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Dzień Seniora w Lipsku!
Spotykajmy się, dopóki jeszcze można,
Spotykajmy się, dopóki czas nam sprzyja.
Seniorzy spotykajmy się, dopóki w nas iskierka życia
Tli się, chodź trudno już postawić kolejny krok.
(fragm. Hymnu Seniora)
Starość nie musi być smutna, mogli się o tym przekonać uczestnicy kolejnego Dnia Seniora zorganizowanego przez nasz ośrodek kultury, który odbył się w niedzielę, 23 października, w MGOK. Przykładem na to, jak pięknie można zagospodarować
wolny czas na emeryturze, mogą być seniorzy z Korycińskiej
Grupy Teatralnej „Sami swoi”. Ta kilkunastoosobowa grupa w
wieku 60 + działa przy Urzędzie Gminy w Korycinie. Opiekunką grupy jest pani Elżbieta Tarachanowicz, która zawodowo
jest kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscowości.
Grupa „Sami swoi” istnieje od września 2013 r. Została powołana w ramach projektu ASOS, był to projekt realizowany w
ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych. Grupa do tej pory zrealizowała takie spektakle
jak: „Betlejem polskie” wg. Lucjana Rydla, „Ożenek” wg. Michała Gogola i „Igraszki z diabłem” czeskiego prozaika i dramaturga J. Drdy oraz miniatury teatralne „Romantyczność” i „Pani
Twardowska” Adama Mickiewicza. Ponadto w 2015 roku grupa
przygotowała spot reklamowy „Ziomki z Korycina” zapowiadający jubileuszowe XX Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie z największą atrakcją Wielką Bitwą Truskawkową „Korycin
– reszta świata”.
Grupa, mimo, że działa zaledwie od 3 lat, ma za sobą 30 występów publicznych w placówkach kulturalno-oświatowych w Korycinie i innych miejscowościach, m.in. w Warszawie, Augustowie, Sokółce, Suchowoli, Bombli. Brała udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Scenicznym „Starsi Panowie Dwaj” w Solinie,
w Powiatowym i Wojewódzkim Konkursie Teatrów Wiejskich
w Łomży, w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych
i w obchodach Światowego Dnia Seniora w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku.
W sierpniu tego roku korycińska grupa zdobyła najwyższą nagrodę w kategorii Teatr na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów p.n „Artystyczny Generator” w Bydgoszczy. Przegląd ten jest organizowany przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora.
Kolejnym tegorocznym sukcesem grupy jest zdobycie I miejsca
na Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów
ARS. Przegląd odbył się pod koniec września we Włocławku.
Pan Stanisław Szorc, aktor tej grupy, otrzymał na tym Przeglądzie wyróżnienie za najlepszą kreację aktorską.
Amatorską grupę teatralną „Sami swoi” tworzą ludzie, którzy
realizując swoją pasję bawią swoimi występami publiczność,
dzielą się swoją radością, energią, talentem.
Na Dniu Seniora w Lipsku grupa „Sami swoi” zaprezentowała
spektakl „Igraszki z diabłem” oraz miniatury teatralne: „Pani
Twardowska” i „Romantyczność” w reżyserii Bernarda Bani,
aktora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku.
Między propozycjami teatralnymi wystąpiły także: rodzinny
zespół śpiewaczy z Rakowicz i Zespół Regionalny „Lipsk”.
Mamy wrażenie, że udało nam się stworzyć miłą atmosferę spotkania, jego końcowym akcentem było wspólne odśpiewanie
Hymnu Seniora i serdeczny uścisk podanych sobie rąk.
Mimo, że nadal niewielu lipskich Seniorów odpowiedziało na-
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nasze zaproszenie, nie zniechęcamy się i już teraz obiecujemy,
że za rok ponowimy zaproszenie. Tymczasem przypominamy,
że od 1 października działa w M-GOK Klub Seniora, zapraszamy do udziału w jego pracach. Członkowie Klubu Seniora spotykają się w czwartek o godz. 10.00.
(Barbara Tarasewicz, foto: Izabela Wróbel)

Pierwsze spotkania
Klubu Seniora
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 M
-GOK wyszedł z propozycją zorganizowania po raz kolejny
Klubu Senior a w naszym mieście. Pierwsza próba, podjęta 5 lat
temu, 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!
Obecnie spotkania klubowe odbywają się w czwartki o godz.
10.00, w różnych salach M-GOK, w zależności od zaplanowanych działań. Aktualnie seniorzy wykonują prace z wikliny papierowej. 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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Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…
Nieśmiertelną i kultową piosenkę o orkiestrach dętych śpiewała kiedyś Halina Kunicka. Utwór znają chyba wszyscy, od
młodego po starszego melomana. Być może za sprawą owej
piosenki tradycja orkiestr dętych w naszym regionie jest tak
silna. W Lipsku nie jest inaczej. Mieszkańcy nie wyobrażają
sobie miasta bez orkiestry, a młodzież lgnie do muzyki jak
przysłowiowe pszczoły do miodu.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Dadury
działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury od dwóch lat.
Obecnie w orkiestrze gra kilkunastu muzyków, najmłodsi mają
po 8 lat. Muzycy poznają utwory nie tylko religijne, okolicznościowe czy patriotyczne, uświetniające oficjalne uroczystości
miejskie, ale także szlagiery muzyki rozrywkowej.
- Staram się różnicować repertuar, aby nie zniechęcić młodzieży
do muzyki. Obecnie pracujemy nie tylko nad pieśniami odpowiednimi na zbliżającą się uroczystość 11 listopada, ale także
opracowujemy piosenki takie jak: „Takie Tango” Budki Suflera,
„Lornetka” Golec Orkiestra czy Marsz „Amor” Straussa – mówi
Krzysztof Dadura, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry.
W trakcie zajęć, które odbywają się w czwartki (godz. 13.30 –
16.30) i soboty w MGOK, młodzież uczy się grać na: flecie,
saksofonach, trąbce, klarnecie, werblu i wielu innych instrumentach. Wszyscy, którzy chcą podjąć naukę gry na instrumentach i

Odblaski? Biorę w Ciemno! - na
terenie Miasta i Gminy Lipsk
W poniedziałek, 24 października, w budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku odbyło się spotkanie, w ramach działań profilaktycznych „Odblaski? Biorę w ciemno!”. Celem przedsięwzięcia
jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.
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spróbować swoich sił w orkiestrze, dyrygent zaprasza na próbę.
- Młodzież ciężko pracuje i widać tego efekty. Orkiestrę musieliśmy stworzyć od podstaw, więc jest to wyzwanie dla obu
stron. Ale nie zwalniamy tempa nawet w wakacje. Młodzi muzycy mieli okazję uczestniczyć w sierpniu w wyjazdowym obozie muzycznym w Kuklach, gdzie każdego dnia trenowaliśmy i
ćwiczyliśmy, oczywiście wszystko przeplatając zabawą i integracją, która w orkiestrze też jest bardzo ważna – mówi instruktor.
W najbliższym czasie będziemy mogli podziwiać Młodzieżową
Orkiestrę już 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości. Do tej pory Orkiestra uświetniała także uroczystości kościelne, obchody w Jasionowie czy jubileusz 90-lecia OSP w
Lipsku.
(IW)

poruszających się pieszo po zapadnięciu zmierzchu. Obecna na
spotkaniu Pani dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych przedstawiła propozycję przekazania części elementów odblaskowych uczniom, którzy z terenu gminy dojeżdżają do szkoły tzw.
gimbusami. Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Lipsk, uroczyście przekazał elementy odblaskowe Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Zakupione przez samorząd odblaski, zostaną
rozdysponowane zgodnie z sugestiami ustanowionymi podczas
spotkania oraz wśród osób napotkanych poza terenem zabudowanym bez elementów odblaskowych.
Dodatkowo augustowscy policjanci przypominają, że od 31
sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się poza terenem
zabudowanym po zmierzchu, ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników
ruchu. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny.
(http://www.augustow.policja.gov.pl/)

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Lipska – Lech Łępicki,
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku – Maria Bieciuk oraz Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie i Posterunku Policji w Lipsku. W trakcie spotkania poruszona została tematyka związana z bezpieczeństwem pieszych
uczestników ruchu drogowego w okresie jesienno – zimowym.
Szczególnie teraz zapadający szybko zmierzch, opady atmosferyczne lub mgła powodują, że piesi stają się mniej widoczni, co
w połączeniu z brakiem ostrożności może skutkować uczestnictwem w zdarzeniu drogowym. Założeniem podjętych działań
profilaktycznych jest dotarcie do jak największej liczby osób,

Echo Lipska

listopad

2016

Str. 5

Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje o zasadach obowiązujących w zakresie hodowli świń

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii przekazuje do publicznej wiadomości obowiązujące zasady w zakresie hodowli i
przemieszczania świń.
Bezwzględnie należy:
1.Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji
wszystkich stad, w których utrzymywane są świnie – dotyczy to
również stad z jednym zwierzęciem.
2. Zgłaszać w biurach powiatowych ARiMR wszystkie zmiany
pogłowia świń w stadach (kupna, sprzedaże, upadki, urodzenia).
3. Nie nabywać świń o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie
epizootycznym, w szczególności z niepewnego źródła (tzw.
handlarze).
4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane
i zaopatrzone w świadectwa zdrowia, wystawione przez lekarza
weterynarii.
5. Bezzwłocznie informować najbliższą lecznicę weterynaryjną
o upadkach i zachorowaniach świń.
6. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać
zasad bioasekuracji (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 r. poz. 711), a w szczególności:
- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający
kontakt z osobami postronnymi oraz innymi zwierzętami (koty,
psy, zwierzęta wolnożyjące);
- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt
wolno żyjących;
- zwracać uwagę na bezpieczny sposób przechowywania słomy
na ściółkę;
- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiedni przed:




wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
- stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.



do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

PIW przypomina, że afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą
stanowiącą ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty
związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadku, zakazu handlu towarami z terenów
dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub z
całego terytorium kraju jej wystąpienia.
Zasady przemieszczania świń z gospodarstw położonych na
obszarze ochronnym (obszar żółty – wszystkie gminy powiatu augustowskiego i miasto Augustów).
W granicach obszaru ochronnego:
- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały
zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;
zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez
urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie ww. wyników
badania.

Poza obszar chroniony (do obszaru objętego ograniczeniami,
zagrożenia oraz na pozostałe terytorium RP):
- nie wcześniej niż na 24 godziny przed przemieszczeniem,
zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie ww. wyników badania.
Nie przestrzeganie zasad hodowli i przemieszczania świń skutkować będzie wdrożeniem postępowań karnych i administracyjnych.
Obszar z ograniczeniami (gm. Lipsk) wg zasad jak dotychczas.
Szczegółowe zasady przemieszczania świń w poszczególnych obszarach zawarte są na stronie internetowej
https://www.e-bip.org.pl/augustowpiw/.
(Posterunek Policji w Lipsku)
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Białorusini z rewizytą w Lipsku
Delegacja z Białorusi odwiedziła Lipsk nad Biebrzą w piątek, 4 listopada. Wizyta zaowocowała podpisaniem umowy o
współpracę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020”.
Wśród zagranicznych gości znaleźli się: Jan Wasilewski, przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego; Igor Lebiedzki, przewodniczący Grodzieńskiej Rejonowej Rady Deputowanych; Lilia Szamatowicz, przewodnicząca
Sopoćkińskiego Wiejskiego Komitetu Wykonawczego oraz Irina Gołubiewa, główny specjalista ds. pracy ideologicznej, kultury i młodzieży Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego; Swietłana Dobrijan, dyrektor administracji powiatu grodzieńskiego;
Walery Bałaszow, naczelnik wydziału organizacyjno – kadro-

wego powiatu grodzieńskiego. Spotkanie władz obu przygranicznych rejonów uświetnił swoją obecnością Mikołaj Kamyszyk, Konsul Republiki Białoruś z Konsulatu Generalnego w
Białymstoku.
We wspólnym spotkaniu uczestniczyli również Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski, Piotr Rusiecki, radny powiatu
augustowskiego oraz włodarze z Lipska: burmistrz – Lech Łępicki, radni Rady Miejskiej w Lipsku, Wiesław Bochonko, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, mjr Waldemar
Pojawis, komendant Placówki SG w Lipsku, urzędnicy i przedsiębiorcy.
Spotkaniu towarzyszyły dyskusje, podczas których omawiano
założenia planowanych wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie
kultury, turystyki i sportu oraz uzgadniano przygotowanie projektów w zakresie inwestycji drogowych i infrastruktury rekrea-

cyjno-sportowej.
Tego dnia nasi sąsiedzi odwiedzili ważne obiekty w Lipsku,
między innymi: Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji, Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji oraz
przedsiębiorstwo TIS. Wybrali się także do Lipszczan, gdzie
przebiega granica polsko – białoruska. W części artystycznej
podziwiali występy chóru szkolnego „Tremolo” i zespołu „Mała
Pasja”
- Kolejnym etapem współpracy z Białorusią, będzie złożenie
wstępnych projektów do Programu Współpracy Transgranicznej. Mamy wiele pomysłów na taką współpracę. Chcielibyśmy
w najbliższym czasie wyremontować w ramach tych środków
wybrane drogi gminne i ulice w mieście, które poprawią dostępność do atrakcji turystycznych a także zapewnią bezpieczny
dojazd do granicy państwa. Myślimy także o zagospodarowaniu
nieczynnego basenu – mówi Lech Łępicki, burmistrz Lipska.
(IW)
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(część XVI pamiętników Jana Bartoszewicza)
Na jego miejsce przyjechał pan Stanisław
Hawiński, to już był człowiek innego
charakteru. Był wymagalny, ale sprawiedliwy. Od wszystkich wymagał uczciwej
pracy i oceniał ludzi według ich pracy i
zdolności. Zaraz pan Hawiński wystąpił z
wnioskiem do Dyrekcji o przyjęcie mnie
na etat pracowników nadleśnictwa, na
stanowisko praktykanta leśnego z pełnieniem obowiązków kancelisty. W niedługim czasie nominacja została zrealizowana. Nareszcie poczułem grunt pod nogami, bo już nie byłem służką do wszystkiego i do niczego. Kto tego nie przeżył,
to nie zrozumie, jaki to ciężki i beznadziejny stan życiowy, tym bardziej, gdy
ma się na utrzymaniu rodzinę, która nie
jest pewna dnia jutrzejszego.
W tym właśnie okresie czasu przeżywałem podwójną radość, a mianowicie:
otrzymałem nominacje na stałego pracownika i powiększyła się moja osobista
rodzina, 5 maja 1923 r. urodził się syn
Eugeniusz. W sierpniu tego roku było już
pobudowane służbowe mieszkanie, do
którego, bez zwłoki przeniosłem się.
Tu poczułem się jak w domu. W pierwszej kolejności kupiłem krowę i parę prosiaków, żona zaś wzięła się za hodowlę
drobiu. Na razie te zwierzęta, to było
nasze całe gospodarstwo.
Siedziba nadleśnictwa Balinka (tak się
ono nazywało) była położona w dawnym
folwarku Lubinowo, należącym poprzednio do dóbr donacyjnych gen. Świeczyna
(do tej donacji należały następujące wsie:
Jastrzębna, Lubinowo, Prolejki, Pierstuń i
Łabno). Na około siedziby nadleśnictwa
były obszary pól uprawnych, z których
były przydzielone deputaty dla pracowników nadleśnictwa, reszta zaś była wydzierżawiana dla mieszkańców okolicznych wiosek. Z takiego deputatu skorzystałem i ja, bo wydzierżawiłem dwa ha
dobrego gruntu. Aby dobrze utrzymać
ziemię trzeba było jej dać, a jak ziemi
dasz, to i ziemia da. Trzeba więc było dać
więcej obornika, aby było czem nawozić,
siłą rzeczy, musiałem nabyć jeszcze jedną krowę. Widocznie miałem już we krwi
od urodzenia zamiłowanie i dążenie do
posiadania gruntu ornego. Płaciłem do
rządu regularnie i akuratnie czynsz dzierżawny i we wszystkim byłem wzorowym
użytkownikiem gruntu wydzierżawionego, czym i sobie przysporzyłem dobrobytu. Rodzina hodowała się zdrowo, gospo-

darstwo przynosiło korzyści i zadowolenie, także w niedługim czasie byłem już
posiadaczem trzech krów dojnych i dwoje jałowizny, nie licząc trzody chlewnej i
drobiu.
Córeczka mieszkała w m. Sopockinie,
gdzie uczęszczała do siedmioklasowej
szkoły podstawowej, synek zaś był naszą
pociechą – jednym słowem wszystko w
domu i poza domem było w porządku.
Aż pewnego czasu nadeszła wiadomość z
dyrekcji, że nadleśniczy, p. Kawiński
przenosi się do innego urzędu a na jego
miejsce przybywa nijaki p. Bajer. W niedługim czasie zaczęła się innowacja, z
początku w urzędzie nadleśnictwa, a potem i w terenie. W pierwszą kolej został
przeniesiony do innego nadleśnictwa
sekretarz, a po roku czasu zostałem i ja
przeniesiony do nadleśnictwa Krasne –
wszystko to się działo na wniosek nadleśniczego Bajera. Później dowiedziałem
się, że to robił przez zazdrość. Zazdrościł
mi, że jako kancelista mam 5 sztuk bydła
a on jako nadleśniczy miał tylko jedną
krowę, poza tym miałem mieszkanie
umeblowane, jak na wieś przystało, dosyć dobrze, ale jak mówi powiedzonko:
„Pan każe, sługa robi!”. Było to w październiku 1929 roku, poprosiłem gospodarzy z sąsiednich wiosek – ze wsi Rudawka, p. Raczkowskiego i ze wsi Wołkusz, p. Puczyłowskiego, którzy przyjechali drabiniastymi wozami, zabrali mój
pożytek i przewieźli do Krasnego odległego o jakieś 15-18 km. Uprzednio jeszcze zgłosiłem się do nowego miejsca
swej pracy, porozumiałem się z przyszłym szefem, nadleśniczym inżynierem
Długołęckim, omówiłem sprawę mieszkaniową i ulokowanie inwentarza. Kiedy
cała sprawa osobista była już załatwiona,
na drugi dzień, rozpocząłem swą pracę,
która była dla mnie dobrze znana.
Sekretarzem kancelarii był p. Aleszkiewicz, a drugim kancelistą p. Sasin. Nadleśnictwo Krasne składało się z 4 leśnictw, a mianowicie: Krasne – leśniczym którego był p. Michał Raś, Balinka
– leśniczy p. Piotr Derencz, Mały Borek
– leśniczy p. Stefan Woźnicki i Królowa
Woda – leśniczy p. Franciszek Folwarczny. Po pewnym czasie z obszarów wymienionych leśnictw zostały wyłonione
jeszcze 3 leśnictwa: z leśnictwa Krasne
leśnictwo Sokoli Las z leśniczym p. Janem Wysockim, z leśnictwa Balinka –

Brzozowe Grądy z leśniczym p. Władysławem Frążykiem, z leśnictwa Mały
Borek – Żyliny, z leśniczym p. Władysławem Andruszkiewiczem.
Teraz poświęcę trochę czasu swoim osobistym sprawom. Córka Helena była ulokowana w Szkole Handlowej w Suwałkach, syn Eugeniusz zaczął chodzić do
miejscowej szkoły, chociaż miał dopiero
6 lat. Szkoła była na miejscu i nie sprawiała dziecku żadnych trudności. Po
trzech latach szkoły w Krasnym przeszedł do 7-klasowej szkoły w Lipsku,
odległej o 8 km od Krasnego. Od najmłodszych lat syn był zahartowanym
sportowcem cyklistą, codziennie dojeżdżał do szkoły na rowerze, nie zważając
na mrozy i śnieżne zawieje. Kierownikiem lipskiej szkoły był św.p. pan Olechowski, a języka polskiego uczyła św.p.
pani Milewska.
W roku 1935 syn wstąpił do gimnazjum
w Augustowie, które ukończył w 1939 r.
Koszty za naukę ponosiła Dyrekcja Lasów Państwowych, ja zaś opłacałem tylko koszt utrzymania w internacie – 45 zł.
Na zakończenie niniejszego wspomnienia
moich przeżyć, do tego czasu, stawiam
dużą kropkę i powracam do wspomnień
związanych z przybyciem w rodzinne
progi Lipska.
Serdeczności ni od kogo nie doznałem,
ani ja, ani tym bardziej żona, bo oboje
byliśmy poczytywani za jawnych wrogów – bolszewików. Chociaż rozkoszy
nie było, ale krzyczącej biedy również
nie było.
Najgorzej podjudzała i ojca, i męża, przeciwko nam bratowa, bo myślała, że zaraz
zażądam od ojca wydzielenia mi części
gospodarki i zacznę wtrącać się do rządzenia gospodarstwem, bo ojciec właściwie prawie do niczego się nie mieszał.
Brat Stasiek był wybrany sołtysem i poborcą podatkowym, prawie co dzień był
poza domem, a gospodarstwo spoczywało na rękach dwóch parobków – ojca i
brata Bronka (16-letniego), a głównym
wodzirejem w gospodarstwie była bratowa Pałosia (Apolonia).
cdn

Z kobietami - o kobietach.
Babski wieczór z Barbarą
Ostaszewską!

W piątek, 4 listopada, w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie literackie z
Barbarą Ostaszewską, autorką
książki „Goła Zośka Echa legendy”. Na spotkanie przybyły aktywne kobiety w różnym wieku,
które z zafascynowaniem słuchały
fragmentów legend czytanych
przez autorkę.
Piątkowy, listopadowy wieczór
można spędzić na wiele różnych
sposobów. Niektóre mieszkanki
Lipska postanowiły skorzystać z
oferty Towarzystwa Przyjaciół Lip-

ska i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i przyjść
na spotkanie literackie.
Podczas spotkania panie zapoznały się z czterema
legendami o Gołej Zośce, obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą miejsca o tej nazwie, znajdującego się w Augustowie i mogły poczuć klimat wydarzeń w które uwikłana była Zośka. A wszystko to za
sprawą literackiego obrazu, który
prezentowała zebranym autorka legend.
-Pani Barbara napisała książkę "z
nadzieją, że opisane losy potrafią
wzruszyć i wzbudzić refleksję, a nawiązania historyczne uruchomić wyobraźnię". Udało się! Takie też było
nasze spotkanie- refleksyjne, wzruszające i pobudzające wyobraźnię.
Bardzo nam się podobało! Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli spędzić z nami ten wieczór! – mówi
wiceprezes TPL, Agnieszka Boruch.
(IW)

Biuletyn TPL
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W słusznej sprawie
Lipskie Amazonki spotkają się na zajęciach w MGOK, aby
własnoręcznie robić świąteczne kartki! Te drobne wyrazy
pamięci wraz z życzeniami zostaną przekazane na dziecięcy
oddział onkologiczny.

Pod czujnym okiem pani Janiny Ciwoniuk, instruktorki
MGOK, amazonki robią mnóstwo kartek świątecznych, jednak
nie prześlą ich swoim bliskim, gdyż gotowe kartki wraz z życzeniami mają trafić do chorych dzieci.
-Chyba nikt, lepiej niż osoba, która przeszła chorobę, nie zrozumie innej osoby—walczącej z chorobą. Zdajemy sobie sprawę,
jakie emocje towarzyszą chorym dzieciom i ich rodzinom. Dlatego postanowiłyśmy chociaż w taki sposób zapewnić chore
dzieciaki o naszej pamięci—takie gesty są ważne! - mówi przewodnicząca Klubu Amazonek, Danuta Hawrylik.
Akcja „Zostań Aniołem” została zapoczątkowana w Lipsku
przez młodzież szkolną. Jak widać inne środowiska także podjęły tę szlachetną inicjatywę.

Radośnie świętujemy Święto Niepodległości! Wyrażamy
nasze uznanie i podziękowanie wszystkim tym, którzy
pomogli Lipszczanom dzisiaj świętować! Gratulujemy
także tym, którzy otrzymali nagrody Burmistrza Lipska!

(IW)

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.
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Jesień w Stowarzyszeniu „Pomóż Sobie”
15 października 2016 roku wyjazdem do Stadniny Koni w
Żarnowie zakończyliśmy kolejny sezon zajęć z jazdy konnej
z elementami hipoterapii.
Od wielu lat podopieczni naszego Stowarzyszenia uczestniczą
w zajęciach sportowo rekreacyjnych w stadninie koni w Żarnowie. Skład grupy co pewien czas się zmienia, odchodzą i przybywają nowi wolontariusze, ale zawsze są to wyjazdy o charakterze integracyjnym. Pomimo niesprzyjającej pogody i przeszywającego chłodu, atmosfera była bardzo ciepła i serdeczna. Niezastąpiona okazała się pomoc wolontariuszy, którzy bardzo

służyli pomocą. Pod każdym względem wykazali się niesamowitą empatią, cierpliwością i mądrością. Dziękujemy kącikowi
kulinarnemu. Na zamieszczonych zdjęciach nie jest on widoczny, jednak ogniskiem, ciepłą herbatką i posiłkiem rozgrzewał
uczestników wyjazdu. Gorące serca uczestników zapewniły
naprawdę udany wyjazd.

Wyjazd na basen
W ramach realizacji zadania publicznego "Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród
osób niepełnosprawnych i zdrowych" 13 listopada odbył się
wyjazd do Aquaparku w Suwałkach.
Za każdym razem wyjazdy mają charakter integracyjny. Cieszy
nas, iż widać wśród dzieci zdrowych i wolontariuszy chęć pomocy słabszym i zaangażowanie we wspólnie spędzony czas.
Miło jest widzieć, że oprócz sprawności fizycznej umacnia się
również więź między naszymi podopiecznymi a wolontariuszami.
Niezastąpiona okazała się pomoc pani Teresy Rutkowskiej i
wolontariuszy, za co członkowie stowarzyszenia "Pomóż Sobie" bardzo serdecznie dziękują.
(tekst: Alina Saczek, Katarzyna Fiedorowicz,
foto: Katarzyna Fiedorowicz)
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Kolejny sukces Szkolnego
Chóru Tremolo

W dniach 21-23 października 2016 r. w Bydgoszczy odbył się
XXXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHÓRÓW A
CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY. To największy konkurs chóralny, promujący chóry dziecięce i młodzieżowe w Polsce. Przyjechały chóry między innymi z Lublina, Suwałk, Słupska, Leżajska, Białegostoku oraz nasz chór Tremolo z Lipska.
Podczas przesłuchań i na koncercie galowym nasi chórzyści
wspaniale prezentowali się przed szeroką publicznością na profesjonalnej scenie Filharmonii Pomorskiej. Chór Tremolo wrócił do Lipska z kolejnym Brązowym Kamertonem.
Wielkie gratulacje składamy Pani dyrygent Urszuli Bobrowskiej i naszym młodym artystom.
(za stroną http://www.zsslipsk.home.pl/)

W listopadzie MGOK Biblioteka Publiczna w Lipsku poleca:
Coco Chanel - ikona
mody, największa
projektantka w historii. Paul Moreau,
autor biografii, snuje opowieść o jej
trudnym
dzieciństwie, nieoczekiwanych sukcesach, o
namiętnościach
i
skrywanych dramatach, w którą wplata
barwne
portrety
przyjaciół
Coco,
znajomych, ludzi, z
którymi zetknął ją
niespokojny
los:
Picassa, Diagilewa,
Strawińskiego, Lifara, Winstona Churchila, Coteau, Colette, Misi Sert i wielu
innych. Karl Lagerfeld, ilustrator książki, stworzył ponad siedemdziesiąt wyjątkowych grafik.

Polecamy również:

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej.
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Otwarcie wystawy i spotkanie z autorem—Adamem Woronieckim
10 listopada, godzina 17.00. W sali wystawowej Ośrodka Kultury otwarta zostaje wystawa oleckiego fotografika – Adama Woronieckiego. „Infrared” - bo tak się nazywa ten zbiór prac –
przedstawia różne miejsca ujęte za pomocą specjalnej techniki,

która pozwala na ukazanie niewidzialnego dla ludzkiego oka
światła podczerwonego.
Otwarciu towarzyszyło spotkanie z autorem, podczas którego
opowiadał on o swoich doświadczeniach związanych z fotografią, technikach, które wykorzystuje oraz udzielał rad pasjonatom
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fotografii zgromadzonym wokół prac.
„Infrared” jest drugą wystawą Adama Woronieckiego. W swoim dorobku artystycznym posiada jeszcze jedną o tytule
„Mirror”, ukazującą odbicia w wodzie różnych obiektów i
miejsc oraz wiele zdjęć przedstawiających pejzaże, a także fotografie reportażowe.

Oglądając prace wchodzące w skład wystawy, miałam pewien
problem poznawczy. Na zdjęciach wykonanych techniką infrared liście drzew wcale nie są zielone (jak wskazywałaby wiosenno – wakacyjna pora wykonywania prac), tylko różowe, pomarańczowe i czerwone. To jest właśnie magia podczerwieni.
Prace Adama Woronieckiego dostępne będą jeszcze przez jakiś
czas w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, więc
polecam wstąpić, kiedyś przy okazji, na chwilę i zagłębić się w
świat fotografii podczerwonej.
Katarzyna Kubryń

W numerze 9 z 1998 r. Echa Lipska ukazało się zdjęcie Józefa
Piłsudskiego, zrobione 24 września 1920 r. przed kwaterą dowództwa artylerii dywizji ochotniczej w Lipsku nad Biebrzą,
podczas przygotowania do bitwy nad Niemnem, którego oryginału Redakcja Echa Lipska poszukuje. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czytelników – jeśli
ktoś z Państwa posiada w domu wspomniane zdjęcie, prosimy
o udostępnienie go Redakcji, w celu skopiowania. Za współpracę – z góry dziękujemy.
Redakcja Echo Lipska

Echo Lipska

Źródło Stanisława Augusta
pod Lipskiem
Nad Biebrzą, w jej początkowym biegu, leży niewielkie miasteczko Lipsk, zwane królewskim, bo założył je i wyposażył w
liczne przywileje Stefan Batory. Inny król, ostatni z władców
polskich, Stanisław August Poniatowski, przejeżdżał często
przez Lipsk do swego ulubionego Grodna.
Przy trakcie z Augustowa do Grodna, tuż za Lipskiem, jest źródło Stanisława Augusta. Z niego to pijał król wodę podczas podróży, a na leżącym obok kamieniu siadywał, by odpocząć.
Razu pewnego, po krótkim odpoczynku i napiciu się wody z
owego źródła, przybył król do Grodna w bardzo wesołym usposobieniu. W mieście przebywali wówczas dwaj znani uczeni
przyrodnicy: ksiądz Alojzy Korzeniewski, fizyk, i Pinetti, fizyk
i magik. Obaj postanowili zabawić króla, ale podczas planowania sztuczek magicznych pokłócili się na dobre. Pinetti ponadto
poczuł się obrażony i poprzysiągł zemstę księdzu.
Po kilku dniach Pinetti zaprosił Korzeniowskiego na śniadanie,
aby mu pokazać najnowszy, sprowadzony z zagranicy, przyrząd
fizyczny. Nawet najwykwintniejsze śniadanie nie zachęciłoby
księdza do wyjścia z domu, ale możliwość obejrzenia czegoś
nowego w nauce sprawiła, że złożył wizytę Pinettiemu. Po śniadaniu wyprowadzony został do pokoju obitego czarnym kirem.
Gdy tylko przekroczył próg, usłyszał słowa gospodarza:
- Mości księże, teraz musisz tak zatańczyć, jak ja ci zagram.
Powiedziawszy te słowa Pinetti, zamknął pokój na klucz i zaczął grać na skrzypcach. W tym czasie pokój napełniał się wodą. Widząc to Korzeniewski, coraz bardziej podnosił do góry
swój habit i pląsał jak żak. Ale, że był już w podeszłym wieku i
szybko się zmęczył, zaczął prosić Pinettiego o litość i przeba-
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czenie. Ten jednak grał dalej i rzekomą wodą kąpał swego gościa do upadłego. Aż Korzeniewski stracił całkiem siły i upadł
na rozesłany wcześniej jedwabny kobierzec.
W sąsiednim pokoju ukrył się Stanisław August z dworzanami.
Przez dwa specjalnie urządzone okienka obserwowali oni wyczyny poważnego księdza, nie widząc pod nim ani kropli wody.
Mieli więc zabawne widowisko, z którego setnie się uśmiali. A
Korzeniowski, gdy spostrzegł, iż sam król przyglądał się tej
ośmieszającej go scenie, jeszcze dotkliwiej odczuł całą przygodę.
(Na podst.: Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny (str.107108) – w wyborze i opracowaniu Janusza Kopciała, wydawnictwo Hańcza, Suwałki 1997. Ilustrował Wiesław Osewski.)

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zaprasza grupy teatralne do wzięcia udziału w XVIII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i Pastorałek
Celem Przeglądu jest kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech
Króli i Zapustów.
Organizatorami wydarzenia są: Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Lipsku oraz Starostwo Powiatowe w Augustowie.
Przegląd odbędzie się w dniu 15 stycznia (niedziela) 2017 r. o
godz. 1030 w sali kina „Batory” w Lipsku, ul. Rynek 23.
W Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu powiatu augustowskiego, po przesłaniu karty zgłoszenia.
Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej:
www.kulturalipsk.pl
Ogólne zasady Przeglądu:
Czas występu jednej grupy nie powinien przekroczyć 20 min.
Przegląd ma charakter konkursu. Powołana przez organizatora
Komisja oceni zgodność prezentacji z lokalną tradycją, stroje,
rekwizyty, scenografię, dobór tekstów i ogólne wrażenie.
Zespoły będą oceniane w kategoriach: widowisk herodowych,

jasełek, grup kolędniczych, pastorałek i spektakli autorskich. Za
najlepsze widowiska zostaną przyznane nagrody, o ich podziale
zadecyduje Komisja Oceniająca. Wszystkie zespoły biorące
udział w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Najlepsze zespoły zostaną wytypowane na przeglądy wojewódzkie.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 23
16 – 315 Lipsk
tel./fax. 642 35 86
do dnia 9 stycznia 2017 r.
Przyjazd grup uczestniczących w przeglądzie na koszt instytucji
delegującej.
Organizatorzy zapewniają ciepłą herbatę.
Zapraszamy do udziału!
Organizatorzy
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Udany początek sezonu Biebrzy Lipsk
Siatkarze Biebrzy bardzo dobrze rozpoczęli rozgrywki podlaskiej III ligi i po 4 kolejkach zdecydowanie prowadzą w
tabeli. Swój sukces zawdzięczają ciężkiej pracy i nieustannym treningom.

- Najtrudniejszy mecz jaki dotąd zagraliśmy - to mecz z
Bestiosem Białystok na sali w Lipsku. Był to pierwszy
mecz w lidze, więc nasza gra jeszcze nie wyglądała tak jak
powinna. Popełnialiśmy dużo błędów na zagrywce i w
przyjęciu. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla nas – mówi trener drużyny, Rafał Suszyński.
Kolejne dwa spotkania ligowe, które rozegrała Biebrza
Lipsk, to były spotkania z siatkarską młodzieżą z Białegostoku i Suwałk, które rozegrane zostały pod dyktando lipskiego teamu.
- W tych meczach mogła zagrać cała drużyna, dzięki cze-

mu zawodnicy rezerwowi pokazali się z bardzo
dobrej strony. Oba mecze były bardzo podobne, graliśmy bardzo dobrą siatkówkę i byliśmy
praktycznie nie do zatrzymania, ale zdarzały
się nam momenty rozluźnienia, gdzie popełnialiśmy proste błędy.
Dwa spotkania wygraliśmy po 3:0 – komentuje
trener
Najbliższy mecz nasi
siatkarze rozegrają na
wyjeździe z drużyną
UKS Centrum Augustów w niedzielę 20 listopada. Mecz przed własną publicznością – 27 listopada z drużyną Mikolo Sokółka.
Biebrza Lipsk: Paweł Haraburda ( kapitan), Mariusz Ostaszewski, Mikołaj Stankiewicz, Rafał Suszyński, Tomasz Bugieda,
Rafał Murawski, Jakub Poniatowski (libero) oraz Rafał Skokowski, Maciej Danilczyk, Łukasz Kończyk, Bartek Jarząbski,
Piotr Karpiński (libero)
(IW)
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DIETETYKA W SPORCIE. Warsztaty dietetyczne w Podlaskiej Szkole Taekwon-do
Po raz drugi w tym roku Podlaska Szkoła Taekwon-do, zorganizowała warsztaty z dietetykiem, Adrianną Jarmoszko.
Spotkanie odbyło się 23 października w Lipskim Ośrodku
Lokalnej Aktywności, przy ul. Szkolnej 4.
Warsztaty dietetyczne, które poprowadziła firma Love My
Diet!, cieszyły się dużym zainteresowaniem przede wszystkim
sportowców, chociaż z porad dietetyka mógł skorzystać każdy.
Uczestnicy dowiedzieli się co i jak jeść , zwłaszcza przed i po
treningu. Każdy mógł też wziąć udział w specjalistycznym

badaniu struktury ciała.
-Dziękujemy za cenne porady Pani Adriannie z firmy Love My
Diet! Wierzę, że wiedza, którą nam przekazała, przełoży się na
jeszcze lepsze efekty naszych zawodników – mówi trener Tomasz Leszkowicz.
Wydarzenie zorganizowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miejskiego w Lipsku.
(IW)

Zawodnicy Podlaskiej
Szkoły Taekwon-do docenieni przez Burmistrza
Podczas uroczystości związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, zawodnicy Podlaskiej Szkoły Taekwon-do zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza Lipska za osiągnięcie wysokich wyników w taekwon-do. Wśród nagrodzonych znaleźli
się: Martyna Pietrzeniec, Paweł Chomiczewski, Piotr

Prostasiewicz i Maciej Protasiewicz. List gratulacyjny
z rąk Lecha Łępickiego,
burmistrza Lipska otrzymał
także trener – Tomasz
Leszkowicz.
Tego dnia zawodnicy złożyli
także kwiaty pod pomnikiem
„Zginęli za Polskę” .
(IW)
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Najlepszy nad Biebrzą—
karp z Siółka
Sołectwo Siółko z powodzeniem reprezentowało naszą gminę
w tegorocznym konkursie kulinarnym Smaki Górnej Biebrzy „Podejdź no do rzeki”. Konkurs organizowany jest
przez gminę Dąbrowa Białostocka, tegoroczna edycja odbyła
się świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej.

I miejsce w kategorii Deser - sołectwu Jastrzębna Druga za ciasto metrowiec.
Wyróżniono sołectwo Reszkowce za tort owocowy motylek i
drużynę Złote Lwy za marcinka ucieranego.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Urząd Gminy w Dąbrowie Białostockiej.

W konkursie wzięły udział drużyny z: Lipska, Sztabina, Nowego Dworu i Dąbrowy Białostockiej.
- Uczestnicy nie tylko zaskoczyli oceniających smakiem, ale
również pomysłowością. Na stole znalazł się nawet jeż (nie mięsny, ale owocowy). By dostać się do ucieranego marcinka przygotowanego przez harcerzy trzeba było ominąć opancerzonego
strażnika słodkich wód. Na stołach znalazła się dziczyzna, słonina, paprykarz, faszerowane jajka, ryby, wędliny, pierogi, domowe wypieki, kompot z pigwy – relacjonują uczestnicy konkursu.
Drużyny miały za zadanie przygotować dania w trzech kategoriach: ryba, przystawka i deser. Jury w składzie: Alicja Rysiejko
- Starostwo Powiatowe w Sokółce, Andrzej Grygoruk - Biebrzański Park Narodowy, Maciej Sulik - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej i Halina Raducha - Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego po ocenieniu
wszystkich dań przyznało nagrody:
I miejsce w kategorii Ryba - sołectwu Siółko za karpia na ciepło,
I miejsce w kategorii Przystawka - sołectwu Kamienna Stara za
pierogi
francuskie
z
kurczakiem
i
warzywami,

Sprzęt dla OSP w Lipsku
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku wzbogaciła się
o nowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy, którego zakup został
dokonany dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.
W związku z powyższym Urząd Miejski zakupił:
- ubranie ochronne specjalne—1 szt.
- Latarka do hełmu z uchwytem—1 szt.
- Rękawice strażackie specjalne—1 para
- Kominiarka strażacka—1 stzt.
- Buty strażackie BB 006 PL—1 para
- Hełm strażacki Calisia Vulkan - 1 szt.
Zakup o wartości całkowitej 4800 zł. dofinansowany został
kwotą 3000 zł ze środków otrzymanych tytułem dotacji z Urzędu Województwa Podlaskiego.
(Oprac. IW)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, zwłaszcza autorkom karpia na gorąco z Siółka!
(IW)

Echo Lipska

Sprawozdanie z XVII Rady Miejskiej
w Lipsku z dnia 15 listopada 2016 r.
W okresie międzysesyjnym władze gminy podjęły szereg działań. Do najważniejszych należą:
1.Wydanie 16 zarządzeń dotyczących następujących spraw:
organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu w Gminie Lipsk; przeprowadzenia szkolenia obronnego; zmian w budżecie gminy na 2016 r.; określenia sposobu
wykonywania uchwał Rady Miejskiej; zmian zakładowego
planu kont; przeprowadzenia konsultacji; określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe; ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdów w jednostkach budżetowych Gminy Lipsk; zmiany regulaminu organizacyjnego;
zmiany instrukcji kasowej, przygotowania projektów uchwał
Rady Miejskiej; projektu wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2017-2025; projektu budżetu gminy na 2017 rok.
2. Wydanie 9 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.
3. Trwają prace budowlane związane z adaptacją byłej Szkoły
Podstawowej we wsi Kurianka na potrzeby Środowiskowego
Domu Samopomocy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta
w Augustowie. Zgodnie z podpisaną umową ŚDS zacznie funkcjonować z dniem 1 grudnia 2016 r. Wartość zadania to
343 070,00 zł. - całość zostanie sfinansowana z dotacji Wojewody
Podlaskiego.
4. Zamontowano 2 słupy oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w pasie drogowym ul. Zakościelnej w Lipsku. Łączny koszt
zadania - 7 812,60 zł.

5. Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu.
6. Opracowano procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
7. Dnia 04.11.2016 r. podpisano porozumienie o współpracy
pomiędzy Gminą Lipsk a Rejonem Grodzieńskim na Białorusi
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska Białoruś - Ukraina 2014-2020. Planuje się, że pierwszym projektem realizowanym na mocy niniejszego porozumienia będzie projekt pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów
przy planowanym przejściu granicznym w Lipszczanach, w
ramach
którego
realizowane
będą:
- przebudowa drogi gminnej Nr G 102747 (ul. Grodzieńska do
drogi woj. Nr 664) o łącznej długości 2,404 km oraz budowa
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ścieżki rowerowej po prawej stronie tej drogi;
- przebudowa drogi gminnej Nr G102759 /od drogi Nr
G102760 (Dulkowszczyzna) - do drogi G102760 (Siółko)/ o
długości
3,23
km;
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G 10 2785 /od drogi
powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany 13 (do granic planu
zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację przejścia
granicznego)
o
długości
ok.
1,8
km;
- oraz przebudowa i budowa ulic w mieście (ulice : Rybacka,
Jaśminowa, Zakościelna i Żłobikowskiego). Jest to wstępna
koncepcja, dlatego wskazanie dróg i ulic pod inwestycje może
się zmienić.
8. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na w. wym. projekt. Opracowaniem tej dokumentacji zajmie się specjalistka ds. funduszy Polskiego Stowarzyszenia
Doradczego i Konsultingowego.
9. Ogłoszono wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na rok 2017 w
ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Nasz projekt 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 znalazł się na 34 lokacie
(na 70 wniosków złożonych przez gminy) z 23,30 pkt.
10. W trakcie są dalsze prace budowlane przy budowie garażu
na samochód strażacki w miejscowości Rygałówka. Wykonano
mury przyziemia. Został przygotowany materiał na wykonanie
więźby dachowej drewnianej. Drewno pozyskaliśmy z lasu
stanowiącego własność gminy. Zostało przetarte w tartaku na
Kol. Lipsk. Strażacy z Siółka własnym transportem przewieźli
drewno z lasu Stare Leśne Bohatery do pocięcia, a później na
plac budowy. O ile warunki pogodowe pozwolą, to pracownicy
interwencyjni wykonają więźbę dachową.
11. Wydano 14 decyzji na wycinkę drzew osobom prywatnym i
w 2 przypadkach wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie decyzji na wycinkę
drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.
12. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych dokonali odnowienia i odmalowania 10 pomieszczeń administracyjnych w budynku Urzędu Miejskiego.
W trakcie sesji radni przyjęli większość zaplanowanych
uchwał. Zdjęty z programu sesji został projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Po
dokładniejszej analizie i przeprowadzeniu prac przygotowawczych temat odbioru i cen śmieci powróci. Prawdopodobne
podwyższenie opłat za niesegregowane śmieci wynika z konieczności osiągnięcia przez gminę określonych przepisami
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. W związku z tym, że wielu mieszkańców gminy nie
sortuje odpadów nie jesteśmy w stanie osiągać poziomów, które z roku na rok są coraz wyższe. Za niewystarczający poziom
selektywnej zbiórki gmina będzie musiała płacić kary. Wydaje
się, że jednym ze sposobów „zachęcenia” mieszkańców do
sortowania odpadów jest podwyższenie stawki opłaty za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny. Projekt uchwały
wzbudził wiele kontrowersji, w związku z czym odroczono tę
decyzję.
(Oprac. IW)
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Wzruszająco i podniośle - uroczystości z okazji
Narodowego Święta Niepodległości

Tegoroczne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w intencji Ojczyzny, której oprawę uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
pod batutą Krzysztofa Dadury, 6 Lipska Drużyna Harcerska
Służby Granicznej Żubry oraz poczty sztandarowe. Następnie

wszyscy zebrani przemaszerowali pod Pomnik Zginęli za Polskę, gdzie poszczególne delegacje urzędów, instytucji, stowarzyszeń i związków złożyły wieńce. Kolejnym etapem obchodów Dnia Niepodległości był przemarsz pod Kopiec Wolności,
gdzie przedstawiciele młodzieży szkolnej uroczyście wciągnęli
flagę narodową na maszt i złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.
Prawdziwą lekcją patriotyzmu okazało się widowisko słowno –
muzyczne przygotowane przez uczniów gimnazjum z Zespołu
Szkół Samorządowych w Lipsku. Młodzież, wraz z nauczycielami: Krystyną Bochenek, Ewą Renkowską, Zbyszkiem Krzy-

wickim, Wiesławem Zakrzewskim oraz Wiolettą Rokita, przez wiele tygodni pracowała nad widowiskiem, co
doceniła publiczność owacją na stojąco.
Na scenie kinowo teatralnej wystąpił także Szkolny
Chór Tremolo, którego dyrygentem jest pani Urszula
Bobrowska, oraz Chór Parafialny działający pod tą
samą batutą.
Tego dnia nagrodzeni zostali także wyróżniający się w
wielu dziedzinach mieszkańcy Lipska. Burmistrz, Lech
Łępicki, postanowił przyznać nagrody oraz podziękowania: Urszuli Bobrowskiej – za wieloletnią pracę artystyczną, Marcinowi Lićwinko – za działalność kulturalną, Bożenie Zaniewskiej, Leszkowi Zaniewskiemu i
Elżbiecie Bielawskiej – za wieloletnią pracę z młodzieżą i prowadzenie 6 LDHSG Żubry, oraz nagrody za osiągnięcie
wysokich wyników w sporcie: trenerowi drużyny LUKS BIEBRZA – Rafałowi Suszyńskiemu oraz siatkarzom: Tomaszowi
Bugieda, Piotrowi Karpińskiemu, Rafałowi Murawskiemu,
Wojciechowi Czarneckiemu, Michałowi Krysiuk, Michałowi
Przekop, Łukaszowi Kończyk; zawodnikom taekwon-do: Pawłowi Chomiczewskiemu, Martynie Pietrzeniec, Piotrowi Protasiewiczowi i Maciejowi Protasiewiczowi; oraz trenerowi Leszkowi Zaniewskiemu i zawodnikowi w lekkiej atletyce Tomaszowi Rakus.
(IW)
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11 listopada w fotografii
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Okiem Fotoclubowiczów!

Fot. I. Wróbel

Fot. I. Wróbel

Fot. K. Kubryń

Fot. K. Kubryń

Fot. K. Fiedorowicz
Fot. I. Wróbel

