
24 lipca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku był or-
ganizatorem imprezy  pn. ,,Lipcowe Smaki”.         

W tym dniu na naszej scenie wystąpiły zespoły: ,,Kapela 
u Mundka”, ,,Szeklersi”, Zespołu Rodzinnego Stasia Rajkowskiego 
oraz zespoły działające przy M-GOK min. Zespół Regionalny 
,,Lipsk”.

Uczestnicy imprezy mieli również możliwość spróbowania 
swoich sił w konkurencjach rekreacyjno-sportowych gdzie na-
grodą były koszulki.

Całej imprezie towarzyszył jarmark naszej rodzimej sztu-
ki ludowej połączony z pokazami wykonywania pisanek, gąsek 

weselnych oraz kwiatów z papieru i wycinanek, które przepro-
wadziły lokalne twórczynie ludowe: p. Ewa Skowycz-Mucha, p. 
Janina Trochimowicz oraz p. Krystyna Cieśluk. Wielkim powo-
dzeniem cieszyło się stoisko z ziołami, przygotowane przez p. 
Halinę Stępińską. Atrakcji nie zabrakło również dla  najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy, którzy mieli możliwość z skorzysta-
nia ze sprzętu rekreacyjnego tj. toru przeszkód ze zjeżdżalniami.  

Uwieńczeniem wieczoru była zabawa pod gwiazdami, którą 
poprowadził zespół ,,KRIS”.

W ramach ,,Lipcowych Smaków” został przeprowadzony tur-
niej Dart’s. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali nagro-

foto: www.kulturalipsk.pl
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dzeni pucharami oraz koszulkami, których wręczenia dokonali:  
Burmistrz Lipska – p. Małgorzata Cieśluk oraz dyrektor M-GOK 
– p. Wiesław Bochonko.

W tym dniu na naszej scenie wystąpiły również zespoły z te-
gorocznej IV edycji  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki 
i Folkloru ,,Podlaska Oktawa Kultur”. Ideą tego wydarzenia była 
prezentacja kultur i dorobku zespołów artystycznych z Polski i za-
granicy, tworzących różne gatunki muzyki i sztuki nawiązujące 
do folkloru. W 20 miejscowościach województwa podlaskiego 
wystąpiło ponad 20 zespołów muzycznych i tanecznych z ośmiu 
państw: Polski, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Litwy, Białorusi, Serbii 
i Indii. W Lipsku swoją obecnością zaszczyciły nas zespoły z Rosji: 
Kazaczki-Kazaczki z Krasnodaru, Zespół Szkoły Sztuki Ludowej 
z Krasnodaru oraz Mrija – z Soczi. Barwne i energiczne wystę-
py zespołów ze wschodu zachwyciły zgromadzoną publiczność. 

AS

Klasyfikacja zmagań w Turnieju Dart’s:

I miejsce –    Kamil Drapczuk
                     Grzegorz Parfieńczyk
II miejsce –  Grzegorz Karniłowicz
                     Radosław Kieczeń
III miejsce – Emil Kieczeń
                     Patryk Jermak
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,,Dobry przykład  
  – podaj dalej”

 W dniach 30-31 sierpnia br. w Lipsku, Sztabinie oraz 
w Bargłowie Kościelnym odbyła się konferencja pn.: ,,Dobry 
przykład – podaj dalej”.

Wzięli w niej udział przedstawiciele 4 gmin, które uczestni-
czyły w Programie Integracji Społecznej PPWOW, tj. Sztabin, 
Bargłów Kościelny, Nowy Dwór, Krasnopol, oraz 5 gmin nad-
biebrzańskich - nie biorących udziału w programie, tj. Dąbrowa 
Białostocka, Goniądz, Suchowola, Mońki, Trzcianne. Na kon-
ferencji obecni również byli Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego - Mieczysław Baszko, Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Elżbieta Rajewska 
– Nikonowicz z pracownikami oraz liderzy z Rygałówki, Kopczan 
i Siółka. W sumie w konferencji uczestniczyły 62 osoby.

 Celem działań było przekazanie doświadczeń naby-
tych podczas realizacji Programu Integracji Społecznej oraz 
promocja projektu ,,Wszyscy razem-przyłącz się do nas”, za 
który gmina Lipsk została przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej wyróżniona tytułem ,,Dobrej Praktyki”.

 Konferencja rozpoczęła się w Lipsku w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury. Przybyłych gości powitała Burmistrz 
Lipska – p. Małgorzata Cieśluk. Następnie koordynator projek-
tu – p. Anna Czarnecka-Orpik opowiedział o doświadczeniach 
związanych z przygotowaniami do realizacji Programu. Kolejnym 
punktem konferencji była prezentacja multimedialna ze zreali-
zowanymi zadaniami, którą przedstawił dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury – p. Wiesław Bochonko.

 Następnie uczestnicy konferencji udali się do świetlic 
w Rygałówce i Kopczanach, gdzie na miejscu mogli poznać 
zrealizowane zadania – wyremontowane na potrzeby świetlic 
pomieszczenia oraz efekty ich działalności – wystawy prac pla-
stycznych, zdjęcia z zajęć itp. Miejscowi liderzy opowiadali też 
o działalności świetlic i o tym, jaki wpływ miała ona na inte-
grację lokalnych społeczności i o tym, jak zaktywizowała się 
miejscowa ludność.

 Drugi dzień konferencji był kontynuowany w Sztabinie 
i Bargłowie Kościelnym, gdzie uczestnicy spotkali się z miej-
scowymi liderami i tam również odbyła się prezentacja doko-
nań gminy Lipsk. Ponieważ lokalni liderzy ze Sztabina i Bargłowa 
mieli wiele pytań odnośnie przygotowań i realizacji Programu, 
to na koniec każdego ze spotkań odbyła się dyskusja dotyczą-
ca tematu. 

mgok
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku już po raz trze-
ci był organizatorem imprezy pn. ,,Turniej Wsi”, która odbyła się 
11 września br.

W tegorocznych zmaganiach wzięli udział przedstawicie-
le z 5 wsi:  Starego Rogożyna,  Rogożynka,  Jacznik,  Siółka 
i Krasnego. 

Zawodnicy musieli się wykazać w 7 konkurencjach tj.: 
1. Wbijanie gwoździ w pieniek 
2. Dojenie krowy
3. Rzut jajkiem
4. Rzut ziemniakiem w butelkę
5. Jedzenie pączków na czas
6. Bieg parami ze związanymi nogami
7. Sztafeta z taczką
Zmagania drużyn bacznie obserwowała i oceniała komisja 

w składzie:
1. Jerzy Krysztopik – przewodniczący
2. Romualda Prolejko – członek
3. Ewa Skowycz Mucha - członek
W tym roku bezkonkurencyjni okazali się przedstawiciele wsi 

Jaczniki, którzy zwyciężyli zdobywając 18 punktów. Nagrodą dla 
zwycięzców był puchar, 400 zł oraz beczka piwa, którą ufundo-
wał p. Sylwester Wojnicz. Na drugim miejscu uklasyfikowała 
się wieś Krasne z liczbą 13 punktów, która w nagrodę otrzyma-
ła puchar oraz 300 zł. Miejsce trzecie z 12 punktami zajęła wieś 
Siółko. Nagrodą był puchar oraz 200 zł.  Zaszczytne IV miejsce 
z liczbą 10 punktów zajęli egzekwo Stary Rogożyn i Rogożynek, 
otrzymując 100 zł. Na zakończenie imprezy lider zwycięskiego 
zespołu zaprosił wszystkich uczestników turnieju do wspólnego 
wypicia beczki piwa.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy 
za wspaniałą zabawę.

Całej imprezie towarzyszyły występy zespołu ,,WIGRANIE”  
ze Starego Folwarku, a uwieńczeniem dnia była zabawa z ze-
społem ,,IN FACTOR”. 

     AS

Turniej Wsi
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Jak co roku Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipsku zorganizował półko-

lonie dla dzieci i młodzieży, któ-
re trwały od 27 czerwca do 8 
lipca br.

Codziennie od 9.00 do 
13.00 grupa ok. 35 dzieci miała 
możliwość  uczestnictwa w za-
jęciach: tanecznych, kulinar-
nych, plastycznych, sportowych 
oraz muzycznych. Największą 
atrakcją okazała się jednak wy-
cieczka do  siedziby Straży 
Granicznej w Lipsku. Dzieci 

z wielkim zaciekawieniem słu-
chały o pracy funkcjonariusza 
SG. Miały one również możli-
wość obejrzenia sprzętu będą-
cego na wyposażeniu placów-
ki, jednak największym zainte-
resowaniem cieszył się pokaz 
tresury psa służbowego.

AS

We wrześniu br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipsku gościł grupę młodzieży z Samoa, których opie-
kunem jest misjonarz ks. Jan Walenciej. Podczas dwu 
godzinnego spotkania nasi goście ubrani w tradycyjne 
stroje, zaprezentowali nam wspaniałe układy taneczne 
typowe dla ich kraju. Na prezentacji obecna była mło-
dzież z gimnazjum w Lipsku, która z wielkim zacieka-
wieniem słuchała opowieści o kulturze, historii i zwycza-
jach Samoańczyków. 

    AS

WAKACJE DZIECIOM

       GOŚCIE Z   SAMOA
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,,Podziemie nie patrzy na śmierć i rany.
Bądź wolna Polsko, kraju kochany.”

 Spotkali się w puszczy na starym 
zarośniętym dukcie. Dwie grupy młodzieży 
– zagorzałych turystów. Ot, takich leśnych 
łazików. Zwabiły ich tu upalne lato i chęć 
zmierzenia się z leśną głuszą. Choć już 
dojrzali, jeszcze kultywowali swoje harcer-
skie pasje. Obok miłości do Ojczyzny we 
krwi mieli odkrywanie przyrody, jej piękna 
w dzikich zakątkach i bogactwa różnorod-
ności. Szczególnie tam, gdzie rzadko stą-
pała stopa ludzka, w dzikich naturalnych 
ostępach. Ciepłe podanie rąk, kilka ser-
decznych słów i zaraz poczuli się rodzi-
ną. Młodzi leśnicy i studenci SGGW, by 
uczcić to spotkanie umówili się na wspól-
ne ognisko wieczorem.
 Czerwona kula słońca z nieba 
wtoczyła się za las. Wieczorem cisza. 
Przerywał ją czasami śpiew spóźnionych 
ptaków. Młodzi skupili się przy ognisku. 
Utworzyli przyjacielski krąg. Śmiały im 
się oczy. Trzaskały rozżarzone szczapy, 
w górę strzelały snopy iskier. Czasami 
w oczy gryzł dym, gdy leciutki wiaterek 
zmieniał swój kierunek. Popłynęła pieśń:

,,Dorzuć do ognia drew,
w górę niech płynie śpiew.

Wiatr poniesie go w wilgotny las.
Każdy z nas o tym wie,
że znów spotkamy się,

A połączy nas przygody czas.”

 W blasku ognia z rozpromienio-
ną twarzą siedziała czarnooka Hanusia. 
Zjawiskowo piękna dziewczyna. Włosy też 
czarne jak skrzydło kruka okalały bardzo 
urodziwą twarz. Gdy umilkła pieśń, zerwa-
ła się leciutko jak motylek, by do ognia do-
łożyć opału. Wyręczył ją Szymek. Położył 
żywicze kloce i usiadł koło niej. Nie mógł 
oderwać oczu od dziewczyny. Ona też od-
czuwała jego bliskość. Zaiskrzyło. Miłość 
od pierwszego wejrzenia. Nie śmieli jesz-
cze tego zaakceptować. Ale to już był ,,rejs 
na dwa serca”. Odtąd ich szczęście za-
wsze miało zapach dymu i poszum lasu. 

Szymek w życiu Hanusi pojawił się jak 
świetlisty meteor. Głęboko niebieskie oczy 
zauroczyły dziewczynę, przylgnęły do niej. 
Potem widziala je wszędzie.

 Gdy na wschodzie pojawiła się 
różowa jutrzenka, ze śmiechem zaśpie-
wali:

,,Wszystko, co złe to sztuka cienia
Do światła dobro garnie się.”

 Na cześć wczesnego poranka od-
tańczyli taniec radości i z okrzykiem ,,do 
jutra” poszli do swoich namiotów. Szymek 
uścisnął rękę Hanusi.

 Szybko, za szybko minął czas 
wspólnego biwakowania, beztroski. 
Pożegnanie. Szymek wręczył ukochanej 
mały bukiecik leśnych dzwonków, gdy po 
rozstaniu wymieniali adresy. ,,Niech ci 
dzwonią, żebyś nie zapomniał”. Zasuszyła 
je w pamiętniku. I przez cały rok do na-
stępnego lata szły tęskne listy w obu kie-
runkach. Ona ukończyła seminarium na-
uczycielskie. On został inżynierem od go-
spodarki leśnej. Cieszyli się sobą. Młodzi, 
zakochani, szczęśliwi. Ku uciesze rodzi-
ców odbył się cichy ślub. Szymek uważał, 
że nawet w wielkiej poezji nikt tak mocno 
nie kochał jak on. Odtąd cokolwiek robił, 
zawsze z myślą o Hanusi. Ona uważała, 
że miłość to jak wieczność. Będzie trwać 
zawsze i nigdy nie przeminie. Przygarniał 
ją delikatnie do siebie jak kosztowny i kru-
chy skarb. Ona patrzyła w jego niebieskie 
oczy. Byli szczęśliwi. Cieszyli się, że mają 
do kogo wypowiedzieć słowo ,,kocham”. 
Jedyne słowo obok majestatu Boga, które 
wypełnia pustkę w najszerszym znacze-
niu ludzkim. Potrzebowali swojej obecno-
ści. Rozkwitali. Snuli plany na przszłość, 
chcieli zawojować świat.

 Zaiste była to miłość na całe ży-
cie. Szkoda, że na takie krótkie. Piękna jak 
dobry sen i jak sen się skończyła. Wszystko 
przekreśliła wojna. 1 września 1939 r. – 
wczesny ranek – niedziela – przeraże-
nie. Polska wzięta w trójogień niemiec-
ki: z ziemi, z morza i z powietrza. Już kil-

ka dni wcześniej Szymek otrzymał roz-
kaz stawienia się w swojej jednostce woj-
skowej. Przecież na studiach już otrzymał 
stopień podporucznika w czasie zajęć woj-
skowych. Powołany do służby – stawił się. 
Bolesne było pożegnanie z żoną. Nie mo-
gli od siebie oderwać ramion. Szymek po-
szedł bronić Ojczyzny jak tysiące innych 
młodych patriotów. Było to pierwsze po-
kolenie urodzone po 1918 roku w wolnej 
Polsce. I ono z przekonania, że tej wolno-
ści muszą bronić, poszli w bój. To wzięli 
w spadku po dziadkach i ojcach, którzy 
w trudzie i znoju ją wywalczyli. Jeśli by za-
szła taka potrzeba, gotowi byli oddać mło-
de życie.

,,A kiedy będzie zima,
to gwiazdkę z nieba daj,

I tylko mi nie żałuj i nie broń iść za kraj.
Bo choć mi wrosłaś w serce,

Ojczyzna głębiej tkwi.
Dla niej w bój iść potrzeba 

i nie żałować krwi.”

 Uzbrojeni po zęby Niemcy, wspo-
magani przez Rosjan wkraczających 17 
września ze wschodu, dokonali swego. 
Zdeptali ziemię buciorami okupacji, za-
brali wolność. Szymek dostał się do nie-
woli niemieckiej. Wywieziony do oflagu 
nocą wysunął się niezauważony z pocią-
gu. Uciekł od kul wroga. Dotarł do swoich 
ku uciesze stęsknionej żony. Ukrywał się 
w mieście. Podjął działania w ruchu opo-
ru. A gdy sytuacja stała się zbyt niebez-
pieczna poszedł do lasu. Kolejne poże-
gnanie z Hanusią. Prawie nieprzytomna 
szlochała, gdy trzymał ją w ramionach. Nie 
wyobrażała sobie życia bez niego w tych 
trudnych dniach okupacji. Jemu też było 
ciężko. Serce skowytało z bólu, gdy trze-
ba było odchodzić. Zapewniał tylko wie-
lokrotnie, że zawsze będzie ją kochał i ni-
gdy nie przestanie.
- Hanuś, Haneczko moja, ukochana żono! 
Pamiętaj o tym, że różne długi można spłacić 
czymkolwiek. Za miłość można zapłacić tylko 
miłością i niczym więcej. Czekaj, da Bóg, że 
powrócę!

 Pożegnali się i w tej chwili wie-
dzieli, że każde z nich żegna kogoś, kto jest 
tylko jego własnością, największym skar-
bem.

 A świat kręcił się dalej bez wzglę-
du na to, jakie ich spotkało nieszczęście. 
Hanusia otwierała pamiętnik, całowała 
zasuszone dzwonki podarowane przez 
Szymka w majestatycznej puszczy. A wkrót-
ce dowiedziała się, że nosi pod sercem ich 
dziecko. Cieszyła się i płakała. Marzyła, 
żeby jak najszybciej tą wiadomością po-
dzielić się z Szymkiem.

 A on w tym czasie z kilku par-
tyzantami pod osłoną nocy po drogach 
i bezdrożach przedzierał się do puszy 

72 rocznica wybuchu II wojny światowej

Pieśń
o wojennej
miłości
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Augustowskiej. Przyjęła, przytuliła szu-
mem starych drzew, ukoiła dusze. Miodne 
lipy zsyłały słodycz na serca tych młodych 
ludzi. Znaleźli tu krainę spokoju i łagodno-
ści. Z dala od wojny i stukotu niemieckich 
butów po chodnikach miast, od kul i pada-
jących bomb, rozstrzeliwań i obozów kon-
centracyjnych tu było w miarę spokojnie. 
Ale zacięta walka trwała i tu w lesie.

 Od akcji do akcji płynęło party-
zanckie życie. Dowódcą ich oddziału był po-
rucznik Ryszard Reiff ps. ,,Jacek”. Miejscem 
postoju III Uderzeniowego Batalionu 
Kadrowego AK było uroczysko ,,Polski 
Grąd”. (Niedaleko Koziego Rynku owia-
nego legendą powstańczych walk w 1863 
roku). Nie było kontaktu z bliskimi, by unik-
nąć wpadki. Odżywała tęsknota Szymka 
za Hanusią. A u niej kwiliło dziecko i roz-
rywała się dusza za mężem. To była woj-
na. Niosła za sobą ból i niespełnione pla-
ny na przyszłość.

 Początek sierpnia 1943. Upał. Na 
polach pachniało chlebem. W lesie plaga 
komarów. Czasem głodno i do domu dale-
ko. Tej nocy Szymek z kilku kolegami miał 
wartę. Wschodziło słońce. Byli najdalej 
wysuniętą od obozu czujką. Czy zawiódł 
zmysł obserwacji, czy instynkt przetrwa-
nia? Nie zauważyli zbliżającej się żandar-
merii niemieckiej. Całkowicie zaskoczeni 
próbowali się bronić. Szymek ps. ,,Bielik” 
padł pierwszy. Zapłakały krople porannej 
rosy. Hanusia została sama. A on poszedł 
trzymać straż u Pana przy rajskiej bramie. 
Ojczyźnie oddał wszystko, co posiadał.

 Jego synek nigdy nie poznał ojca, 
ani ciepłego uścisku jego ramion. Walec 
wojny zmiażdżył miliony istnień ludzkich. 
Zostawił pustkę jak w tej piosence (śpie-
wa Seweryn Krajewski):

,,Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg.
Gdy kwitły bzy…”

 Po wojnie, gdy nieco się uspo-
koiło, Hanusia zabrała z lasu ukochanego 
męża na swój cmentarz. Będąc nauczyciel-
ką pracowała w szkole. Samotnie wycho-
wywała i kształciła syna.

 Wehikuł czasu pędził naprzód. 
W proch rozsypywały się zasuszone 
dzwonki niegdyś otrzymane od ukocha-
nego w puszczy jak niespełniona pieśń 
o ich wielkiej miłości.

 Haneczka często odwiedza-
ła cmentarz.

Pamięcią i miłością spłacała Szymkowi 
dług za jego miłość.

Stanisława Suszyńska
 
 

01.09.2011r. 100. rocznicę urodzin 
obchodziła

p. Janina Baronowska 
z Rakowicz.

Z tej okazji 07.09.2011r. p. Burmistrz 
Małgorzata Cieśluk wraz z Panią kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Heleną Bondziul udały się do 
p. Janiny. Na ręce Szanownej Jubilatki Pani 
Burmistrz przekazała życzenia od Wojewody 
Podlaskiego oraz z Kancelarii Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska. 

Tego dnia były łzy wzruszenia, gratulacje,
kwiaty i upominek w postaci ciepłego koca. 
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HARCERSKI OBÓZ W KAMIENNEJ

W poniedziałek, 1 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 32 w Białymstoku 
rozpoczęło się polsko - białoruskie spotkanie harcerzy organizowane w ramach 
realizacji projektu „Budujemy mosty przyjaźni”.

Przez dwa tygodnie, licz-
na grupa harcerzy z Polski 
(Lipsk, Nowy Dwór, Kolno, 
Białystok)  i Białorusi mia-
ła czas na wspólne pozna-
nie, integrację oraz wymianę 
doświadczeń. W ramach re-
alizacji programu organizato-
rzy przygotowali sporo atrak-
cji, w tym trzydniową wyciecz-
kę do Warszawy połączoną ze 
zwiedzaniem m.in. Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Zamku Królewskiego, zoo oraz 
Sejmu RP. Nie zabrakło rów-
nież zajęć mających na celu 
wspólne poznanie uczestni-
ków o różnych narodowo-
ściach, warsztatów o toleran-
cji i dyskryminacji oraz zajęć 
sportowych. Podczas spotka-
nia powstał film, którego tema-
tyka dotyczy wspólnych cech 
kultury polskiej i białoruskiej 
a szczegółowy przebieg do-
kumentu został ustalony przez 
samych uczestników.

Budujemy mosty przyjaźni

W dniach 1 – 5 lipca 2011r. 
harcerze naszej oraz innych dru-
żyn Hufca Sokółka spotkali się 
w bazie w Kamiennej Nowej. 
Zostaliśmy podzieleni na trzy dru-
żyny biwakowe. Mieliśmy za za-
danie odszukać skarb, który był 
ukryty na skraju lasu. Każdego 
dnia rozszyfrowywaliśmy  opo-
wiadania, które miały nam pomóc 
w odnalezieniu trzech kluczy. 
Ostatniego dnia obozu drużyny 
otrzymały to samo opowiada-
nie, które miało nas doprowadzić 
do skarbu. Każdego dnia wyko-
nywaliśmy pionierkę biwakową 
i  szkoliliśmy się pod czujnym 
okiem naszych drużynowych. 
Oczywiście prócz pracy świet-
nie się bawiliśmy, nie zabrakło 
gier, zabaw i pląsów. Szczególną 
atrakcją był „pokaz” węży i le-
gwana.  Mamy bardzo dużo mi-
łych wspomnień związanych 
z tym obozem i mamy nadzieję, 
że również za rok uda nam się 
wybrać na obóz do Kamiennej.
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 W sobotę, 14  maja 2011 r. w kościele p.w. Św. Rocha w Krasnymborze, o godz. 17.17, odprawił uroczystą Mszę św. 
z okazji 30-lecia święceń kapłańskich ks. kanonik dr Edward Anuszkiewicz, któremu przy ołtarzu towarzyszyli: ks. pra-
łat T. Mocarski /z Łomży/ oraz ks. Fr. Anuszkiewicz /z Białegostoku/. Okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz miej-
scowy i kustosz sanktuarium maryjnego w Krasnymborze – ks. prałat W. Domitrz.

Po Mszy św. zaproszeni przez jubilata goście spotkali się w gmachu dawnej szkoły podstawowej w Jastrzębnej II. 
Uroczystość jubileuszowa połączyła gości pochodzących z parafii augustowskich /NSPJ, Św. Jana Chrzciciela, Miłosierdzia 
Bożego/, Białegostoku, Białobrzeg, Cichego, Kowal Oleckich, Krasnegoboru, Lipska, Łomży, Studzienicznej. Pamiątką 
dla uczestniczących w kościele na Mszy św. i szkole pozostaną okolicznościowe obrazki jubilata z motywem Dobrego 
Pasterza oraz wspomnienia.

Również 30 maja 2011 r. odbyło się spotkanie jubilatów w kościele parafialnym w Kołakach Kościelnych k. Zambrowa 
/Diecezja Łomża/, gdzie pod przewodnictwem ks. infułata dr Jana Sołowianiuka /w tym kaznodziei/, wszyscy byli w konce-
lebrze, zaś po Mszy św. na okolicznościowej wieczerzy. Dla obecnych jubilatów i parafian dodatkowym przeżyciem, była 
część artystyczna w wykonaniu miejscowych szkół z Kołak Kościelnych. Otrzymane kwiaty, bielizna kielichowa oraz pa-
miątka z Kołak będą na długie lata przypominały rok jubileuszowy.

W dniach: 7-8 czerwca 2011 r. na Wigrach w pierwszym terminie oraz w Wilnie /Litwa/ w drugim terminie – księża jubi-
laci z diecezji warszawskiej, warmińskiej, łomżyńskiej spotkali się razem przy ołtarzu oraz na okolicznościowych obiadach.

Zwieńczeniem obchodów XXX-lecia sakramentu kapłaństwa była Msza św. w katedrze ełckiej, w czasie której homilię 
wygłosił biskup pomocniczy Romuald Kamiński. Pamiątką dla jubilatów pozostaną prezenty trwałe, w tym albumy, książ-
ki i dyplomy.

P.S.
 Przez 30 lat jubilat współpracował z proboszczami: ś.p. kanonikiem Bogusławem Targońskim, ś.p. kanonikiem Ro-
manem Pogonowskim, prałatem dr Radzisławem Ambroziakiem, ś.p. infułatem lic. Janem Sobotką, kanonikiem Witoldem 

Brulińskim, ks. prałatem Tadeuszem Rynkiewiczem, ks. kanonikiem Markiem Dubą oraz wikariuszami: M. Mierzejewskim, 
St. Rowińskim, ś.p. P. Kaplińskim, J. Mrowcą, J. Ogórkisem, T. Antonowiczem, H. Polkowskim, St. Brulińskim, T. Kaczyń-
skim, K. Wróblewskim. Do całości należy dodać organistów, gospodynie plebanijne, kościelnych oraz katechetów, w tym 
zakonnice i osoby świeckie. W terminie: 1 sierpień 1991 r. – 30 wrzesień 2001 r. ks. jubilat był prac. Centralnych Instytucji 
Diecezji Łomżyńskiej i Ełckiej, oraz na prośbę ś.p. biskupa ełckiego Edwarda E. Samsela – administratorem par. Smola-
ny, zamieszkałej przez Polaków i Litwinów. Wg obrazka jubileuszowego ks. E. Anuszkiewicz jako wikariusz pracował w pa-
rafiach: Dąbrówka Kościelna /od 20.06.81 r./, Dąbrowa Wielka /od 19.06.82 r./, Łomża – katedra /kościół Miłosierdzia Bo-

żego, od 1.09.83 r./, Ostrów Mazowiecka – par. Wniebowzięcia NMP /od 1.09.84 r./, Ostrołęka – par. Św. Antoniego /od 
1.09.89 r./.

W podzięce Tym,
którzy pamiętali o moim jubileuszu…

    
ROK WYD. XXVROK WYD. XXVROK WYD. XXV                                NR. 364                                NR. 364                                NR. 364                                                         200920092009                                                                            
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O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został 
do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Lipsk, 
położonych w obrębie wsi Nowe Leśne Bohatery, wg. wyszczególnienia 

1. nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 525/2 o pow. 0,0890 ha, zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, 
stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości. 

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 525/4 o pow. 0,0889 ha, przeznaczona do 
sprzedaży w trytbie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, oznaczonej 
nr geod. 525/2, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Szczegóły związane ze zbyciem nieruchomości można wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu
lub telefonicznie pod nr telefonu  (87) 6422703.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego 
wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Lipsk, położonych w obrębie miasta 
Lipsk, objętych księgą wieczystą Kw Nr SU1A/00019151/5 wg. wyszczególnienia :

1. nieruchomość, oznaczona nr geodezyjnym 710/8 o pow. 0,0021 ha, zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytko-
wej 18 m2;

2. nieruchomość, oznaczona nr geodezyjnym 710/9 o pow. 0,0020 ha, zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytko-
wej 18 m2;

3. nieruchomość, oznaczona nr geodezyjnym 710/10 o pow. 0,0020 ha, zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytko-
wej 18 m2;

4. nieruchomość, oznaczona nr geodezyjnym 710/11 o pow. 0,0021 ha, zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytko-
wej 18 m2;

na zasadzie pierwszeństwa najemcom garaży oraz :

5. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 710/7 o pow. 0,2317 ha,  w trybie bezprzetargowym  na rzecz 
właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej nr  geod. 710/4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 
w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Szczegóły związane ze zbyciem nieruchomości można wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu
lub telefonicznie pod nr telefonu  (87) 6422703.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPSKU 
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O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego 
wglądu wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lipsk, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz użytkowników wieczystych tych nieruchomości, wg. wyszczególnienia jn. :. 

1) działka, oznaczona nr geodezyjnym 253/2 o pow. 0,08 ha, położona w obrębie wsi Rygałówka, zabudowana 
budynkiem byłej zlewni mleka, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr  U1A/00017215/8.

2) działka, oznaczona nr geodezyjnym 184 o pow. 0,0400 ha, położona  w obrębie wsi Rakowicze, zabudowana 
budynkiem byłej zlewni mleka, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00017 256/7,

3) działka, oznaczona nr geodezyjnym 462 o pow. 0,0462 ha, położona  w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem byłej zlewni mleka, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr U1A/00017198/2,

4) działka, oznaczona nr geodezyjnym 37/2 o pow. 0,0970 ha, położona w obrębie wsi Kurianka, zabudowana 
budynkiem byłego sklepu GS „SCh”, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr 00015334/4,

5) działka, oznaczona nr geodezyjnym 324/1 o pow. 0,1322 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkami usługowymi byłej RSP, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00016078/8,

6) działka, oznaczona nr geodezyjnym 441/8 o pow. 0,0303 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem byłego sklepu GS „SCh”, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00022478/7,

7) działka, oznaczona nr geodezyjnym 441/7 o pow. 0,0492 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem byłego sklepu GS „SCh”, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00022478/7,

8) działka, oznaczona nr geodezyjnym 441/4 o pow. 0,0305 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem byłego sklepu GS „SCh”, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00020097/8,

9) działka, oznaczona nr geodezyjnym 441/5 o pow. 0,1370 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem byłej restauracji „Biebrzanka”, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą 
wieczystą Kw Nr SU1A/00020412/3,

10) działka, oznaczona nr geodezyjnym 380/2 o pow. 0,0151 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem byłego sklepu GS „SCh”, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00020026/0,

11) działka, oznaczona nr geodezyjnym 674/2 o pow. 0,0049 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00021665/8,

12) działka, oznaczona nr geodezyjnym 710/1 o pow. 0,0098 ha, położona w obrębie miasta Lipsk, zabudowana 
budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, objęta księgą wieczystą 
Kw Nr SU1A/00021665/8,

Szczegóły związane ze zbyciem nieruchomości można wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu
lub telefonicznie pod nr telefonu  (87) 6422703.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPSKU 



PIERWSZA W GMINIE „SCHETYNÓWKA”

Powstała ona w partnerstwie z Powiatem 
Augustowskim i przede wszystkim dzię-
ki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wartość całej inwestycji wyniosła 
3.314.721,15 zł, w tym wspomniane wy-
żej dofinansowanie z budżetu państwa to 
1.618.285,00 zł, dofinansowanie Powiatu 
Augustowskiego do remontu drogi powiato-
wej Nr 1238 B Kopczany – Dulkowszczyzna 
Stary Rogożyn 174.494,85 zł oraz dofinan-
sowanie Gminy Lipsk do całego zadania 
w wysokości 1.521.944,40 zł.

 W ramach inwestycji zrealizowano niżej 
wymienione zadania :

1) Przebudowę drogi gminnej Nr 102760 
B Lipsk – Kurianka – Dulkowszczyzna – 
Jaczniki – Siółko o długości 5,431 km oraz 
drogi gminnej Nr 102758 B we wsi Jaczniki 
o długości 0,465 km, obejmującą :

• wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej 
długości 5,895 km, szerokości 5,0 m i gru-
bości 5 cm warstwy ścieralnej na uprzednio 
wykonanej podbudowie,

• odpowiednie wyprofilowane łuków oraz pasa 
jezdnego, poszerzenie korony drogi w miej-
scach tego wymagających do szerokości 
7,0 m, tj. jednakowej na całej jej długości,

• poszerzenie pasa drogowego,
• właściwe odwodnienie drogi i terenów przy-

ległych przez wykonanie nowych, ewentu-
alnie pogłębienie istniejących rowów przy-
drożnych,

• wyremontowanie bądź przebudowa istnie-
jących przepustów oraz ich udrożnienie,

• profilowanie i zagęszczenie poboczy grun-
towych,

• wybudowanie zjazdów gospodarczych oraz 
zjazdów na drogi boczne,

• wykonanie barier energochłonnych,
• oznakowanie pionowe drogi - znaki ostrze-

gawcze, znaki zakazu, znaki informacyjne 
oraz znaki kierunku i miejscowości, wycin-
ka drzew i odkrzaczenie pasa drogowego.

2) Remont drogi gminnej Nr 102760 B Lipsk 
– Kurianka – Dulkowszczyzna – Jaczniki – 
Siółko na odcinku o długości 3.412 km  (od 
Lipska do Dulkowszczyzny), obejmujący :
• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 

z betonu asfaltowego o łącznej długości 

3,412 km, szerokości 5,0 m i grubości 4 cm 
na istniejącej nawierzchni powierzchnio-
wo utrwalonej,

• uzupełnienie i profilowanie poboczy wraz  
z robotami towarzyszącymi (oznakowa-
nie pionowe – znaki ostrzegawcze i zaka-
zu – 7 szt., bariery energochłonne – 24 mb).

3) Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1238 
B na odcinku o długości 2,6 km, obejmujący:
• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 

o długości 2,6 km, szerokości 5,0 m i grubo-
ści 4 cm warstwy wiążącej oraz 3 cm war-
stwy ścieralnej

• uzupełnienie poboczy i roboty towarzyszą-
ce (remont przepustu, odtworzenie rowów).

W efekcie powstało 11.907 mb dróg o na-
wierzchni bitumicznej (9 307 mb dróg gmin-
nych oraz 2 600 mb drogi powiatowej).

Ciąg dróg objętych projektem pełni strate-
giczną rolę w systemie komunikacyjnym gmi-
ny, jednak pod względem nawierzchni i innych 
ważnych parametrów był w fatalnym stanie 
technicznym. Realizacja projektu, zapewni-
ła tym drogom uzyskanie porządnej bitumicz-
nej nawierzchni o wymaganych standardach, 
zgodnych z obowiązującymi przepisami pra-
wa i jednocześnie była realizacją strategicz-
nych celów, zapisanych w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Lipsk, Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Lipsk” oraz w „Strategii 
Rozwoju Powiatu Augustowskiego do roku 
2020” i w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Augustowskiego na lata 2007 – 2013.

Nastąpiła znacząca poprawa bezpieczeń-
stwa komunikacyjnego, zwiększenie płynności 
ruchu, oraz zmniejszenie kosztów bieżących 
utrzymania infrastruktury drogowej na terenie 
gminy oraz powiatu. Poza tym projekt ma tak-
że pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
Poprawa stanu nawierzchni dróg zmniejszyła 
poziom hałasu i wibracji. Uzyskana płynność 
jazdy ogranicza też emisję spalin o niekorzyst-
nych parametrach, jak też zapylenie środowi-
ska. Jest to szczególnie ważne, ze względu na 
lokalizację drogi w bliskim sąsiedztwie obsza-
rów chronionych.

Miejscowa ludność uzyskała bezpieczny 
i dogodny dojazd do pól, szkół, sklepów, ko-
ścioła, cmentarza oraz w celach wizyt rodzin-
nych i sąsiedzkich, a w perspektywie do plano-
wanego przejścia granicznego w Lipszczanach.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
wnieśli swój wkład w realizację projektu.

Echo Lipska   lipiec - wrzesień  201112

Zakończyliśmy realizację dużej, jednej z największych w skali województwa i bardzo ważnej dla naszej gminy inwestycji. 
Jest to „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk, obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i 102758 
B oraz drogę powiatową 1238 B”.

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

e-mail: mgok@lipsk.pl, tel. 87 64 23 586.

Zespół redakcyjny: Wiesław Bochonko, Barbara Tarasewicz, Aneta Szczecina.
Skład komputerowy: Cezary Gładczuk - M-GOK Lipsk.


