przestrzeni
Wzrok leci daleko po wieże kościołów
w Nowym Dworze, Różanymstoku, Lipsku
Wiatr kręca się o głazy
i opada ku trzem krzyżom
na rozstaju
Pamiątce carskiej tolerancji
z 1905 roku
Później porusza trzciny
nad wywierzyskiem
Dawno temu król August
pił z niego wodę
i posilał się na kamiennym stole
W 1940 roku rozbito go na budulec
schronu linii Mołotowa
Nie ochronił go drewniany słup z 1832 roku
stojący na straży źródełka
Zafrasowanego świętego Jana Nepomucena
tak dawno zgarnął z niego czas
że nie pamiętał go strażnik
dziadkowych pamięci
pan Snopko z Kurianki
Mówił – święty Jan
a góra – Mohlica
z udareniem na Mo
Żegnali się na niej ludzie
prawosławnym krzyżem
i wznosili ku niebu
trzykrotne Alleluja
Krzyczę modlitwę przeciw wiatrowi
- Panie zachowaj ten obraz z dzisiaj 
na wieki

50 LAT PO MATURZE
 

 Nie ma większego znaczenia, przez jak długi czas 
przyjaciele się nie widzą, bo gdy znów się spotykają, za-
czynają rozmowę tak, jakby ją dopiero co przerwali.

 Chcę pokrótce opowiedzieć o tym, jak to grupa 
przyjaciół, których łączą wspólne przeżycia i nauka w jednej 
z klas Liceum Pedagogicznego w Augustowie, spotkała się 
w znamiennym czasie – 50 lat po maturze – dn. 19 sierp-
nia 2010 roku. Licząc od roku 2000, było to szóste spotka-
nie. Tym razem miało miejsce w Lipsku, w Barze „Alibi”.

 Przybyli koleżanki i koledzy z Warszawy, Krakowa, 
Białegostoku, Augustowa, Sejn, Smolan, Sztabina, Raczek 
i Lipska.

 Goście nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej 
Bazylianki i dwóch błogosławionych Męczennic oraz od-
byli krótką wycieczkę po mieście. Poza tym radość i nie-
ustające wspomnienia towarzyszyły całej tej imprezie.

 Przyjaźń nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabia-
my, jakie zajmujemy stanowisko czy pozycję społeczną. 
Przyjaźń jest ponad podziałami.

 Nawet, gdy jesteśmy na emeryturze, życie może być 
piękne, należy tylko spojrzeć na nie przez właściwe oku-
lary.

Leonarda Żabicka

W czasie wakacji odbywały się zajęcia dla dzieci. Niestety 
niewielu skorzystało z naszej oferty. Ponownie zaprasza-
my dzieci w soboty w godz. 11.00 - 13.00. Zajęcia będą 
prowadzili wolontariusze z Gimnazjum.

Przyjdź! Czekamy na Ciebie!
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Minęła kolejna rocznica mordu mieszkańców Lipska na 
fortach w Naumowiczach. 13 lipca br. odbyło się uroczy-
ste spotkanie, związane z 67 rocznicą tego tragicznego 
wydarzenia, zorganizowane przez Zarząd TPL w Lipsku i 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 
Współorganizatorami uroczystości było - Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmun-
ta Augusta w Augustowie i Koło TPL w Białymstoku
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w lipskim koście-
le w  intencji pomordowanych i ich rodzin. Po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem „Zginęli za Polskę” uczestnicy 
udali się do siedziby M-GOK, by wziąć udział w dalszej 
części programu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. ks. dr hab profesor nadzwyczajny Wojciech Gu-
zewicz, sekretarz Urzędu Miejskiego Maria Hećman, 
lipscy radni, prezes SIS-G - Krzysztof Anuszkiewicz, 
przedstawiciele Koła TPL w Białymstoku, członkowie 
rodzin pomordowanych w Naumowiczach, członkowie 
lipskich stowarzyszeń, uczestnicy zajęć terapeutycznych 
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. Św. Ojca 
Pio w Kuriance, mieszkańcy Lipska.

67 rocznica mordu
mieszkańców Lipska

W M-GOK goście mogli obejrzeć wystawę poświęco-
ną Mariannie Biernackiej, przygotowaną przez Ośrodek 
w Kuriance i film „Błogosławiona Marianna Biernac-
ka” zrealizowany przez podopiecznych tegoż Ośrodka w 
roku 2009 z okazji 10-lecia beatyfikacji Błogosławionej 
Marianny Biernackiej. Po projekcji krótką wypowiedź 

nt. „Fenomenu świętości bł. Marianny Biernackiej”, 
wygłosił ks. dr hab. profesor nadzwyczajny Wojciech 
Guzewicz, który jest autorem książki „Ja pójdę za nią” 
Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943. Na 
zakończenie uroczystego spotkania kilka tradycyjnych 
pieśni regionalnych wykonał Zespół Regionalny „Lipsk”.

HANNIE I STANISŁAWOWI
CHMIELEWSKIM

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci ukochanej

M A M Y

składa

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Lipska

    
ROK WYD. XXVROK WYD. XXVROK WYD. XXV                                NR. 364                                NR. 364                                NR. 364                                                         200920092009                                                                            
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100 dębów
na 100-lecie harcerstwa

 W 1910 roku w Polsce pojawiło się tłumacze-
nie książki Roberta Baden-Powella „Scouting for boys”. 
Autorem tego tłumaczenia był Andrzej Małkowski, uważany  
za prekursora harcerstwa w Polsce. Od tego momentu mi-
nęło 100 lat. Przez ten czas wielu ludzi zdecydowało się 
żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, a różne 
organizacje harcerskie skupiały w swoich szeregach tysią-
ce młodych ludzi.

 Z okazji stulecia polskiego harcerstwa pojawiają 
się różne inicjatywy. Chorągiew Białostocka postanowi-
ła uczcić to wydarzenie ogłaszając akcję „100 dębów na 
100-lecie harcerstwa”. Każde z tych drzewek posiada ko-
lejny numer i certyfikat. Drużyny i środowiska harcerskie 
sadzą je w swoich miejscowościach, nadając im imiona.

 My również przywieźliśmy trzy takie dęby 
do Lipska. W piątek, 14 maja, nasza drużyna zasa-
dziła dwa z nich przed budynkiem naszej szkoły, na-
dając im imiona znanych harcerskich bohaterów, Alka 
i Rudego. Trzeci dąb, Zośka, będzie rósł przy przedszkolu.  
W naszej skromnej uroczystości wzięła udział 
Dyrekcja  Zespołu Szkół  oraz sześciolatki  
i pracownicy przedszkola.

 Mamy nadzieję,  że posadzone przez 
nas drzewka będą stanowić pamiątkę nie tylko  
dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. 

Marzenia
się spełniają…

W sobotę, 8 maja, z pew-
nością spełniło się jedno 
z marzeń naszej drużyny.
W tym dniu powstało na-
granie naszej własnej płyty.

Wszystko rozpoczęło się 
o godzinie 9.00, kiedy to do 
budynku MGOK-u w Lipsku 
przyjechał pan Andrzej 
Brański, właściciel studia 
nagrań w Białymstoku. 
Przygotował sprzęt, omó-
wiliśmy szczegóły nagrania 
i o 11.00 wszystko się za-
częło. Nagrywanie trwało 
do godziny 20.00. Nie było 
lekko, gdyż poszczególne 
utwory trzeba było powta-

rzać kilkakrotnie, aby po-
tem móc wybrać najlepsze 
wersje. Konieczne też było 
zachowywanie idealnej ci-
szy, co nie było łatwe, jako 
że w nagraniu brała udział 
prawie cała drużyna.

Ale było warto. Efekt – 
to nagranie 25 najczęściej 
przez nas śpiewanych pio-
senek. Po raz pierwszy słu-
chaliśmy naszych wykonań 
z prawdziwym wzrusze-
niem. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do po-
wstania naszej płyty. Mamy 
nadzieję, że sprawi ona wie-
le radości nie tylko nam, ale 
również wszystkim, którzy 
będą jej słuchać.
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Festiwalowe zmagania
 15 maja w Dąbrowie Bł. odbyła się kolejna edycja 

Hufcowego festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. 
Tym razem gospodarzem festiwalu była 2 Dąbrowska 
Drużyna Wędrownicza „Astat”. Wśród wielu zaproszo-
nych gości znaleźli się nasi Komendanci: 
hm. Andrzej Bajkowski – Komendant Chorągwi 
Białostockiej i hm. Wojciech Pietraszewski – Komendant 
Hufca Sokółka.

 W zmaganiach konkursowych wzięło udział wie-
le drużyn harcerskich i gromad zuchowych należących do 
Hufca Sokółka. Nasza drużyna wystąpiła w trzech kate-
goriach, w każdej z nich prezentując dwie piosenki. A oto, 
co udało nam się osiągnąć w poszczególnych kategoriach:

II miejsce w kategorii drużyn	harcerskich,
I miejsce w kategorii grup wokalnych – Natalia	

Gałaszewska,	Magda	Matwiejczyk,	Martyna	Mucha,	
Sylwia	Prus,

III miejsce w kategorii grup wokalnych – Dominika	
Bondziul,	 Agnieszka	 Bućko,	 Justyna	 Krajewska,	
Anna	Skok,

II miejsce w kategorii solistów – Agnieszka	Borodziuk,
VI	miejsce w kategorii solistów – Marlena	Bugieda.
Dodatkowo nasza drużyna znalazła uznanie w oczach 

hm. Bajkowskiego i otrzymała Puchar Komendanta 
Chorągwi. 

 Na szczególną uwagę z pewnością zasługuje fakt, 
iż nasza drużyna okazała się bardzo zgraną grupą przyja-
ciół, którzy gorąco kibicowali swoim koleżankom wystę-
pującym na scenie.

 Taki tytuł nosi film, realizowany przez 
Chorągiew Białostocką z okazji stulecia harcer-
stwa w Polsce. W sobotę, 29 maja, nasza dru-
żyna wzięła udział w jego nagrywaniu. 

 Wraz z innymi drużynami z terenu 
naszej chorągwi w godzinach popołudnio-
wych zebraliśmy się na terenie skansenu 
w Jurowcach. Byliśmy podekscytowani wagą 
wydarzenia, w którym mieliśmy wziąć udział. 
Przemaszerowaliśmy wszyscy w kierunku sym-
bolicznego ogniska, aby tam, w harcerskim 
kręgu, uczestniczyć w obrzędowym ognisku. 
Słuchaliśmy gawędy Komendanta Chorągwi i śpiewali-
śmy harcerskie piosenki. Druhna Agnieszka Borodziuk 
miała okazję publicznie zaprezentować autorską pio-
senkę pt.: „Być harcerzem” oraz podzielić się z widzami 

swoimi przemyśleniami związanymi z przynależnością  
do drużyny harcerskiej. Drugim niezwykle ważnym dla 
nas momentem było Przyrzeczenie Harcerskie, któ-
re w obecności Komendanta Chorągwi oraz  tak wie-

„Wychowujemy
od stu lat”
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lu harcerzy z różnych środowisk złożyli nasi harcerze: 
dh Natalia Ciwoniuk, dh Dariusz Tarasewicz i dh Kamil 
Bielawski. Po uroczystości dh Natalia opowiedziała przed 
kamerami o swoich przeżyciach związanych z tym nie-
wątpliwie najważniejszym w jej dotychczasowym ży-
ciu harcerskim wydarzeniu. Nie zabrakło też „Modlitwy 
harcerskiej”, odśpiewanej przy przydrożnej kapliczce.  
 Oprócz  scen przy ognisku film będzie ukazywał 
też inne aspekty harcerskiego życia, jak również kilka kart 
z historii harcerstwa na naszych terenach.

 Serdecznie dziękujemy Komendantowi Chorągwi 
Białostockiej, hm.	Andrzejowi	Bajkowskiemu, za zapro-
szenie nas do wzięcia udziału w nagraniu i za możliwość 
przeżycia fantastycznej przygody.

Szkolimy się
i wypoczywamy

W dniach 4 – 8 lipca harcerze z Hufca 
Sokółka spotkali się w bazie harcerskiej 
w Kamiennej Nowej, aby wspólnie spę-
dzić kilka wakacyjnych dni.

Uczestnicy zostali podzieleni na 
dwie grupy. Część harcerzy pod okiem 
przydzielonych im drużynowych wypo-
czywała i dobrze się bawiła, cały czas 
pamiętając oczywiście o harcerskich 
zasadach. Drugą grupę stanowili ci 
harcerze, których głównym celem było 
zdobycie patentu zastępowego.

 Zajęcia szkoleniowe odbywały się 
codziennie pod okiem instruktorów: 
dh Bożeny, dh Eli, dh Joli i dh Leszka. 
Przyszli zastępowi pracowali w trzech 
zastępach szkoleniowych. Musieli po-
znać cechy dobrego zastępowego 
i dobrego zastępu. Zapoznali się z zada-
niami, jakie ich czekają w pracy z zastę-
pem. Uczyli się przygotowywać ciekawe 
zbiórki zgodnie z zasadami dobrej zbiór-
ki i pisać poprawne konspekty. Zagłębili 
się w tajniki zdobywania stopni i spraw-
ności harcerskich czy też wykonywania 
elementów musztry harcerskiej. Nie za-
brakło też zabaw i śpiewu. Na zakoń-
czenie szkolenia uczestnicy zmierzyli 
się z zaliczeniem zarówno części teo-
retycznej jak i praktycznej. Nagrodą za 
ich wysiłek było z pewnością otrzyma-
nie patentu zastępowego podczas ape-
lu końcowego.
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Sierpień to dla naszych harcerzy okazja do kolejnej lek-
cji historii. Postanowiliśmy w naszej drużynie przybliżyć 
wydarzenia z 1920 roku.

W sobotę, 14 maja, rozpoczęliśmy w naszej drużynie 
obchody 90. rocznicy Cudu nad Wisłą. Spotkaliśmy się 
w harcówce na uroczystej zbiórce, przygotowanej przez 
dh Michała i dh Pawła. Podczas spotkania wokół sym-
bolicznego ogniska dh Paweł w formie niezwykle inte-
resującej gawędy przybliżył nam postać jednego z wielu 
bohaterów tamtych czasów – trzynastoletniego Antka, 
który pomimo swego młodego wieku walczył o wolność 
swojej ojczyzny i za nią oddał życie. Dh Michał zaś wyka-
zał się rozległą wiedzą z zakresu historii i wyjaśnił nam, 
jak doszło do bitwy, której rocznicę świętujemy. W kon-
tekście usłyszanych informacji rozwinęła się prawdziwa 
dyskusja na temat tego, co to znaczy być patriotą i w jaki 
sposób objawia się patriotyzm obecnie, w czasach poko-
ju. Czy dziś można być bohaterem i patriotą? Czy nie są to 
puste słowa? Nie zabrakło też okolicznościowych piosenek 
i zabawy. Na zakończenie zbiórki prowadzący sprawdzili 
stan wiedzy naszych harcerzy w formie quizu.

Niedzielę rozpoczęliśmy od uczestnictwa we mszy św. 
i modlitwy w intencji tych, którzy polegli w walce o wol-
ność naszej ojczyzny w 1920 roku. Po mszy udaliśmy się 
pod pomnik „Zginęli za Polskę”, by tam minutą ciszy uczcić 
pamięć bohaterów tamtych czasów, złożyć kwiaty i zapa-
lić symboliczny znicz.

Po południu spotkaliśmy się powtórnie, tym razem aby 
w formie zabawy powrócić do tamtych czasów. Dh Paweł 
i dh Michał zaproponowali nam grę terenową, opartą na 
wydarzeniach tamtych dni. Harcerze zostali podziele-
ni na dwie grupy: żołnierzy polskich pod dowództwem 

Piłsudskiego i bolszewików pod wodzą Tuchaczewskiego. 
Ich zadaniem było zajęcie jak największej liczby miast. Na 
szczęście nie zmieniliśmy biegu wydarzeń i na zakończe-
nie gry ogłosiliśmy zdecydowane zwycięstwo Polaków. 
Zarówno zwycięzcy jak i przegrani mieli okazję posilić się 
przy wspólnym ognisku i pośpiewać poznane poprzednie-
go dnia piosenki.

Gorący lipcowy weekend 
(17 – 18. 07) upłynął nam pod 
hasłem obchodów 65 rocznicy 
Obławy Augustowskiej, wy-
darzenia, o którym niewiele 
się mówi, a podczas którego 
zginęło ok. 600 mieszkańców 
Ziemi Augustowskiej i okolic.

W sobotnie popołudnie 
spotkaliśmy się wraz z in-
nymi drużynami Chorągwi 
Białostockiej i Komendantem 
Chorągwi, hm. Andrzejem 
Bajkowskim, w malowni-
czym zakątku nad jeziorem 
w Gibach. Mieliśmy czas na 
zakwaterowanie, sprawy or-
ganizacyjne, ale też rozmo-
wy i integrację przybyłych 

W 90. rocznicę
Bitwy Warszawskiej

W hołdzie zamordowanym
podczas Obławy Augustowskiej

środowisk. Około godziny 
20.00 udaliśmy się na sym-
boliczne wzniesienie, gdzie 
znajduje się krzyż – pomnik. 
Oprócz nas było tam również 
wiele ważnych osobistości. 
Wzięliśmy udział w przepięk-
nej, wzruszającej wieczorni-
cy opartej na wspomnieniach 
tamtych dni. Po zapadnięciu 
zmroku za sprawą harcerzy 
obecnych na spotkaniu na 
zboczach góry zapłonęło 600 
zniczy. Nasza drużyna miała 
zaszczyt wystąpić z krótkim 
koncertem piosenki harcer-
skiej i patriotycznej.

Główne obchody rocz-
nicy miały miejsce w nie-
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dzielę. O godzinie 12.00 
odbyła się uroczysta Msza 
św., celebrowana przez Ks. 
Biskupa Jerzego Mazura. 
Wśród wielu zaproszo-
nych gości znalazła się też 
Druhna Naczelnik Związku 
Harcerstwa Polskiego hm. 
Małgorzata Sinica. Po mszy 
odbył się Apel Poległych 
i wystrzelono salwy hono-
rowe. Harcerze wraz z żoł-
nierzami pełnili wartę przy 
krzyżu.  Uroczystości za-
kończyliśmy wspólnym 
zdjęciem z biskupem ełckim 
Jerzym Mazurem i druhną 

Naczelnik hm. Małgorzatą 
Sinicą. Na stadionie czekał 
na nas polowy obiad, praw-
dziwa wojskowa grochów-
ka. 

Uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe plakietki. 

Pomimo lejącego się 
z nieba żaru wracaliśmy 
do domów zadowoleni, 
z poczuciem dobrze speł-
nionego patriotycznego 
obowiązku. Tego typu wy-
darzenia są z pewnością dla 
każdego harcerza niezapo-
mnianą lekcją historii.

Dnia 25 września 2010 r. w hali sportowej ZSS w Lipsku odbył się 
Memoriał Jana Zakarzeckiego.

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w imieniu  Burmistrz 
Lipska – Małgorzaty Cieśluk uroczyście otworzył dyrektor M-GOK - 
Wiesław Bochonko.

W turnieju wzięły  udział drużyny: Polonia Wilno z Prezesem Klubu 
Polonia Ludwikiem Adamowiczem, LUKS „Żubr” Białowieża i gospo-
darze  LUKS „Biebrza” Lipsk. 

 Ponadto na uroczystość  przybyli : Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lipsku Wiesław Jarmusik oraz liczne grono znajomych i kolegów Jana  
min.: Wincenty Suszyński, Tadeusz Krysiuk i Jan Krysiuk. 

Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:

I miejsce - Luks „Biebrza” Lipsk
II miejsce - Luks „Żubr” Białowieża
III miejsce - Polonia Wilno

Składamy serdeczne podziękowania Prezesowi klubu sportowego „Biebrza” Lipsk  Rafałowi Suszyńskiemu 
za przygotowanie Memoriału.

J.M.
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TURNIEJ  WSI

Biuro Ubezpieczeniowe
- Lucyna Romańczuk -

ul. Miejska 10, 16-315 Lipsk
tel. 503 006 959

fax. (87) 64 22 143

•	 Ubezpieczenie na życie 
•	 OFE
•	 Ubezpieczenie komunikacyjne
•	 OC rolników i budynków 

Dla klientów indywidualnych, firm i instytucji.
Biuro oferuje także usługi:

•	 xero
•	 fax
•	 bindowanie

Na życzenie dojazd do klienta
i dobór odpowiedniego pakietu.

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipsku był orga-
nizatorem tegorocznego 
Turnieju Wsi, który odbył 
się 12 września na placu 
przy siedzibie M-GOK.

Do udziału w Turnieju 
zaproszone zostały repre-
zentacje wszystkich wsi (tj. 
30) z terenu gminy Lipsk. 
Wraz z zaproszeniem wsie 
otrzymały wykaz konku-
rencji, więc można było się 
przygotować i wziąć udział 
chociażby w kilku z nich. 

Pierwotnie do udziału 
w Turnieju zgłosiło się 6 wsi, 
niestety, do bezpośredniej 
rywalizacji przystąpiły już 
tylko 3. A walczyć było o co, 
bo oprócz nagród finanso-
wych na zwycięzcę czekała 
również beczka piwa.

Zawodnicy poszczegól-
nych wsi odważnie i z wielką 
brawurą walczyli o punkty, 
rzucali oponą, wozili siebie 
nawzajem taczką, skaka-
li w workach, gnietli ciasto 
lub rzucali w siebie jajami, 

to tylko niektóre z działań, 
które towarzyszyły ich zma-
ganiom. Publiczność z rado-
ścią obserwowała przebieg 
konkurencji, bo zdarzały 
się też śmieszne sytuacje, 
o czym możecie się dro-
dzy Czytelnicy przekonać 
oglądając Galerię zdjęć na 
naszej stronie internetowej - 
www.kultura.lipsk.pl. 

Do ogólnej punktacji we-
szła również ocena wieńca 
dożynkowego, które wsie 
przygotowały na nasze pa-

rafialne Dożynki. Najlepiej 
w tej konkurencji wypadł 
wieniec z Krasnego, zaś 
w końcowej punktacji I miej-
sce zajął Stary Rogożyn, II 
Dulkowszczyzna i III miej-
sce Krasne.

Wszystkim drużynom gra-
tulujemy odwagi i spraw-
ności, mamy również 
nadzieję, że w przyszłym 
roku inne wsie zechcą z nich 
wziąć przykład.

mgok

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 23, 16-316 Lipsk, woj. podlaskie,

www.kultura.lipsk.pl, e-mail: mgok@lipsk.pl, tel. 87 64 23 586
Zespół redakcyjny: Wiesław Bochonko, Barbara Tarasewicz,Joanna Marcinkowska

Skład komputerowy: Cezary Gładczuk - M-GOK Lipsk.
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