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III Sztafeta Niepodległości wyruszyła spod Kopca Wolności
W piątek, 16 września spod Kopca Wolności w Lipsku ruszyła III Sztafeta Niepodległości. W ten sposób młodzież
uczciła 96 rocznicę zwycięskiej Bitwy Niemeńskiej.

na naszej Sokólskiej Ziemi była bitwą, która zadała ostateczny
cios siłom bolszewickim i pozwoliła cieszyć się nam wolnością
przez niemal 20 lat. Chcemy nie tylko uczcić poległych w tej
bitwie podhalańczyków i legionistów ale tez przypomnieć jak
kręta była droga Sokólszczyzny i Podlasia do Niepodległości.
To o jej utrwalenie i w jej obronie stanęli mieszkańcy Sokólsz-

Sztafeta wyruszyła z Lipska i podążyła przez Dąbrowę Białostocką, Różanystok, Sidrę, Mieleszkowice Pawłowickie, Kuźnicę, Klimówkę, Szudziałowo, Kopną Górę do Sokółki. W Lipsku
pod Kopcem Wolności druhny i druhowie z 6 Lipskiej Drużyny

Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” godnie uczcili pamięć
tych, którzy walczyli o wolność w Polsce. Przy kopcu wystawiona została warta honorowa. Część harcerzy przebiegła krótki
odcinek sztafety. Tegoroczna sztafeta została objęta honorowym
patronatem prezydenta RP – Andrzeja Dudę.
- Bitwa Nadniemeńska, której jeden z fragmentów rozegrał się

czyzny i Podlasia w burzliwym roku 1920 ale też i walczyli o
nią podczas powstań listopadowego i styczniowego, co chcemy
przypomnieć podczas tej sztafety. Jesteśmy przekonani, że ta
inicjatywa jaką jest uczczenie 96 rocznicy Bitwy nad Niemnem
przyczyni się do propagowania postaw patriotycznych wśród
młodego pokolenia i pokaże jak bardzo jesteśmy dumni z naszej
historii – mówią organizatorzy biegu, członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.
W sztafecie wzięła udział młodzież z gmin: Sokółka, Sidra,
Kuźnica Białostocka, Szudziałowo, Supraśl, Sejny oraz Harcerze z Wileńszczyzny zrzeszeni w Harcerskim Hufcu Maryi Pani
Ostrobramskiej oraz polska młodzież z Grodna, w sumie około
150 osób.
Współorganizatorem przedsięwzięcia są Gminy Sokółka, Kuźnica, Szudziałowo i Supraśl. przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Odra-Niemen, Straży Granicznej i
Policji.
(IW)
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STOP Haloween
Haloween ma swoje korzenie w modnej wśród okultystów i
spirytystów kulturze Celtów, witających Nowy Rok właśnie 1
listopada. Celtyccy kapłani, druidzi, czcili w tym dniu boga
śmierci Samhain, poświęcając mu na jego ołtarzach resztki plonów, zwierzęta, a nawet ludzi. W ten sposób dzień ten stał się
świętem śmierci, a celtycki bóg wywoływał duchy złych zmarłych. Nieodzownym atrybutem tego święta były noszone przez
kapłanów duże rzepy (dynie), ponacinane na podobieństwo demonów, oraz przerażające czarne stroje.
Haloween uważa się za czas, kiedy granica między światem
żywych i umarłych jest najcieńsza, a kontakt z duchami najłatwiejszy. W tradycji amerykańskiej święto to wygląda pozornie
niewinnie. Dzieci przebrane za czarownice, wampiry, upiory,
duchy czy diabły chodzą do domu do domu i otrzymują słodycze. Jednak wszystkie te postaci w tradycji duchowości chrześcijańskiej związane są z osobą szatana. Pozornie niewinna zabawa może stanowić przygotowanie i otwarcie się na siły Zła.
Zabawa Haloween dotyczy zmarłych, którzy powracają na ziemię, jednak zamiast modlitwy za ich dusze, mamy do czynienia
z ich przyzywaniem i zaklinaniem, a więc ze spirytyzmem.
Haloween, agresywnie i hałaśliwie wypełniający listopadowe
Święte Dni, przywołuje dylemat: wywoływanie duchów czy
modlitwa za zmarłych? Najboleśniejsze i niebezpieczne jest
wciąganie do tej „zabawy” nieświadomych zagrożenia dzieci,
często bez zgody rodziców!
Brońmy dzieci przed mrokami pogańskich duchowości, oferu-

Pierwsze spotkania Klubu Seniora

październik 2016

Str. 3

jąc im radość i światło chrześcijańskiej nadziei!
Nieprzypadkowo w pogańskich i satanistycznych „świętach” ku
czci Ciemności dzieci naśladują umarłych lub składa się je w
ofierze, w chrześcijańskich zaś są znakiem życia i nadziei. W
aurze spirytyzmu Haloween dzieci umierają (zewnętrznie, a
może i wewnętrznie), a dzięki modlitwie w chrześcijańskim
Dniu Zadusznym zmarli stają się w pełni dziećmi Bożymi.
Tradycja chrześcijańskich Zaduszek kontynuuje inicjację
chrzcielną: pogłębia duchowo-modlitewną relację człowieka z
Bogiem i Świętymi, każe modlić się za wszystkich zmarłych,
także tych cierpiących w czyśćcu, pozwala oddzielić się od Zła i
nie ulegać mu.
To przerażające gdy magia wypiera religię, zaklinanie – modlitwę, spirytyzm zaś eliminuje Obcowanie Świętych!
Wszystkim nam trzeba więcej wrażliwości duchowej i świadomości teologicznej, by to wszystko właściwie ocenić i chronić
nasze dzieci.
Getsemani - Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym w Suwałkach http://getsemani.suwalki.pl/

zakończyła się po rocznej działalności, miejmy nadzieję, że
obecna będzie kontynuowana przez wiele, wiele lat.
Pierwsze spotkanie Klubu odbyło się 3 października w M-GOK.
Zgłosiło się na nie 7 osób, które wyraziły ochotę na wspólne
działania zaproponowane przez Barbarę Tarasewicz – opiekuna
Klubu z ramienia M-GOK. Ideą klubu jest pobudzenie do aktywności jego członków. Ważne jest, aby klubowicze wykazywali się
własną inicjatywą, aby to oni byli głównymi organizatorami poszczególnych spotkań i by podejmowane działania jak najlepiej
odpowiadały ich potrzebom i aspiracjom. Wśród zaproponowanych działań pojawiły się propozycje z zakresu: gimnastyki,
zdrowego stylu życia, wspólnego muzykowania, działań plastycznych i kulinarnych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Dalsze
propozycje będą dopisywane do programu zajęć w miarę potrzeb.
Kolejne spotkanie Klubu odbyło się w czwartek 13 października.
Tego dnia wyruszyliśmy na wspólny spacer z kijkami nordic
walking. W spacerze wzięło udział 7 osób. Mieliśmy dobre tempo, bo w ciągu godziny udało nam się przejść 5 km. Całkiem
nieźle jak na początek!

Jesień - plony z ogródków zebrane, wakacyjne wyjazdy i spotkania rodzinne poza nami, a więc czasu mamy coraz więcej.
Szczególny nadmiar wolnego czasu odczuwają emeryci, renciści i osoby, które mieszkają same w domach. Poza tym, jesienna szaruga ,coraz krótsze i pochmurne dni, silne wiatry, niezbyt
dobrze wpływają na samopoczucie. W związku z powyższym MGOK wyszedł z propozycją zorganizowania po raz kolejny Klubu
Senior a w naszym mieście. Pierwsza próba, podjęta 5 lat temu,

Następne spotkania klubowe będą odbywały się w czwartki o
godz. 10.00 (chyba, że klubowicze zadecydują inaczej), w różnych salach M-GOK, w zależności od zaplanowanych działań.
Aktualne informacje na temat działalności Klubu będą się znajdowały na tablicy informacyjnej przy wejściu do biblioteki i na
drzwiach M-GOK przy wejściu głównym do budynku. Mamy
nadzieję, że kolejne spotkania odbędą się w liczniejszym gronie.
Zapraszamy!
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Turniej rodzinny
na Orliku
Rzut piłką do kosza, skakanie na skakance czy skok w dal –
to tylko niektóre konkurencje przygotowane przez Arkadiusza Boguszewskiego, opiekuna Orlika na Festyn Rodzinny,
który odbył się 18 września na boisku przy Zespole Szkół
Samorządowych.

Dzieci i rodzice w jednej drużynie – to zbliża i poprawia relacje
w rodzinie. Dlatego organizowane są tego typu przedsięwzięcia.

- Szkoda, że nie dopisała frekwencja, bo rodzin było naprawdę
mało. Pogoda też nie zachęcała, ale Ci co przyszli razem z nami
się bawić na Orliku, nie narzekali! Zwłaszcza, że można było
wygrać naprawdę atrakcyjne nagrody: gry planszowe, zabawki,
narzędzia czy gadżety kuchenne – mówi Arkadiusz Boguszewski, animator i opiekun grup trenujących na Orliku.
Najlepszą, najbardziej aktywną i sprawną fizycznie rodziną okazała się drużyna „Maks i Przyjaciele”. Drugie miejsce zajęła
rodzina Wojniczów, na trzecim miejscu uplasowali się państwo
Sztukowie, zaś czwarte miejsce zajęła rodzina Kaliszów.
(IW)

M G O K Z AP R A S Z A:

Spotkanie z autorką
książki o Gołej Zośce
Już niedługo, bo w listopadzie, będziemy
gościli Barbarę Ostaszewską z Augustowa,
autorkę książki „Goła Zośka – echa legendy”. Na spotkanie zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy kochają dobrą literaturę i
miejsca pełne tajemnic… O tajemnicach
Podlasia i inspirujących literacko „małych
ojczyznach” rozmawiała Izabela Wróbel.
- Czy ma Pani swoje miejsce na ziemi? Czy
to miejsce jest inspiracją dla Pani poezji,
prozy?
- Silny związek z miejscem na ziemi poczułam
dość późno. Oczywiście, każdy skądś pochodzi, gdzieś żył, stąd w naturalny sposób utrwalają się w człowieku obrazy, dźwięki, zapachy,
smaki znanych miejsc. Zwykle nie zdajemy
sobie z tego sprawy, chyba że wyjedziemy.
Swoje miejsce na ziemi rozumiem jednak głębiej, jako świadomy związek z miejscem i to związek emocjonalny. O Augustowie i okolicach mogę powiedzieć, że jestem stąd, tu czuję się u
siebie. Ta ziemia towarzyszyła mi od narodzin, była świadkiem
mego wzrastania i poruszeń serca i ma wielki wpływ na te poruszenia. Jest częścią mnie, więc zrozumiałe, że pojawia się w
mojej twórczości. Brzmi to patetycznie, ale tak czuję.

umierającego pod Możajskiem, w Rosji główny bohater tej historii - oficer wojsk inżynieryjnych dowiaduje się o ważnych dla
siebie wydarzeniach nad Rospudą, w czasie gdy wyruszył do
Lipska. A tak bardziej współcześnie, to moja mama pochodzi z
Ostrowia Biebrzańskiego i Lipsk jest miejscowością bliską jej
dzieciństwu i młodości. Opowiada o nim
często. Wspomnienia te, zwłaszcza dotyczące życia dawnej wsi, zawarłam w cyklu
artykułów "Rozmowy z moją mamą wokół
kuchni" zamieszczonym w "Przeglądzie
Augustowskim".
- O legendarnej Gołej Zośce można było
usłyszeć m.in. w niedawnym konkursie
Radia Białystok dotyczącym tajemniczych miejsc na Podlasiu. Czy rzeczywiście miejsce o nazwie Goła Zośka ma jakąś tajemnicę?
- Tak, to miejsce szczególne, bo choć wiąże
się z dramatycznymi wydarzeniami, jest
bardzo przyjazne i dla wielu ludzi oznacza
jedno ze szczęśliwszych miejsc jakie odwiedzili. Liczne rejsy statków na Rospudę
mają swój rytuał - rzucanie kwiatów na
szczęście przy posągu Zosi, ale o tym opowiem na spotkaniu.
- Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Lipsku.
- Dziękuję. Do zobaczenia!

- W listopadzie będziemy mieli okazję gościć Panią w Lipsku. Czy odnajdziemy w Pani literaturze Lipsk, jego okolice? Czy tutaj też zapuszczała się Pani literatura? Czy Zośka
mogła mieć coś wspólnego z Lipskiem?
- Jedno z opowiadań w książce o Gołej Zośce rozgrywa się w
1812 roku. Wtedy przez Augustów, a następnie przez Lipsk w
stronę Grodna wędruje trzydziestotysięczna kolumna V Korpusu armii Napoleona. Parę miesięcy później od swego przyjaciela
Rzeźba autorstwa Waldemara Dziekońskiego

BARBARA OSTASZEWSKA – autorka wierszy, opowiadań
i artykułów prasowych, m.in. o sztuce. Opublikowała tomik
poezji z fragmentami prozy poetyckiej Pożegnanie z lękiem
(Jastrzębie Zdrój 2013) oraz zbiór opowiadań Goła Zośka –
echa legendy (Augustów 2015). Była inicjatorką pomysłu
posadowienia posągu legendarnej Gołej Zośki w pobliżu półwyspu o tej nazwie, nad augustowskim jeziorem Rospuda i
przewodniczyła działaniom społecznego komitetu, które zaowocowały odsłonięciem rzeźby 27 czerwca 2015 r. Mieszka
w Augustowie.
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B y l i ś my n a J u b i le u s z u S z k o ł y
W czwartek, 13 października, lipska szkoła
świętowała Jubileusz 40-lecia. A my z nią!
To święto ma upamiętniać dąb posadzony
przed szkołą. A drzewo zasadzili obecna p.
dyrektor - Maria Bieciuk i p. Tadeusz Kasjanowicz - dyrektor szkoły z roku 1976 i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Bardzo jesteśmy dumni z takiego połączenia sił!

Z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud włożony w wychowanie
wielu pokoleń. Chcemy gorąco podziękować za to, że szkoła
jest nieustannie obecna w historii naszego miasta. Zauważamy,
że życie tej placówki jest jednocześnie dobrą szkołą życia dla
dzieci i młodzieży. Wasi absolwenci otrzymują podstawy rzetelnej wiedzy, mają ukształtowane pozytywne postawy społeczne
i patriotyczne. Za co chcemy gorąco podziękować. Gratulując
Jubileuszu, życzymy dalszych lat sprzyjających rozwojowi placówki, budowaniu wizerunku szkoły i wychowywania młodych
ludzi zgodnie z ponadczasowymi wartościami i tradycjami.

Niech każdy kolejny rok przynosi Szkole nowe
osiągnięcia, a Państwu satysfakcję zawodową i
osobistą.
Jubileusz 40-lecia szkoły był okazją do spotkania
aktywnych członków TPL—tych sprzed lat i tych
działających aktualnie.
Na zdjęciu od lewej: Izabela Wróbel, Agnieszka
Boruch, Danuta Chomiczewska, Tadeusz Kasjanowicz, Monika Kobeldzis, Lech Łępicki, Beata
Borodziuk, Tomasz Leszkowicz.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty
życzymy dobrej pracy i radości z niej!
Życzymy, żebyście zostali otoczeni życzliwością
i przychylnością zwierzchników, rodziców i uczniów.
Dziękujemy także wszystkim nauczycielom,
którzy od wielu lat systematycznie współpracują z naszym Stowarzyszeniem!
Wasza pomoc ma dla nas ogromną wartość i znaczenie!
Zarząd i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lipska

Biuletyn TPL
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LISPKA

- Na miejscu korzystałyśmy z wielu zabiegów między innymi
borowiny, masaży ręcznych, masaży limfatycznych, gimnastyki, ćwiczeń na sprzęcie UGL. Poza tym uczyłyśmy się prawidłowego chodzenia z kijkami NORDIG WALKING oraz
brałyśmy udział w zajęciach kulturalno – oświatowych oraz
innych atrakcjach. Najbardziej cieszyły nas jednak codzienne
wypady nad morze, gdzie pełną piersią korzystałyśmy z dobroczynnego działania morskiego powietrza. Turnus przebiegł
w milej i przyjaznej atmosferze zrozumienia i akceptacji realizacji założonych zadań – mówi przewodnicząca Amazonek,
Danuta Hawrylik.
Z wyjazdu skorzystało 8 osób. Wyjazd na turnus był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Lipsku, w
ramach zadania zleconego i wyniosło 41% całości kosztów
wyjazdu. Pozostałą część sfinansowało Towarzystwo Przyjaciół Lipska z pieniędzy pochodzących z 1%.
(IW)

Po zdrowie nad morze!
Z dobroczynności polskiego morza w pierwszych dniach
jesieni korzystały lipskie Amazonki, które wyjechały do
Jastrzębiej Góry na turnus rehabilitacyjny w ramach zadania zleconego przez Urząd Miejski „Rehabilitacja i Integracja”.
W dniach od 20 września do 8 października ośmioosobowa
grupa lipskich Amazonek przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze.

Informacja
Uprzejmie prosimy naszych członków o uregulowanie składek członkowskich. Przypominamy, że wysokość
składki od tego roku wynosi 25 zł. Płatności można dokonywać osobiście lub wpłacając na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy, nr konta 39 9359 0002 0100 0101 2015 0001.
Przypominamy, że pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczane są
na działalność statutową stowarzyszenia.
Z poważaniem, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska
B I U L E T Y N T O W AR Z Y S T W A P R Z Y J AC I Ó Ł L I P S K A
Redaguje zespół w składzie: Izabela Wróbel, Agnieszka Boruch.
Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23. G.P.II-441/351/82
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Aktywny wypoczynek w siodle
W ramach realizacji zadania publicznego „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych” w niedzielę, 18
września, podopieczni Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” wraz
z rodzicami i Wolontariatem Zespołu Szkół Samorządowych
w Lipsku, mogli wyjechać na zajęcia sportowo rekreacyjne
do Żarnowa.

Wyjazd miał charakter integracyjny, zapewnił czynny wypoczynek zarówno dzieciom jak i rodzicom, osobom pełno i niepełnosprawnym. Dodatkowo, poza wzrostem sprawności fizycznej,
uczył odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności współpracy z innymi, a przede wszystkim zdolności komunikacji.
Dziękujemy p. Ewie Renkowskiej oraz młodzieży z Wolontariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za wspólny wyjazd
i zaangażowanie w pomoc naszym podopiecznym.
(AS, foto: K. Fiedorowicz)

Już w grudniu startuje
Środowiskowy Dom Samopomocy!

kuję osób cechujących się otwartością, dużym poziomem empatii, ponieważ od tego zależeć będzie atmosfera w naszym
ośrodku oraz zakres działania. Zapraszam więc wszystkie osoby najlepiej mieszkające w okolicy, zwłaszcza te, posiadające

Długo oczekiwany Środowiskowy Dom Samopomocy startuje już w grudniu tego roku. Od września trwa remont
pomieszczeń przeznaczonych na pracownie i sale rekreacyjne, gdzie już w za niespełna dwa miesiące osoby niepełnosprawne będą mogły zintegrować się i znaleźć pomoc.
Dotację na przystosowanie budynku do potrzeb i wymogów
ŚDS otrzymał Urząd Miejski w Lipsku. Jest to dotacja w kwocie 343 070,00 zł. Następnie władze gminy ogłosiły konkurs, w
wyniku którego wyznaczono Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Zygmunta Augusta w Augustowie
na instytucję prowadzącą ŚDS. Stowarzyszenie to już wcześniej prowadziło w tym budynku Centrum Integracji Społecznej i od lat działa na rzecz mieszkańców gminy Lipsk.
- Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych – ŚDS, przeznaczony będzie dla 20 uczestników, przede wszystkim zamieszkujących na terenie gminy Lipsk. Nie wykluczam oczywiście uczestnictwa w ŚDS osób spoza, które na zasadzie porozumienia z innymi, sąsiednimi gminami, mogłyby również z
niego korzystać. Planowane działania to zajęcia prowadzone na
zasadzie ośrodka pobytu dziennego takie jak: trening umiejętności społecznych, sposoby spędzania czasu wolnego, zajęcia
ruchowe czy kulinarne – wyjaśnia Krzysztof Anuszkiewicz,
prezes Stowarzyszenia.
Nabór do ŚDS będzie prowadzony w najbliższym czasie we
współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie”. Aby móc brać
udział w działaniach ŚDS każdemu uczestnikowi potrzebne
będzie skierowanie do takiego ośrodka wsparcia od odpowiedniego lekarza.
- Zależy mi, aby Środowiskowy Dom Samopomocy był miejscem otwartym, aby zrzeszał wszystkich, którzy chcieliby tu
być. Chciałbym, aby odbywały się w nim wydarzenia kulturalne, abyśmy byli otwarci dla okolicznej społeczności. Obecnie
jestem na etapie kompletownia kadry, w związku z tym poszu-

odpowiednie kwalifikacje np. asystenta osoby niepełnosprawnej, pedagoga, fizjoterapeuty, które nie boją się wyzwań i
chciałyby pracować z ludźmi niepełnosprawnymi – zachęca
prezes.
Remont w ramach ŚDS obejmuje połowę budynku po szkole w
Kuriance. Do tej pory cały budynek służył jako Centrum Integracji Społecznej – opiekujący się osobami trwale bezrobotnymi. CIS nadal będzie prowadził w tym miejscu swoją działalność, instytucje te będą się wspierały i uzupełniały.
- Środowiskowy Dom Samopomocy otwarty będzie dzięki
owocnej współpracy z burmistrzem Lipska, któremu bardzo
zależało, aby taka instytucja została powołana. Mam nadzieję,
że palcówka ta będzie służyła jak najlepiej lokalnej społeczności – mówi Anuszkiewicz.
- Dużo pracy włożyliśmy w przygotowanie wniosku i dokumentacji, ale opłaciło się. Z siedmiu wniosków z województwa
podlaskiego tylko dwa otrzymały dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oczekujemy, że
ŚDS zapewni ciekawe i pożyteczne zajęcia osobom potrzebującym wsparcia, terapii, zagospodarowania czasu wolnego i integracji społecznej – dodaje burmistrz Lech Łępicki.
(IW)
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Kościelna w remoncie
Trwa długo oczekiwana inwestycja na ul. Kościelnej
(odcinek w kierunku Sztabina), królująca tam do tej pory
trelinka poszła w zapomnienie.
Ulica Kościelna, będąca drogą powiatową, dzięki wspólnej inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg, Gminy Lipsk i Powiatu
Augustowskiego, od 1 września jest w remoncie. Prace remon-

towe obejmują odcinek o długości 330 m, na którym obecnie
trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. W planach jest również położenie chodnika po obu stronach jezdni oraz podbudowa
pasa jezdni i utwardzenie warstwą mineralno – asfaltową,. Realizowane przez Powiat zadanie o wartości blisko 460 tys. współfinansowane jest w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a wkład własny po połowie z budżetów powiatu i
gminy Lipsk. Planowane zakończenie prac to koniec października. Obecnie droga jest całkowicie wyłączona z użytkowania.
(IW)

Syrena alarmowa na dachu
Urzędu Miejskiego w Lipsku
W piątek, 30 września, z dachu budynku Urzędu Miejskiego
w Lipsku rozbrzmiała nowa syrena alarmowa należąca do
Zintegrowanego Systemu Alarmowego woj. Podlaskiego.
Dźwięki alarmowe, hejnały, komunikaty głosowe – takie możliwości powiadamiania ma nowa syrena alarmowa zainstalowana
dziś na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku. Syrena
jest uruchamiana zdalnie, a obsługują ją upoważnieni urzędnicy
z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie. Zasięg
syreny wynosi około 1 km
- Syrena będzie służyła do celów obrony cywilnej, ale będzie
też wykorzystywana kilka razy w roku, aby uczcić ważne daty
w historii naszego kraju na przykład: w rocznicę Powstania

Warszawskiego – 1 sierpnia, wybuchu II wojny światowej - 1
września czy 17 września w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W te dni możemy spodziewać się sygnałów dźwiękowych,
które upamiętnią i przypomną mieszkańcom o tych szczególnych momentach historycznych. Ale syrenę będzie mógł wykorzystać także burmistrz miasta np. wygrywając hejnał czy inny
sygnał z okazji lokalnych świąt. Oczywiście w gminie będzie
też uprawniony urzędnik, który będzie mógł uruchomić syrenę
w razie zauważenia zagrożenia – mówi Mikołaj Doroszkiewicz,
specjalista Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
System Zintegrowanego Zarzązania Kryzysowego jest ciągle,
od wojny rozwijany w Polsce. Dzisiaj w województwie jest
295 syren alarmowych zawiadamiających o zagrożeniu mieszkańców Podlasia. W tym roku syreny zainstalowano w Lipsku i
Sztabinie.
(IW)
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Sprawozdanie z XVI sesji Rady Miejskiej
w Lipsku z dnia 29 września 2016 r.
W okresie międzysesyjnym władze gminy podjęły szereg działań. Do najważniejszych należą:
1. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno
-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
na realizację zadania obejmującego:
-utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku
byłej Szkoły Podstawowej we wsi Kurianka w gminie Lipsk z
dniem 1 grudnia 2016 r. i jego prowadzeniu oraz
-wykonanie niezbędnych robót budowlanych w tym budynku
zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową oraz wyposażenie pomieszczeń w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kuriance”. Wartość zadania to 343 070,00 zł.
– całość zostanie sfinansowana z dotacji Wojewody Podlaskiego (na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na 2016 r.).
2. W dniu 01 września uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Saperów w Lipsku.
3. W dniu 01 września rozpoczęto przebudowę odcinka ulicy
miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od
ul. Batorego w stronę Sztabina. Inwestorem jest Powiat Augustowski, wykonawcą robót firma „STRABAG”.
4. W dniu 02 września podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych w budynku byłej szkoły w Lipsku przy ul. Szkolnej
4, w ramach planowanej inwestycji pn. „Zagospodarowanie
budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego
Ośrodka Lokalnej Aktywności”.
5. Dnia 09.09.2016 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.:
„Przebudowa odcinków dróg gminnych nr G102748 w km
0+480-1+045 oraz nr G102749 w km 0+470-1+080 w miejscowościach Stare Leśne Bohatery i Nowe Leśne Bohatery”. Wartość zadania to 429.662,48 zł, w tym dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019 - 50%, tj. 214.831,24 zł oraz 216.981,24 zł –
Gmina Lipsk.
6. Dnia 02.09.2016 r. delegacja Gminy Lipsk złożyła wizytę w
Grodnie na Białorusi. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego o współpracy w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 20142020. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy partnerskiej. W tym celu niezbędne jest podjęcie przez Radę stosownej uchwały upoważniającej Burmistrza do podpisania
takiej umowy. Dopiero po podpisaniu umowy możliwa będzie realizacja projektów partnerskich.
7. W dniu 13.09.2016 r. na prośbę Funduszu Biebrzańskiego z
Suchowoli złożyliśmy 2 fiszki projektowe dotyczące działania
8.6. (typ projektu 9) Rewitalizacja małej skali. W ramach tego
działania planowane do realizacji są następujące zadania:
-Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności. Szacunkowa
wartość projektu to 529.000,00 zł, w tym dofinansowanie z
RPO WP na lata 2014-2020 85%, tj. 450.000,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku. Szacunkowa wartość projektu to 180.000,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO
WP na lata 2014-2020 85%, tj. 153.000,00 zł
8. W dniu 19 września wydano decyzję odmawiającą zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny

wiatrowej o maksymalnej mocy 0,8 MW wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną we wsi Kopczany.
9. Uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków na budowę
oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w pasie drogowym ul.
Zakościelnej w Lipsku. Zamówiono 2 szt. kompletnego oświetlenia fotowoltaicznego. Szacunkowy koszt budowy dwóch
słupów wyniesie 7 812,60 zł. Orientacyjny czas montażu – październik 2016 r.
10. Przeprowadzono kontrolę schroniska psów w Radysach w
dniu 20.09.2016 r. pod względem wykonywania obowiązków
zawartych w umowie. W schronisku na dzień 20.09.2016 r.
znajduje się 27 szt. psów odłowionych z naszej gminy. Koszt
utrzymania 1 szt. psa dziennie wynosi 3 zł.
11. W trakcie przygotowania jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej G102760 (Schetynówka). Planuje się położenie progów zwalniających prędkość na wysokości
drogi do Kurianki (nr G102806) oraz ustawieniem znaków
ostrzegawczych.
12. Wykonany został montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w
miejscowości Kol. Bartniki, oraz 1 lampy w miejscowości Jałowo w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
13. W ramach prac publicznych finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie dokonano odnowienia, bądź
wymiany zniszczonych elementów drewnianych placu zabaw w
Lipsku przy ul. Rynek.
14. Od dnia 15 września br. wznowiono dalsze prace budowlane przy budowie garażu na samochód strażacki w Siółku. Planujemy w tym roku wykonać ściany nośne zewnętrzne.
W trakcie sesji Burmistrz uzupełnił informację, iż współfinansujemy budowę drogi na ulicy Kościelnej. Po przetargu była to
kwota 450.000 zł, z czego 63 % jest to PROW, a pozostałość
solidarnie z Powiatem finansujemy. Przekazaliśmy wstępną
dokumentację techniczną oraz wykonujemy przebudowę przyłączy wodociągowych oraz hydrantów na ogólną kwotę 27.000
zł. Udział gminy w przebudowie ul. Kościelnej jest znaczny.
Burmistrz poinformował także zebranych, że będziemy aplikować z PROW-u poprzez LGD Fundusz Biebrzański na boisko
do piłki ręcznej przy szkole. Szacunkowy koszt inwestycji to
150.000 zł.
Odnośnie wydania decyzji odmownej na budowę turbiny wiatrowej we wsi Kopczany, burmistrz wyjaśnił, że inwestor, który
starał się o budowę turbiny w wysokości do 150 m nie może jej
wybudować, ponieważ zmieniło się prawo. Z tego powodu
odmawiamy zgody. Inwestor będzie chciał się dostosować do
nowych warunków prawnych. Prawdopodobnie będzie występował o budowę mniejszej turbiny, maksymalnie do wysokości
do 50 m. Inwestor chce to połączyć z elementami paneli tzw.
elektrowni fotowoltaicznej. Proponuje, aby gmina wspólnie
przystąpiła do programu, który zostanie wkrótce ogłoszony dla
terenów zdegradowanych. Burmistrz wyjaśnił, że pokazał inwestorowi teren byłego wysypiska śmieci, który jest zrekultywowane, i można ewentualnie tam postawić taką elektrownię fotowoltaiczną. Taka inwestycja pozwoliłaby na pozyskanie prądu
na swoje potrzeby, dla budynków użyteczności publicznej a
ewentualne nadwyżki byśmy sprzedawali. Jest to idea, bo prawo w tym zakresie jest niestabilne, nie jest ukończone i będziemy nad tym czuwać. W trakcie przygotowania jest projekt
zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej G102760
(Schetynówka). Planuje się położenie progów zwalniających
prędkość na wysokości drogi do Kurianki (nr G102806) oraz
ustawieniem znaków ostrzegawczych. Jest to na wielokrotne
prośby i interwencje tamtejszych rolników, którzy użytkują te
drogi i przejeżdżają pojazdami w kierunku łąk na południe. Jest
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to miejsce bardzo niebezpieczne. Burmistrz poinformował zebranych, że po wielu dyskusjach i przeanalizowaniu różnych
wariantów, postanowił, by na drodze przelotowej na wschód
zrobić fizyczne progi zwalniające i obowiązek zwolnienia do 20
- 30 km/h.
Przewodniczący Wojciech Marek Protasiewicz odniósł się do
problemu psów powiedział, że rozmowy, pouczenia, czy nawet
bardziej rygorystyczne środki nie działają. Poprosił sołtysów, by
przekazali mieszkańcom, by stosowali się do przepisów. Natomiast burmistrz nawiązał do problemu psów posiadających właściciela. Powiedział, że firma może odłowić takiego psa, a właściciel będzie musiał odebrać psa na własny koszt i zapłacić za
interwencję.
Przewodniczący odniósł się również do nielegalnego poboru
wody, nielegalnego wprowadzania ścieków do kanalizacji, poboru wody z hydrantów. Powiedział, że będzie taka informacja
wystosowana do mieszkańców. Niektórzy pewnie nawet nie
wiedzą, że za zerwanie plomby licznika kara wynosi 4 tysiące
zł, za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków kara
10.000 zł. Okazało się, że „ucieka” nam wody 30-40% i będzie
takie memorandum.
Sołtys wsi Jałowo - Piotr Masiejczyk podziękował przedstawicielom Biebrzańskiego Parku Narodowego za przybycie. Powiedział, że w Jałowie jest problem z dzikami i ich odstrzałem.
Dobrze by było, gdyby odstrzał był bardziej dostępny dla innych myśliwych, nie tylko z parku.
Kolejnym problemem jest czyszczenie koryta rzeki. Biebrza
zarasta, opada woda gruntowa. Powiedział, że rzeka zarasta
również przez nawozy, które z pól spływają do rzeki, a nie możemy pomóc sztucznie rzece się odrodzić. Zapytał czy jest
możliwość chociaż w jakimś zakresie poprawić jej nurt, bo Biebrza traci walory swojej atrakcyjności. Nie jest tak, że mamy
tylko problemy, ale również wspólne interesy. Gminy Nowy
Dwór, Dąbrowa Białostocka korzystają ze współpracy z parkiem i ma nadzieję, że to się przełoży również na naszą gminę.
Pan Andrzej Grygoruk, przedstawiciel BPN odpowiedział, że
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tutaj na terenie parku jest 4 myśliwych. Obowiązujące zarządzenie dyrektora pozwala na odstrzał w parku tylko myśliwym z
parku. Na razie tak będzie, ale będzie dyskutował z Radą Naukową, bo 180 tysięcy co roku park wypłaca na odszkodowania.
Obiecał przeanalizować ten problem. Gdy Rada Programowa
będzie uważała, że jest potrzeba udostępnienia odstrzału dla
osób spoza parku to wrócimy do dyskusji.
Problem wykaszania Biebrzy jest trudny: brakuje sprzętu do
tego typu prac, chociaż turyści również zgłaszają zatory na rzece. Grygoruk zapewnił, że poruszy ten problem na Radzie Programowej, by takie odcinkowe wykaszanie prowadzić.
Na pytanie Przewodniczącego Rady: czy przepisy zabraniają
wykaszania rzeki Biebrzy? Andrzej Grygoruk odpowiedział, że
nie. Jest możliwość odcinkowego wykaszania, ale musi być to
umieszczone w działaniach ochronnych. Działania będą podejmowane od sierpnia do listopada, ale konieczny jest zapis takich
prac.
Mariusz Siłakowski odniósł się do wspólnego projektu z Białorusią. Powiedział, że Biebrzański Park Narodowy powinien być
również uczestnikiem budowania zakresu projektu, gdyż mogą
być zadania mogące mieć wpływ na działalność parku. Może
dojść do sytuacji konfliktowej, zatem zaproponował, aby do
tego nie dopuścić trzeba budować projekty inwestycyjne z
udziałem parku.
Burmistrz podziękował za przybycie gościom z BPN i uwagę
odnośnie współuczestnictwa przy projekcie. Powiedział, że zamiarem jest, aby kompleks w okolicy Biebrzy nie straszył, a
tętnił życiem, przynajmniej sezonowo: ścieżki edukacyjne, promenady, informacje, może punkt widokowy nad Biebrzą. Wyraził wolę współpracy z Parkiem.
(oprac. IW)
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S z k o ł a p r z e ż yw a ł a 4 0 „ u r o d z i n y ”
W czwartek, 13 października nie zabrakło w Zespole Szkół
Samorządowych powodów do świętowania. Nie dość, że obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, to dodatkowo w tym
roku przypadła 40 rocznica utworzenia szkoły w Lipsku.
Uczniowie, nauczyciele i zebrani goście: władze samorządowe,
księża, emerytowani nauczyciele, mieli okazję powspominać

między innymi Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkolnego
1976/77, która odbywała się w murach nowo wybudowanej
szkoły, przy ul. Szkolnej w Lipsku. Nauczycielom emerytom
kręciła się w oku łza, gdy wrócili pamięcią do tamtych, nie tak
dawnych przecież lat.

Na pamiątkę tych wydarzeń sprzed 40 lat obecna dyrektor szkoły Maria Bieciuk wraz z pierwszym dyrektorem szkoły – Tadeuszem Kasjanowiczem zasadzili na placu przed szkołą dąb. Następnie w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość jubileuszowa. Uczniowie śpiewali, tańczyli, odgrywali scenki, w których
zaświadczali, że w szkole czują się jak we własnym domu. Najwięcej emocji przysporzył występ śpiewających nauczycieli.
Nie obyło się oczywiście bez życzeń z okazji Dnia Nauczyciela
oraz gratulacji okrągłego jubileuszu.
Burmistrz, Lech Łępicki, wręczył także nagrody zasłużonym
nauczycielom, zaś Chór Tremolo otrzymał z rąk burmistrza koszulki i flagę, z którą już wkrótce chórzyści zaprezentują się na
Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Bydgoszczy.
(IW)
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Anioły ze szkoły!
Aktywni uczniowie szkoły podstawowej – Samorząd Uczniowski i Koło Scrapowe zachęcają wszystkich do włączenia
się w akcję „Wylosuj Anioła”.
Akcja pisania Kartek - Wsparcia powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii. Lęk, ból i niepewność to
wszystko towarzyszy dziecku i jego rodzinie podczas choroby.
Inicjatywa pisania kartek dla dzieci ma na celu wsparcie dziecka podczas leczenia. Dziecko będzie te kartki losować. Na oddziale onkologii jest duża rotacja. Dzieci otrzymują chemioterapię lub naświetlania. Wyjeżdżają do domu. Kolejne dziecko
przyjeżdża na leczenie lub leczenie powikłań po chemioterapii.
Dzieci leczą się bardzo długo, ale nie zawsze muszą przebywać
przez cały czas w szpitalu. Mają przerwy i na te przerwy wyjeżdżają do domu. Nie wiemy, jakie dziecko wylosuję tę kartkę.
Ale prośba jest taka, żeby się modlić za to dziecko, które kartę
Państwa wylosuje. To taka anonimowa modlitwa, ale może
dziecko się odezwie i wtedy modlitwa może zostać już bardziej
konkretna, za konkretne dziecko.
Co trzeba zrobić?
Wszystko jest proste:
1. Trzeba przygotować kartkę (można ją zrobić własnoręcznie
lub kupić)
2. Zastanowić się do Kogo ma być adresowana (do dziewczynki czy chłopca)
3. Napisać kilka słów wsparcia i życzenia zdrowia dla dziecka,
który leczy się na chorobę nowotworową (raka).
Co warto napisać? Że wszystko będzie dobrze, że spełnią się
marzenia
dziecka,
że
będzie
zdrowy/zdrowa.
Kartka powinna być pozytywna, zachęcać i dawać siłę do walki. Można napisać kilka słów o sobie, co Anioł lubi, co warto
zobaczyć i podać swój kontakt (może dziecko lub jego rodzic
będą chcieli się skontaktować)
4. Wysłać kartkę na adres Grupa Rodziców "Gdy Liczy się
Czas" ul. Nowy Świat 30a/6 20-418 Lublin.
Akcja jest bezterminowa, jak niestety bezterminowe są zachorowania na raka wśród dzieci.
Pozdrawiamy Wszystkich bardzo serdecznie i dziękujemy za
odzew.
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P.S. Dzieci jest dużo i żeby nikomu nie zabrakło kartek potrzebujemy wsparcia. Prosimy o rozpowszechnianie informacji o
akcji i zaangażowanie się w pisanie kartek. Dzieci czekają!
Uczniowie przygotowują wspólną wysyłkę kartek. Chętni
mogą dostarczyć kartki do opiekunów SU i Koła Scrapowego do końca października.
(IW)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje,
iż w chwili obecnej jest na etapie opracowywania Programu Aktywności Lokalnej,
który będzie realizowany w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu planujemy między innymi organizację szkoleń zawodowych.
Zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia MGOPS w Lipsku do zgłaszania
swoich potrzeb szkoleniowych. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie
MGOPS poprzez wypełnienie ankiety.
Wyniki ankiety pozwolą nam przygotować projekt, który będzie odpowiedzią
na realne problemy i potrzeby społeczności lokalnej.
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Z wizytą na strzelnicy
Starsi adepci Podlaskiej Szkoły Taekwon-do Ko Dang Lipsk
oraz Podlaskiego Centrum Sportów Walki w Dąbrowie Białostockiej mieli we wrześniu okazję wziąć udział w szkoleniu „Podstawy obsługi broni krótkiej”.
W sobotę, 24 września, klubowicze wyjechali na strzelnicę do
Piątnicy, gdzie gościł ich Klub Strzelecki „Sagittarius”.
- W przyjemnej atmosferze, wśród przyjaciół trenowaliśmy
cztery godziny. Zajęcia obejmowały podstawy obsługi broni

krótkiej - w tym przypadku był to glock
(19). Na koniec oddaliśmy kilka strzałów z AK-47. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na Strękowej Górze miejscu gdzie zginął kpt Raginis – relacjonuje trener Tomasz Leszkowicz.
Na kolejny trening na strzelnicy klubowicze wybierają się już 29 października.
(IW)

Chcę pracować jako trener!
Jej pasją są sporty walki. Swoją przygodę rozpoczęła właśnie tu – w Lipsku. Dziś jest już pełnoprawnym instruktorem i marzy o tym, aby zarażać młodych ludzi swoją pasją.
O planach na przyszłość z Martyną Pietrzeniec rozmawiała
Izabela Wróbel.
- Co obecnie robisz? Czym się zajmujesz?
- Obecnie jestem studentką II roku wychowania fizycznego na
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trenuję też w Gdańskim Klubie Taekwon-do oraz pracuję jako instruktor w Sportowym klubie Taekwon-do „An-Do” w Pruszczu Gdańskim.
- Co planujesz po skończeniu studiów? Czy wiążesz swoją
przyszłość
z
Podlaską
Szkołą
Taekwon-do?
- Po zakończeniu studiów jak każdy chciałabym znaleźć pracę

w zawodzie, co w przypadku nauczycieli jest bardzo trudne, ale
nie niemożliwe! Planuję również kontynuować pracę jako trener, dlatego, że pragnę mieć pracę w której mogłabym się rozwijać i która jednocześnie byłaby moją pasją. Bardzo ważne dla
mnie jest zajmowanie się, spełnianie się w tym na czym się
znam i przekazywanie tej wiedzy innym. Mimo tego, iż obecnie
mieszkam i studiuję w Gdańsku jestem bardzo związana z klubem w którym zaczęła się moja przygoda ze sztukami walki a
mianowicie z Podlaską Szkołą Taekwon-do, w której trenerem
jest Tomasz Leszkowicz. W przyszłości ciekawym doświadczeniem byłoby rozwijanie się, prowadzenie treningów właśnie
tam, gdzie sama stawiałam pierwsze kroki jako zawodniczka.
- Jakie są twoje plany na najbliższy rok i marzenia jako zawodniczki?
- Moim największym marzeniem , z resztą tak jak większości
zawodników Taekwon-do, jest indywidualny medal Mistrzostw
Świata. Myślę, że nie jest to niemożliwe, jednak wymaga to
dużej pracy, wielu wyrzeczeń i treningów. Jako zawodniczka
zawsze staram się podnosić sobie poprzeczkę
coraz wyżej i dążyć do
wcześniej zamierzonego celu, tak jest również w tym roku- moim
celem, jak w latach
poprzednich jest Medal
Mistrzostw Polski, ale
również dobre walki i
prezentowanie wysokiej formy na zawodach.
- Czego Ci życzymy!
Dziękuję za rozmowę
i do zobaczenia w
Lipsku!
-Dziękuję.
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Sportowe emocje
na hali w Lipsku
W sobotę, 8 października na hali sportowej przy Zespole
Szkół Samorządowych w Lipsku rozegrany został Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lipska. Laur zwycięstwa przypadł w udziale drużynie gości z Białorusi.
W Turnieju wzięło udział 5 drużyn: Bestios Białystok, KS Dream Ełk, UKS Centrum Augustów, Nive 2003 Sopockinie
(Białoruś) i drużyna gospodarzy Biebrza Lipsk.
- W meczu otwarcia pokonaliśmy drużynę UKS Centrum Augu-

stów 2:0. W drugim meczu drużyna z Ełku zmierzyła się z zawodnikami z Białegostoku, w tej konfrontacji zwycięsko wyszła
drużyna Bestiosu wygrywając pewnie 3:0. Kolejny mecz to pojedynek gospodarzy z drużyną z Białorusi, mecz był bardzo
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wyrównany i niestety dla gospodarzy, o wyniku zdecydowała
świetna postawa gości z Sopockin w bloku. Mecz zakończył się
zwycięstwem Białorusinów 2:1 – komentuje trener Biebrzy i
zarazem
organizator
Turnieju,
Rafał
Suszyński.
Dokładnie o 13:30 odbyło się uroczyste otwarcie Turnieju, którego dokonał Lech Łępicki, burmistrz Lipska. Podczas ceremonii otwarcia Dariusz Jaworowski, prezes POZPS wraz z Markiem Klimaszewskim, wiceprezesem wręczyli puchar i medale
drużynie Biebrza Lipsk za zdobyte Mistrzostwo Województwa
Podlaskiego
w
sezonie
2015/2016.
Po oficjalnym otwarciu, w kolejnych rozgrywkach turniejowych
drużyna z Sopockin pokonała zawodników z Augustowa 2:0. W
meczu o 3 miejsce gospodarze przegrali 1:2 z drużyną KS Dream Ełk.
-W finale zmierzyły się drużyny z Białegostoku i Sopockin, w
którym pierwszego seta bez problemu wygrali zawodnicy Bestiosu i gdy się wydawało, że jest po meczu zawodnicy z Sopockin pokazali raz jeszcze jak potrafią blokować punktując raz po
raz zawodników z Białegostoku. Cały mecz jak i cały Turniej
zakończył się zwycięstwem drużyny z Sopockin – komentuje
trener. - Zarząd Klubu chciałby serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w Turnieju. W szczególności drużynie Białorusinów z Sopockin z trenerem Czesławem
Zaborowskim, który w przeszłości miał wielki udział w tworzeniu lipskiej siatkówki. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi
Lipska Lechowi Łępickiemu, Panu Prezesowi POZPS Dariuszowi Jaworowskiemu i Panu Wiceprezesowi Markowi Klimaszewskiemu których obecność uświetniła nasz Turniej – dodaje
Rafał Suszyński.
WYNIKI TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA LIPSKA
1. Sopockinie (Białoruś)
2. Bestios Białystok
3. KS Dream Ełk
4. Biebrza Lipsk
5. UKS Centrum Augustów
(IW)
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FotoClub Lipsk w Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji,
czyli nowe spojrzenie na stare rzeczy!
Foto: Katarzyna Fiedorowicz

Foto: Katarzyna Kubryń

Foto: Izabela Wróbel

