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Lokalna gazeta samorządowa

Pomyliłam strony świata,
Wschód z zachodem wciąż się splata.
W którą stronę się kierować,
By do domu zawędrować?
By otworzyć drzwi
I z rana,
Paść przed synem na kolana.
Z drżeniem w sercu go przywitać,
Aby matkę mógł zapytać.
Mamo,
Czy zostaniesz teraz,
Czy wyjedziesz jeszcze nieraz?
Chcę, by zadał mi pytanie
Czy, gdy jutro rano wstanie,
Będę mocno go tuliła,
I do ucha mu mówiła,
Że zabiorę go na spacer
I wschód słońca z nim zobaczę.
Mam nadzieję że się dowie,
Że szloch wielki trzymam w sobie,
I wybaczy mi rozstanie,
Kiedy znowu rano wstanie.
K. Fiedorowicz

W numerze:

3-go września w niedzielę,
Po nabożeństwie świętym w kościele



III Dożynki w Gminie Lipsk

Jedziemy na dożynkowe w Kuriance święto.



Biebrzańskie Sianokosy 2017

Wokół szkoły pięknie przystrojono i uprzątnięto.



Ks. Waldemar w życiu parafii Lipsk



III Rajd Rowerowy z rekordową ilością
uczestników

Dużo ludzi, dużo śmiechu i radości.



IV Sztafeta Niepodległości ruszyła z Lipska

Nagrody wspaniałe za miejsce III – cie i pierwsze.



Nowy sezon, nowe wyzwania, nowy trener

Deszczyk obmył z kurzu wszystko



Różaniec do granic - fotorelacja

W polu po zbożach zostało ściernisko.



Sprawozdanie z XXII sesji RM w Lipsku

Pan Burmistrz wszystkich przywitał,
Dzielił chlebem miejscowych i gości,

Piękne konkursy, śpiewy, wiersze.

Potem śpiewy, muzyka, tańce.
Niektórym do twarzy i gustu były „łamańce”.
Melania Szydłowska, 3 IX 2017 r.
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Dożynki i Turniej Wsi - fotorelacja
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III Dożynki w gminie Lipsk oraz IX Turniej Wsi
W niedzielę, 3 września, odbyły się III Dożynki w Gminie
Lipsk. Tym razem korzystaliśmy z gościnności wsi Kurianka, gdzie na placu przy Środowiskowym Domu Samopomocy, odbyły się uroczystości.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. dziękczynną
za zebrane plony, w kościele parafialnym w Lipsku. Przewodniczył jej ks. Proboszcz Waldemar Sawicki. Następnie uroczystości przeniosły się na plac dożynkowy w Kuriance, gdzie pomimo deszczowej aury, panowała pogodna atmosfera. Pięć sołectw wystawiło swoje stanowiska z tradycyjnymi potrawami
regionalnymi, dzięki czemu każdy miał okazję spróbować podlaskich specjałów. Wsie prześcigały się w pomysłowości na
przystrojenie i zaprezentowanie swoich wiktuałów, gdyż stoiska
wzięły udział w konkursie „Na najlepsze wiejskie stoisko kulinarne”.
Konkurs na najlepsze wiejskie stoisko kulinarne:
I miejsce - Kurianka, II miejsce – Skieblewo, III miejsce Jaczniki, Wyróżnienia: Siółko i Krasne.
Nie zabrakło także atrakcji. Podczas imprezy można było obejrzeć wystawę zabytkowych ciągników rolniczych. Najmłodsi
natomiast chętnie korzystali z oferty animatorek, które malowały buzie, tańczyły z dziećmi i organizowały zabawy.
Starsi natomiast mogli skorzystać z badań profilaktycznych,
które oferowały pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele
władz samorządowych m.in. Bogdan Dyjuk - marszałek województwa, Andrzej Koronkiewicz – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Lech Haraburda - radny Rady Powiatu Augustowskiego oraz przedstawiciele władz lokalnych: Lech Łępcki
- burmistrz Lipska, księża proboszczowie ks. Waldemar Sawicki i ks. Grzegorz Zwierzyński, ppłk Waldemar Pojawis - komendant SG Placówki SG w Lipsku, a także przedstawiciele
Rady Miejskiej w Lipsku. Rolę starostów dożynkowych w tym
roku pełnili Halina i Aleksander Sztukowscy ze Skieblewa.
Na scenie wystąpiły zespoły: Zespół Regionalny Lipsk, Zespół
Rodzinny z Rakowicz, śpiewak ludowy Marcin Lićwinko oraz
Chór parafialny „Cantabile” z Lipska.
Podczas dożynek rozstrzygnięty został także konkurs „Na najładniejszy wieniec dożynkowy”. Oba konkursy oceniała komi-

Sponsorzy III Dożynek
Gminnych oraz IX Turnieju Wsi:

sja w składzie: ks. dr Marcin Maczan – kanclerz Kurii Ełckiej,
Krystyna Cieśluk – znana twórczyni ludowa, Beata Borodziuk –
radna RM w Lipsku, Romualda Prolejko – wieloletnia działaczka, członek Towarzystwa Przyjaciół Lipska, Agnieszka Boruch
– wiceprezes stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Lipska.
Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy: I miejsce Skieblewo, II miejsce – Al. 400-lecia, Lipsk, III miejsce – Kurianka, IV miejsce - Siółko, Wyróżnienia: Rubcowo, Krasne i
Nowy Lipsk.
Turniej Wsi - Znów Siółko na podium!
W rozegranym w niedzielę, podczas Gminnych Dożynek, IX
Turnieju Wsi, po raz kolejny z rzędu zwyciężyło Siółko. W
turnieju wzięło udział 5 drużyn. Konkurencje, w jakich zmagały się drużyny z poszczególnych wsi to: toczenie opony od ciągnika, prezentacja wsi, która wzbudziła największe emocje,
bieg z workami pełnymi ziarna, rzut balonem z wodą do celu,
przeciągnie ciągnika, petycja wiejska oraz piłowanie drewna w
parach. Konkurencje były nagradzane nagrodami rzeczowymi,
zaś wyniki poszczególnych konkurencji zliczane do klasyfikacji
generalnej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała
czteroosobowa komisja w składzie: Grażyna Rodzik – kierownik SP ZOZ w Lipsku, Alina Saczek – przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”, ppłk Waldemar Pojawis – komendant SG Placówki SG w Lipsku oraz Monika Kobeldzis –
prezes stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Lipska.
Wyniki IX Turnieju Wsi: I miejsce - Siółko, II miejsce –
Jaczniki, III miejsce - Skieblewo, IV miejsce - Krasne, V
miejsce – Kurianka
Poza turniejem rozegrane zostały także trzy konkurencje indywidualne, przygotowane i przeprowadzone przez 6 Lipską Drużynę Harcerską Służby Granicznej „Żubry”.
Organizatorami III Dożynek Gminnych oraz IX Turnieju Wsi
byli: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, Burmistrz
Lipska oraz Komitet Organizacyjny.
- Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom, w szczególności
sponsorom, za współpracę i życzliwość. Mamy nadzieję, że za
rok dożynki będą przynajmniej tak samo udane jak w tym roku
- mówią organizatorzy dożynek.
(IW)

Sponsor główny:

KWIACIARNIA KAMELIA
Anna Sztukowska
16-315 Lipsk, ul. Kościelna 27

Cargill Poland Sp. z o.o.

Usługi Weterynaryjne
Tomasz Furmański, Krzysztof Bielecki
Aleja 400-lecia 13, 16-315 Lipsk

KRÓWKA MARKET ROLNO-BUDOWLANY
ul. Pusta 38, 16-315 Lipsk

KOMMERS Alina Filipowicz
Skup, sprzedaż zboża-ziarna
Lipszczany 32, 16-315 Lipsk
Centrum Wielobranżowe "ARKA"
Bożena Skokowska
ul. Kościelna 35, 16-315 Lipsk

Usługi Transportowe Marian Orbik
ul. Nowodworska 17/3, 16-315 Lipsk
5 i PÓŁ Sklep Wielobranżowy
Marzena Czarnoskutow
ul. Rynek 21B, 16-315 Lipsk

P.P.H.U Zen-Mag - Zenon Miklaszewicz
Kościelna 35, 16-315 Lipsk
"Maxbud" Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Paweł Trochimowicz
ul. Stolarska 9, 16-315 Lipsk
Od Sąsiada Firma Usługowo Handlowa
Joanna Trochimowicz
ul. Stolarska 9, 16-315 Lipsk
Sklep Spożywczo
- Przemysłowy,
Marek Jermak,
Nowe Leśne Bohatery
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O czym marzą mieszkańcy gminy?
„Marzenia zawsze brzmią głupio, gdy się ujmuje je w zwykłe słowa” - tak zwykła mawiać Ania z Zielonego

Wzgórza, bohaterka książek dla młodzieży. Podczas IX Turnieju Wsi, mieszkańcy gminy Lipsk, dostali niepowtarzalną okazję, by po swojemu wyartykułować wszystko to, co im na duszy zalega. Jedną z turniejowych
konkurencji było bowiem napisanie i zaprezentowanie petycji do władz gminy. Niektóre napisane zostały w
języku „prostym”. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich.

Dzień dobry. Panie Burmistrzu,
przyszliśmy przedstawić Panu
petycję.
My mieszkańcy wsi Krasne apelujemy do Burmistrza Lipska o wybudowanie lotniska na terenie naszej wsi. W związku z tym, iż PKS ograniczył liczbę
kursów, mieszkańcy wsi mają utrudniony dojazd do
gminy, powiatu, województwa. Nie wszyscy mieszkańcy wsi posiadają samochody, a jeśli mają to oszczędzają je z powodu złego stanu drogi. Ponadto,
często zdarzają się wypadki na zakręcie obok szkoły. Dzięki programowi 500+ przybywa mieszkańców, którzy zaludniają naszą wieś, a więc loty będą
opłacalne. Liczymy, że dołączą do nas sąsiednie
wsie, które borykają się z podobnymi problemami.
Ze swojej strony zapewniamy teren pod budowę lotniska dopóki minister Szyszko zezwala na wycinkę
lasów, wieżę kontroli lotów już mamy. Jednocześnie
deklarujemy pomoc przez wszystkich mieszkańców,
a w szczególności przez naszych dzielnych strażaków z OSP, którzy będą czuwali nad całym przedsięwzięciem. Ponadto, wielu ludzi dostanie zatrudnienie zarówno przy budowie jak również w funkcjonowaniu lotniska. Prosimy o przychylne rozpatrzenie prośby.
Petycje podpisali mieszkańcy wsi Krasne.

KRASNE

Da Pana Burmistrza
i Rady Gminy
Mieszkańcy naszej wioski – Siałka, tak pastanawili
kap my da Was - pana Burmistrza i Rady Gminy –
petycju napisali.
Prosim władzu kap Wy nam darohu naprawili. Tajaż daroha ad Dulkuszczyzny da Siałka – haścińcam
praz nas nazwana. Wyhladaje tak, jakby była praz
Was zapomniana. Nam taja daroha wielmi patrebna
– zahnać karowy, dajechać na pola – oj nędzna nasza dola. Zatoja prosim my naszu władzu – zlitujciasa, zrabiecia nam hetu darohu.
Jeżeli darohi nam nie naprawicia, pry druhich wyborach, zmienitsa Wasza władza. Budziam hałasawać na takuju władzu, kap ludziej słuchali i życia
paprawiali. Kap dola haspadara nie była takaja
ciażka. Treba kidać naszyja pola i jechać do miasta.
Pajedziam pa zasiłki da apieki, budziam tedy żyć
lakczej i spakojniej. Władza nie pamoża! Pan Bóg –
dażdżami i burami – karaja! Ciażko na hetum świeci
dola haspadara.
Zatoja prosim władzu Gminy – paprawcia nam darohu. Jak Boh pazwolić, my haspadare z Siałka wam
padziakujam, za Remizu i darohu, no i zabalujam!
Życzymy cełaj Władzy Gminy zdarowia i wsielakaj
radaści, uśmiechu na szto dnia i mnoho pamyślności. Jak my z Gminnaj Władzy załatwili swaje sprawy, to usim tu abecnym życzym wasołaj zabawy.
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Biebrzańskie Sianokosy 2017
W sobotę, 9 września, na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, odbył y się XVI Mistrzostwa Świata w Koszeniu
Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Tegoroczne rozgrywki odbyły się na granicy dwóch powiatów:
sokólskiego i augustowskiego, w Szuszelewie, w gminie Dąbrowa Białostocka.
Kosiarze z Polski, Białorusi, Belgii stoczyli walkę na kosy…
Bezkrwawa, rzecz jasna, walka polegała na koszeniu łąk bagiennych na ternie Biebrzańskiego Parku Narodowego, tym
razem w pobliżu kładki turystycznej przy drodze nr 673 Dąbrowa Białostocka – Lipsk, na terenie wsi Szuszelewo, a nie, jak
dotychczas na bagnie Ławki. A było o co walczyć! Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody oraz tytuł Mistrza Świata w
koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk.
- To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki
sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim
gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i
krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes
oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony
przyrody – mówią przedstawiciele głównego organizatora imprezy Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dodatkową atrakcją podczas imprezy były stoiska edukacyjne,
rękodzieło lokalnych artystów, wyroby producentów tradycyjnej żywności oraz występy zespołów folklorystycznych: Zespołu Regionalnego Lipsk, „Dębina” z Dąbrowy Białostockiej,
Zespołu Rodzinnego z Rakowicz, Marcina Lićwinko, śpiewaka
ludowego, który wystąpił razem ze swoim uczniem, Małgorzaty
Makowskiej z zespołem oraz Chłopców z Nowoszyszek.
Współorganizatorami tegorocznych Biebrzańskich Sianokosów
były Gmina Dąbrowa Białostocka i Gmina Lipsk.
Wydarzenie zostało współfinansowane z projektu Interreg
Litwa-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy”.
Wyniki XVI „Mistrzostw Świata w Koszeniu Bagiennych
Łąk dla Przyrody”
I. Klasyfikacja drużynowa specjalistów (z łącznym czasem
obu zawodników)
1. ZHYLINSKIJA SIANOKOSY – VALERY KALITSKI,
IOSIF HALIAK – 4 min 28,44 s
2. SPOROVSKI PARK NRODOWY – VASIL NOVIK,
VIKTAR ZDANOVICH – 4 min 28,45 s
3. KOSYNIERZY – WIESŁAW SZKLANKO, MATEUSZ
SZKLANKO – 4 min 34,55 s
II. Wyniki finału indywidualnego (czas łącznie z punktami
karnymi)
1. RAFAŁ BRYCH – 2 min 29,76 s
2. WIESŁAW SZKLANKO – 2 min 32,59 s
3. EUGENIUSZ POPŁAWSKI – 2 min 59,06 s
III. Klasyfikacja Parków Narodowych (z łącznym czasem
obu zawodników)
1. SPOROVSKI PARK NRODOWY – 4 min 28,45 s
2. TATRZAŃSKI PARK NARODOWY – 6 min 23,77 s
3. BEREZYŃSKI REZERWAT BIOSFERY – „JOLLY FELLOWS” – 6 min 38,99 s
(IW)
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MOIM PLANEM JEST SŁUŻBA BOGU rozmowa z ks. Waldemarem Sawickim
- Jaka była księdza reakcja na informację, że jest
ksiądz delegowany do
pracy w lipskiej parafii?
- Nie ukrywam, że byłem
bardzo zaskoczony. Nie
spodziewałem się, że jest
to w ogóle możliwe- powrót do parafii, w której
rozpoczynałem swoją posługę kapłańską jako neoprezbiter. Wierzę głęboko,
że Pan Jezus, który powołał mnie do swojej służby,
kieruje i opiekuje się moim
kapłaństwem. Skoro taka
jest wola Boga i decyzja
Księdza Biskupa, mnie
pozostaje tylko jej przyjęcie. Było kilka rozmów z
Księdzem Biskupem na ten
temat. Po każdej z nich
coraz bardziej oswajałem się z myślą o powrocie do Lipska. Jak
już mówiłem w pierwszą niedzielę, gdy obejmowałem probostwo, myślę również, że na tę decyzję miała wpływ Matka Boża
Bazylianka. Jej kult leżał mi na sercu w czasie gdy byłem lipskim wikariuszem i tak samo jest teraz.
- Jak reagowali na księdza parafianie? Z jakimi reakcjami
się ksiądz spotkał?
- Parafianie są bardzo życzliwi i pomocni. Większość ludzi mnie
pamięta i to jest bardzo miłe. Jest wiele wspomnień. Niektórzy
przyjmowali z moich rąk sakrament Chrztu, I Komunię lub błogosławiłem ich małżeństwo. Byłem tu przecież aż pięć lat. Spotykam się z różnymi przejawami serdeczności - wiele osób ofiarowało swoją pomoc, swój czas. Niektórzy dbali nawet o to,

żebyśmy z Księdzem Wikariuszem nie byli głodni. To
bardzo miłe.
- Obserwujemy już pewne
zmiany. Co udało się księdzu zrobić w czasie
pierwszego miesiąca?
- Zastałem w parafii wiele
wspólnot, które swoją modlitwą obejmują potrzeby
parafii, kraju i świata. Nie
będę ich wymieniał, bo nie
chcę nikogo pominąć. To
dla mnie bardzo budujące.
Do istniejących nabożeństw
dołączyliśmy różaniec za
niewierzących, o nawrócenia i wzrost pobożności w
naszej parafii w każdy drugi dzień miesiąca, adorację
Najświętszego Sakramentu
we czwartek przed I piątkiem miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17.00 do godz. 21.00,
modlitwę pacierzową przed Mszami Świętymi niedzielnymi o
godz. 10.00 i 17.00. Najważniejsze są sprawy duchowe. To co
dotyczy spraw materialnych, zmian w kościele, budynkach parafialnych i otoczeniu - proszę się rozglądać. O wszystkich zmianach, a także o wydatkach informuję na bieżąco w biuletynie
Bazylianka i na stronie internetowej www,parafia.lipsk.pl. Zapraszam do lektury.
- Jakie ksiądz ma plany wobec parafii?
- Moim jedynym planem jest służba Bogu, Kościołowi i każdemu
człowiekowi.
(rozm. IW)

Ks. Waldemar Sawicki w życiu parafii Lipsk
Wraz z wybuchem II wojny światowej,
na rozkaz okupanta rosyjskiego zostały
zaniechane uroczyste nabożeństwa środowe ku czci Matki Bożej Bazylianki
odprawiane przed Jej słynącym łaskami
obrazem w kaplicy kościoła lipskiego.
Po wojnie stopniowo leczono rany wojenne, odbudowywano parafię ze zniszczeń, remontowano i świątynię parafialną.
Matka Boża długo czekała cierpliwie na
swego syna kapłana Waldemara Sawickiego, który w 1991 r. przybył do naszej
parafii i rozpoczął pracę duszpasterską
jako wikariusz. Interesowało go życie
parafii, szczególnie jej przeszłość, i oto
w grudniu 1994 r. wznowił, za zgodą
ówczesnego proboszcza ks. Tadeusza
Zajączkowskiego, zapomniane nabożeństwa dziękczynno-błagalne przed obra-

zem Matki Bożej Bazylianki. Ogłosił konkurs na temat: „Dzieje Matki Bożej Bazylianki w parafii Lipsk, doznane łaski i cuda”. Przed obrazem wyłożono Księgę
Uzdrowień Duchowych. Ks. Waldemar
Sawicki rozpoczął wydawanie Biuletynu
parafialnego o nazwie „Bazylianka” ( w
maju 1995 r.). Oprócz tego zorganizował
scholę i pozyskał do służby liturgicznej
wielu ministrantów. Zainicjował także
zbiórkę pieniędzy „Dar serca” na renowację obrazu Matki Bożej Bazylianki (która
została przeprowadzona już po jego odejściu kiedy proboszczem został ks. Jerzy
Lubak). Staraniem ks. Waldemara została
odnowiona kaplica Matki Bożej Bazylianki.
Pamiętający i wdzięczni parafianie
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Klub Seniora ruszył po wakacjach!
Klub Seniora działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipsku wznawia swoją powakacyjną działalność.
Pierwsze spotkanie nastąpiło w dniu 13 września br. W tym
roku „szkolnym” spotykamy się jak zwykle – w czwartki o
godz. 10.00 w sali M-GOK.. Zapraszamy! W naszej ofercie
proponujemy seniorom zajęcia: plastyczne, muzyczne,
kulinarne. Często wychodzimy na wspólne spacery z kijkami
oraz oglądamy filmy. Uczestniczymy w imprezach
kulturalnych organizowanych przez M-GOK lub inne
podmioty. Organizujemy sobie także sami imprezy np.
taneczne.
Na spotkaniu w dniu 20 września zorganizowałyśmy zajęcia
kulinarne, której „bohaterem” była dynia. Panie zdecydowały
się na ugotowanie dwóch zup z dyni – w wersji na słodko i na
pikantnie oraz upiekły ciasto dyniowo-marchewkowe.
Szczególnym powodzeniem cieszyła się zupa z zacierkami na
słodko. Pycha!
Kolejne spotkanie klubowe odbyło się 27 września. Tego dnia
odbyłyśmy spacer po Lipsku z przewodnikiem, znawcą historii
lokalnej, p. Krystyną Cieśluk. Poznałyśmy wiele mało znanych
szczegółów z historii naszej „małej Ojczyzny”. Między innymi
wiemy już gdzie znajdują się fragmenty fundamentów cerkwi

uznanymi przez Kościół w Polsce, i jednymi z 12 uznanymi w
świecie.
Tradycją jest, że druga niedziela września jest czasem
Głównego Odpustu Gietrzwałdzkiego. Jest to czas zakończenia
objawień oraz święto Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W tym
roku główne obchody 140. rocznicy objawień przypadały na 10
września.
Po przybyciu do Gietrzwałdu uczestniczyłyśmy w modlitwie
Różańcowej, którą odmawiali licznie zgromadzeni (z różnych
stron Polski) pielgrzymi. Po niej
nastąpiła Msza Św.
celebrowana przez ok. 20 kapłanów. Po Mszy wiele z
uczestniczek naszego wyjazdu udało się do kancelarii
parafialnej by zamówić Msze Św. oraz nabyć kawałki płótna,
które zgodnie z zapowiedzią Maryi, miały służyć chorym.
Położone przed jej figurą w miejscu objawień, przez gorliwą
modlitwę i wiarę ludzi, jest błogosławione przez Maryję dla
uzdrowienia chorych.
Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego udałyśmy się
do źródełka, w którym płynie pobłogosławiona przez Maryję
woda. To na prośbę wizjonerek Maryja 8 września 1877 r., w
dniu kiedy Kościół obchodzi Jej narodziny, pobłogosławiła
źródełko, które znajdowało się na ziemi plebańskiej pod lasem.
Obecnie wierni obmywają w tej wodzie chore miejsca na

prawosławnej i gdzie usytuowana była synagoga żydowska.
Wspominałyśmy także gdzie znajdowały się lipskie cmentarze.
Poznaliśmy historię uratowania mieszkańców Lipska przez
dwóch odważnych lipszczaków – Wincentego Czarkowskiegoi
Stanisława Żłobikowskiego. Zdarzenie miało miejsce w czasie I
wojny światowej. Te i inne ciekawostki udało nam się
zarejestrować na filmie, który był kręcony w czasie spaceru.

PIELGRZYMKA
DO GIETRZWAŁDU I ŚWIĘTEJ LIPKI
w 140 rocznicę Maryjnych objawień
Lipskie Amazonki wyszły do Klubu Seniora z propozycją
wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę do Gietrzwałdu i Świętej
Lipki. Czasu było nie wiele, bo zaledwie 2 tygodnie, by
zarezerwować autokar i zebrać grupę osób chętnych do
wyjazdu, mimo to udało się. 23 września, w sobotę,
wyjechałyśmy z Lipska o 5.00 rano, by wspólnie
pielgrzymować do miejsca, gdzie Maryja objawiła się dwóm
dziewczynkom - 13 letniej Justynie Szafryńskiej i 12 letniej
Barbarze Samulowskiej. Obie pochodziły z niezamożnych
polskich rodzin. W trakcie objawień Matka Boża na zapytanie
dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: „Jestem
Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”. Na pytanie:
Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: „Życzę sobie,
abyście codziennie odmawiali różaniec!”.
Widzenia rozpoczęły się 27 czerwca i trwały do 16 września
1877 r. Objawienia Maryjne w Gietrzwałdzie są jedynymi

swoim ciele i wielu z nich doznaje cudownych uzdrowień, o
czym opowiadał nam miejscowy kapłan.
Na zakończenie naszego pobytu u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
przeszłyśmy Drogą Krzyżową usytuowaną na przepięknym,
pagórkowatym zboczu i tam jeszcze raz polecałyśmy Maryi i
Jezusowi nasze troski, prośby i zawierzaliśmy Ich opiece nasze
rodziny, parafię i całą naszą Ojczyznę.
Ogromnym szczęściem dla nas był ten wyjazd. Z radością
wracałyśmy do naszych domów, dziękując Maryi, że nasz
zaprosiła do siebie właśnie w tym wyjątkowym, jubileuszowym
roku.
Uczestniczki wyjazdu

3 Rajd Rowerowy z rekordową liczbą uczestników

W niedzielę, 27 sierpnia, odbyła się trzecia edycja Rajdu
Rowerowego upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Jasionowa. W rajdzie wzięło udział 60 uczestników.
Organizatorem Rajdu było Towarzystwo Przyjaciół Lipska,
przy finansowym współudziale Gminy Lipsk.
W niedzielny poranek z Lipska wyruszyło 60 osób na rowerach, aby wziąć udział w uroczystej mszy świętej na miejscu
zbiorowej mogiły upamiętniającej mord na ludności cywilnej,
którego dokonali żołnierze niemieccy w 1943 r.
Pogoda nie dopisała, ale humory rowerzystów owszem. W miłej atmosferze, wszyscy dotarli do Jasionowa. Na miejscu
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lipska złożyli wiązankę i
zapalili znicze.
Następnie peleton wyruszył w drogę powrotną przez Krasne i
Skieblewo, gdzie miłośnicy dwóch kół zatrzymali się na wspólne ognisko.
- Ponad 60 Uczestników! Zeszłoroczny rekord został pobity!
Najmłodsza uczestniczka miała 3 lata. Marysia w tym roku
jechała jeszcze w siodełku z tatusiem, ale pięcioletnia Lena
Borodziuk i Gabrysia Białous na dwóch kołach nadawały rytm
peletonowi. Za nimi jechała ich nieco starsza, bo 68-letnia, koleżanka Pani Trochimowicz, która równie żwawo pedałowała.
Tym Paniom należą się szczególne wyrazy uznania! Podzięko-

wania należą się wszystkim ludziom, bez których rajd by się
nie udał: Dziękujemy: Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku,
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, Alkowi Sztukowskiemu
(sołtys Skieblewa) i Sylwkowi Paszkiewiczowi, 6 Lipskiej
Drużynie Harcerskiej Służby Granicznej ,,Żubry'', Dąbrowskiej
Grupie Wsparcia i Łukaszowi Owsiejko, wszystkim uczestnikom Rajdu, których nie przestraszył deszcz i burza na trasie –
mówi koordynator rajdu, Kamil Krysiuk. – Jeśli komuś spodobał się rajd, to może już dziś dołączyć do kolejnej edycji:
4. Rajd Jasionowa Serdecznie zapraszamy!

(IW)
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Uprzejmie przypominamy, że składka członkowska na rok 2017
pozostaje bez zmian i wynosi 25 zł za rok!
Uwaga! Nowy numer konta Towarzystwa Przyjaciół Lipska:

76 1240 5888 1111 0010 7128 4810
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto bankowe!
Zarząd TPL

Warsztaty z TPL-em
W sobotę, 30 września, członkowie TPL wzięli
udział w warsztatach zorganizowanych w ramach zadania zleconego „Aktywna Rodzina”.
Tym razem rodzinnie wykonywaliśmy przestrzenne ramki.

Wrześniowe warsztaty rękodzieła to już trzecie z
kolei spotkanie manualne w tym roku, w ramach
zadania zleconego Urzędu Miejskiego w Lipsku pn.
„Aktywna Rodzina”. Przypomnijmy, że
przed
Wielkanocą spotkaliśmy się, aby rodzinnie zrobić
kartki, natomiast w czerwcu szyliśmy domki.
- Dziękujemy Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na nasze warsztaty i sobotnie popołudnie zechcieli spędzić z nami.
Bardzo nam się podobają te twórcze godziny, które z wami
spędzamy – mówi Agnieszka Boruch, instruktor warsztatów.
Przestrzenne ramki prezentowały się świetnie, wszyscy byli
zadowoleni z efektów pracy.
(IW)

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy Rodzinie Czygierów
z powodu śmierci Zofii,
która odeszła po długiej i wyczerpującej chorobie

składają Lipskie Amazonki

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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POMÓŻ SOBIE - pomagamy potrzebującym!
Udało się zebrać
2408,94 zł!
30 września 2017 roku zakończyła się zbiórka publiczna na
rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.
Przy organizacji i przeprowadzeniu zbiórki publicznej na szczególne uznanie zasługują Wolontariusze – jednym głosem mówi Zarząd oraz członkowie
Stowarzyszenia - wyróżniają się postawą i wyjątkowym zaangażowaniem. Składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie
czasem, działaniem, uśmiechem wszystkim Wolontariuszom, a
szczególnie doceniamy zasługi Mateusza Rutkowskiego. W imieniu Zarządu oraz rodziców naszych podopiecznych dziękujemy
wszystkim, którzy pomagali nam w przeprowadzeniu zbiórki.
Wielką życzliwość okazali nam przedstawiciele władz, na czele z
Burmistrzem Lechem Łępickim, Dyrektor i Pracownicy MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, Dyrekcja i Nauczyciele
Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Zarząd i Członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Ale przede wszystkim dziękujemy serdecznie wszystkim Ludziom dobrej woli, którzy okazali
nam życzliwość, wsparli dobrym słowem i finansowo, bo to, co
nas wszystkich połączyło, to chęć pomagania! Dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”

Dotacja od Fundacji PZU

Na rekreację i po zdrowie
Jazda konna z elementami hipoterapii jest jedną z dyscyplin
sportowych uprawianych chętnie przez osoby niepełnosprawne
ze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.
Wyjazd do stadniny koni w Żarnowie w dniu 17 października
2017 r. był kolejnym z cyklu upowszechniania działań o charakterze rekreacyjno-sportowo-integracyjnym.
Zajęcia zostały poprowadzone pod opieką wykwalifikowanej
kadry - instruktorów jazdy konnej oraz przy wsparciu nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej - wolontariuszy z Zespołu Szkół
Samorządowych w Lipsku.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszeniu
„Pomóż Sobie” została przyznana dotacja od Fundacji PZU na
realizację projektu pt. „Integracja Sensoryczna - terapia poprzez
zabawę". Fundacja PZU jest partnerem tego projektu.
Dziękujemy Fundacji PZU za wsparcie wniosku bowiem działania w ramach projektu zapewniają kontynuację obecnie prowadzonej terapii integracji sensorycznej, a otrzymane środki
finansowe pozwalają dodatkowo na zwiększenie grupy uczestników. Celem projektu jest prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla 8 uczestników, dzieci i młodzieży na każdym
etapie edukacyjnym oraz osób dorosłych niepełnosprawnych.
Projekt będzie realizowany od 01.10.2017 roku do 28.02.2018
roku.
Zarząd Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”
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Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej w Lipsku
Kolejna, XXII, sesja Rady Miejskiej w Lipsku odbyła się 30
sierpnia w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.
Na sesji obecny był marszałek województwa Bogdan Dyjuk
oraz Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, którzy zostali poddani krzyżowemu
ogniowi pytań o planowane inwestycje drogowe. Radni i sołtysi
zgłaszali miejsca niebezpieczne przy drogach wojewódzkich,
które wymagają przycinki zakrzaczenia. Wśród wniosków ponownie pojawiło się pytanie o chodnik przy ul. Batorego.
- Chodnik, który miałby powstać przy ul. Batorego, będzie
możliwy do realizacji, ale przy udziale finansowym gminy w
wysokości 50% kosztów. Jeśli natomiast chodzi o wycinkę
zakrzaczenia od przystani kajakowej do mostu, to oczywiście
takie prace zostaną przez nas zlecone. Wytniemy krzaki wzdłuż
kanału – mówił w trakcie sesji Sulima.
Następnie burmistrz, Lech Łępicki, zrelacjonował spotkanie z
wojewodą podlaskim, podczas którego omawiane były szczegóły dotyczące utworzenia przejścia granicznego Lipszczany –
Sofijewo.
- Z rozmów z wojewodą wynika, że utworzenie przejścia granicznego w Lipszczanach jest realnym przedsięwzięciem. I
mam nadzieję, że do tego w końcu dojdzie – mówił burmistrz.
Marszałek Bogdan Dyjuk potwierdził, że w rozmowach na różnych szczeblach, temat przejścia Lipszczany – Sofijewo pojawia się i jest rozpatrywany jako przedsięwzięcie potrzebne obu
stronom i realne do realizacji. Zaś Józef Sulima zapewnił, że
jeśli dojdzie do otwarcia przejścia, wówczas droga wojewódzka
do granicy państwa zostanie wyremontowana zgodnie z gotowym już projektem.
Burmistrz Lipska, Lech Łępicki, przedstawił sprawozdanie z
działalności międzysesyjnej.
- W okresie międzysesyjnym udało się zrealizować wiele
spraw, między innymi: złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: („Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”). Projekt
jest wynikiem współpracy pięciu partnerów: Miasta Augustów
(Lidera projektu), Gminy Augustów, Gminy Lipsk, Gminy Suchowola oraz Miasta Mińsk z Białorusi. O dofinansowanie w
wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych projektu ubiegamy
się z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Bia-

łoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Priorytetu 3.2 Addressing
common security challenges (3.2 Podejmowanie wspólnych
wyzwań związanych z bezpieczeństwem). Dzięki realizacji
projektu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku pozyska nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz sprzęt
ratowniczy o wartości ok 262.396,81 Euro, w tym środki Programu to 236.131,65 Euro, a wkład własny Gminy – 26.265,16
Euro. Uzupełnialiśmy także dokumentację projektową w Urzędzie Marszałkowskim - informował w trakcie sesji burmistrz
Lipska. - W związku z przygotowaniem pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn.: „Improvement of
transport accessibility in the area of the Polish – Belarusian
borderland through modernisation of local roads in the
Lipsk Community and the Grodno Region” („Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego
pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie
Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego”) w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 20142020, odbyły się dwa spotkania robocze z partnerami białoruskimi. W dniu 28.07.2017 r. pojechaliśmy z wizytą do Grodna,
natomiast w dniu 03.08.2017 r. spotkanie z białoruskim partnerem odbyło się w Białymstoku. Zakończona została budowa
garażu dla OSP w Siółku, rozpoczęliśmy także remont świetlicy wiejskiej w Skieblewie.
Następnie, zgodnie z ustalonym porządkiem, radni przyjmowali
większością głosów między innymi: Uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji
w Augustowie, Uchwałę w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu. Radni wyrazili także zgodę
na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Augustów w zakresie objęcia mieszkańców Miasta Augustowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kuriance oraz zgodę na nabycie przez Gminę Lipsk dwóch
działek - części niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych
nr ewidencyjnymi 20 i 22 o powierzchniach 670 m ² każda,
położonych w obrębie wsi Kurianka w gminie Lipsk.
Kolejna sesja odbędzie się w połowie listopada.
(IW)
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(część XIX pamiętników Jana Bartoszewicza)
U nas na posiołku Ciepłówka był nocnym stróżem stary Żyd,
Weber, który ze względu słabego zdrowia i podeszłego wieku,
pełnił te obowiązki. Ten dowiedziawszy się, że to jest mój syn,
biegiem rzucił się na plac, gdzie ja pracowałem w brygadzie
cieśli i z daleka zaczął krzyczeć: „Panie Bartoszewicz, panie
Bartoszewicz! Prędzej, niech pan biegnie do domu!”. Ja wystraszyłem się, patrzę na powietrze, ale dymu nie widać, pytam, co
się takiego stało, może jakieś nieszczęście, a on zadyszany od
szybkiego biegu, nie może tchu złapać, nareszcie z trudem wykrzyknął: „Syn przyszedł!!!”. Wtedy ja rzuciwszy siekierę pobiegłem do domu, by go powitać.
WRZESIEŃ 2017
Dom, w którym mieszkaliśmy był urządzony na trzy rodzinne
mieszkania, jak tylko wchodziło się do sieni, to jedne drzwi
prowadziły do mieszkania na lewo, drugie pośrodku, do mieszkania tzw. kawalerskiego, składającego się z jednego pokoju,
który był za wszystko, i trzecie drzwi na prawo, do mieszkania
rodzinnego. Mieszkania rodzinne były dwupokojowe, miały
kuchnię i pokój. W pierwszym mieszkaniu mieszkał zięć, Franciszek Folwarczny, z żoną i roczną córeczką, w drugim mieszkaniu ja z żoną, a w trzecim rosyjski robotnik nazwiska, którego
już zapomniałem, ale mniejsza o to.
Więc powitanie jakie było już powiedziałem, teraz, choć pobieżnie, opowiem jakie urządziliśmy, dla długo oczekiwanego
gościa, przyjęcie. W domu, ani u nas, ani u Folwarcznych w
domu nie było absolutnie nic, nawet kawałka chleba, a tu gość
dopominał się czegokolwiek. Niestety, ale musiał zaczekać, aż
odemkną stołówkę, a wtedy być może uda się dostać choć pół
litra dodatkowego żurku (nazywali go „bałanda”), jeśli kucharka będzie łaskawa i udzieli tej nadwyżki. W tym miejscu, choć
z bólem serca, muszę się przyznać, do jakiego poniżenia dochodzi człowiek, kiedy żołądek natarczywie dopomina się o swoje.
Było to tak, do Folwarcznych wieczorem zachodziła kierowniczka tzw. „świniofermy” na pogawędki, jak to młoda do młodej. Tego dnia opowiedziała, że była u niej sanitarnoepidemiologiczna komisja i badała świnie, okazało się, że dwie
z nich są chore na jaką zakaźną chorobę. Komisja postanowiła
zabić, oblać kreoliną i zakopać mięso do dołu.
(„Kreolina czyli saprol - mieszanina krezoli z mydłami żywicznymi. Ma postać ciemnobrunatnej gęstej cieczy. Zastosowanie głównie w weterynarii jako silny środek odkażający. Także do
dezynfekcji pomieszczeń, podłóg, dołów kloacznych. Bywał stosowany jako środek dezynfekcyjny w szpitalach. Zatrucie kreoliną skutkuje: perforacją przełyku lub żołądka, obrzękiem płuc,
dusznością i kaszlem, zwężeniami i bliznami w przewodzie pokarmowym, zapaleniem śródpiersia, wstrząsem. Niekiedy
śmierć następuje w kilkanaście minut po zatruciu w skutek:
odruchowego zatrzymania akcji serca lub porażenia ośrodka
oddechowego.” - cytowane źródło: http://ferretta.pl/zdrowie).
O całym tym zajściu Lusia powiedziała Frankowi, a Franek
przyszedł do mnie i namówił, aby pójść w nocy, odkopać ten
dół i zabrać jednego świniaka. Ja ma się rozumieć chętnie się na
to zgodziłem i doczekawszy się tylko nocy, wyruszyliśmy na
„ekshumację zwłok”, a było niedaleko, do 100 metrów za posiołkiem. Po dokonaniu tej czynności „trupa” zapakowaliśmy
do worka (a był to świniak ponad 50 kg) i przynieśliśmy do

domu. W piwnicy przeprowadziliśmy wszystkie czynności, by
doprowadzić mięso do porządku. Po oparzeniu i wypatroszeniu
czuć było nadal mięso zapachem kreoliny, ale kto by tam zwracał na taką drobnostkę uwagę. Część mięsa, jak wątroba, płuca,
serce, to wcale nie było czuć. Więc tejże nocy, bo właściwie w
grudniu, to prawie cała doba (o tej porze roku dzień trwał tam
zaledwie kilka godzin), nasze kobiety wzięły się za pitraszenie z
nieba spadłej manny. W tym właśnie czasie przybył syn, więc
po przyniesieniu ze stołówki żurku, dodano do niego mięsa i
przygotowano powtórnie, z dodatkiem kromki chleba mieliśmy
pyszną kolację. Rezultat tej uczty okazał się płaczewny, bo syn
był mocno wycieńczony głodem, a tu jak się dorwał do jadła, to
nie można go było oderwać, a z przepełnienia żołądka mocno
zachorował, ledwo można było uratować. Jeszcze tego samego
dnia cały posiołek wiedział, że syn Bartoszewicza wrócił z więzienia, więc na drugi dzień musiał zgłosić się i zameldować
swoje przybycie. Po lekarskim zbadaniu otrzymał trzy dni odpoczynku i na robotę do lasu, bo właściwie inne roboty poza
lasem nie było.
Doczekaliśmy nareszcie 1942 roku. O oczekiwanym z utęsknieniem końcu wojny nie było nawet i mowy, a tylko co dzień
zebrania i gadka: „Nażymaj i wypełniaj norma!”. Przy takim
utrzymaniu siły z każdym dniem ubywało, doszło do tego, że
ludzie zaczęli puchnąć. Ja sam wstając rano musiałem palcami
podnieść powieki, aby upewnić się, że nie oślepłem. Zwolnienia
od roboty otrzymać nie było można, ponieważ wydawało się je
tylko tym, kto miał podwyższoną temperaturę. Ten, kto przy
robocie upadł i o własnych siłach wstać nie mógł, tego nazywali
symulantem, że niby nie chce robić. Na moje nieszczęście, ci
Polacy, co z różnych powodów nie wyjechali z Uralu i pozostali
na miejscu, wybrali mnie za przewodniczącego Związku Polaków Było ich wszystkich ponad 70 osób z posiołków: Ciepłówka, Pieszczanka, Wiszerska i Kamieniołomów. Zaczęli nachodzić mnie z prośbą o ratowanie ich od głodówki, żebym zaczął
starać się u miejscowych władz o danie im pracy w takich zakładach, gdzie by mogli jako tako żyć, a nie puchnąć z głodu. Ja
byłem bezradny, bo sam byłem w takim samym położeniu, ale
jednego dnia, otrzymawszy zwolnienie z pracy, udałem się do
Krasnowiszerska. Z początku do naszych władz Lespromchoza,
do dyrektora Galina, któremu wytłumaczyłem naszą bolączkę,
ale pocieszającego nic nie otrzymałem. Powiedział, że on nie
ma żadnych środków na polepszenie naszego bytu. Udałem się
więc do Naczelnika NKWD, kapitana Kokorina, zameldowałem
mu cel swojej wizyty i prosiłem o okazanie posilnej pomocy w
naszym krytycznym położeniu. Prosiłem, że jeżeli nie w rejonie
tego powiatu, to może mógłby nas skierować do sąsiednich
miast takich jak: Solikamsk, Biereżniaki lub inne miejscowości.
Na to wszystko dopowiedział, że tu na miejscu żadnej innej
pracy nie ma, a do innych miast on nie ma prawa się wtrącać.
Na koniec dodał, że: „Może uda się was urządzić w miejscowym sowchozie. Ja zaraz porozmawiam z dyrektorem, może
jemu będą potrzebni robotnicy?”. Zaraz zadzwonił, a mnie kazał zaczekać i po pół godzinie czasu przyjechał dyrektor.
C.d.n.
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IV Sztafeta Niepodległości
ruszyła z Lipska
W piątek, 22 września, spod Kopca Wolności w Lipsku ruszyła IV Sztafeta Niepodległości. Wzięła w niej udział młodzież ze szkół powiatu sokólskiego, augustowskiego i białostockiego. Uczestnicy mieli do pokonania ponad 100 km.
- Chcemy uczcić 97. rocznicę Bitwy Nadniemeńskiej, która jest
mało znana, a zadecydowała ona o zwycięstwie w całej kampanii roku 1920. Sztafetę rozpoczynamy przy szkole, gdzie znajduje się Kopiec Wolności, ale zanim tu dotarliśmy, oddaliśmy
hołd Jankowi Bielińskiemu i jego ośmiu kolegom, uczniom
gimnazjum w Żytomierzu, którzy zginęli pod wsią Siółko, a

Str. 13

spoczywają na cmentarzu w Rygałówce. Nasza trasa biegnie od
Lipska do Kopnej Góry. Jest to sztafeta dwudniowa, która kończy się głównymi uroczystościami przy pomniku marszałka
Józefa Piłsudskiego w Sokółce. W sztafecie bierze udział młodzież z różnych szkół. – mówią organizatorzy IV Sztafety Niepodległości.
Pomimo deszczowej pogody uczestnicy z chęcią podejmowali
trud sztafety, aby w ten sposób okazać swój szacunek poległym
żołnierzom. Po złożeniu kwiatów pod Kopcem Wolności w Lipsku sztafeta ruszyła do Dąbrowy, aby uczcić pamięć poległych
w walkach o wolność tej miejscowości. Następnie trasa biegła
przez Nowy Dwór, Sidrę, Kuźnicę Białostocką, Klimówkę, Bohoniki, Szudziałowo, Kopną Górę i trzeciego dnia biegów uczniowie zawitali do Sokółki, gdzie wzięli udział w uroczystości
obchodów 97 rocznicy Bitwy nad Niemnem.
W tym roku w Sztafecie wzięło udział ponad 200 osób.
(oprac. IW)

Muzyczny obóz treningowy
w Kuklach
Wzorem doświadczeń z poprzedniego roku, w tym
roku także Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą
Krzysztofa Dadury wyjechała na muzyczny obóz
treningowy do miejscowości Kukle. Młodzież intensywnie trenowała grę na instrumentach ale nie
zabrakło też czasu na rozrywki i integrację.
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Wieści z gminy!
Wojewoda Podlaski wizytował w piątek,
25 sierpnia 2017 r. planowane przejście
graniczne w Lipszczanach. Podczas spotkania Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, zaprezentowano
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Lipszczany, związany z uruchomieniem drogowego przejścia granicznego z Białorusią.
Przedstawiono projektowaną infrastrukturę techniczną i drogową, rozmieszczenie obiektów stosowanych w kontroli
ruchu granicznego oraz system rozwiązań zabudowy mieszkalnej i usługowej w
pasie przygranicznym.

Burmistrz Lipska Lech Łępicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku
Wojciech Protasiewicz, Anna Czarnecka
– Orpik inspektor UM ds. projektów,
organizacji i promocji, przekonywali o
kluczowym znaczeniu przejścia granicznego w Lipszczanach dla rozwoju gospodarczego regionu, ale również ważnym w
aspekcie kulturowym i społecznym. Uruchomienie
przejścia
granicznego
w Lipszczanach to jest sprawa od wielu
lat priorytetowa dla Gminy Lipsk – mówił Lech Łępicki.
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski
oraz Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pani Ewa Stachowicz, mówili o pełnym
poparciu dla inicjatywy uruchomienia
drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Lipszczanach. Dalsze konsultacje odbędą się na szczeblu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Wojewodzie towarzyszyli: Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży

Granicznej ppłk. SG Andrzej Stasiulewicz, Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ewa Stachowicz, Zastępca Dyrektora
Izby
Administracji
Skarbowej
w Białymstoku insp. Dariusz Muszyński.
Placówkę Straży Granicznej w Lipsku
reprezentował komendant ppłk SG Waldemar Pojawis.
(źródło: mgok)

20 sierpnia 2017 roku przedstawiciele
polskiej strony, Burmistrz Lipska Lech
Łępicki, z-ca Burmistrza Augustowa
Mirosław Karolczuk, z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku Jan Krysiuk, Andrzej Chmielewski z ZZR Samoobrona województwa podlaskiego, w
asyście Straży Granicznej z Kuźnicy Białostockiej i Lipska, witali w Lipszczanach białoruskich artystów udających się
do Augustowa na Międzynarodowy Festiwal "Kanał Augustowski w Kulturze
Trzech Narodów". Powitanie delegacji

białoruskiej odbyło się na przejściu granicznym w Lipszczanach, na co dzień
nieczynnym, a specjalnie uruchomionym
w tym dniu - W ostatnich trzech latach z
przejścia w Lipszczanach skorzystało
około 1200 osób, były to grupy artystów,
rowerowe, lokalni mieszkańcy – powiedział Burmistrz Lipska zapytany o potrzebę otwarcia przejścia granicznego w
Lipszczanach - Przejście graniczne
Lipszczany-Sofijewo
spowodowałoby
rozwój miasta i gminy, uczyniłoby ten
region bardziej dostępny dla zagranicznych
turystów.
Podczas kurtuazyjnego spotkania na granicy obu państw Burmistrzowie życzyli
udanego pobytu i występów wjeżdżającym zespołom ludowym na Festiwal,
pomimo ulewnego deszczu podczas odprawy.
Kanał Augustowski jest łącznikiem kultury trzech narodów zamieszkujących
jego brzegi. W tym celu, promowania i
rozwoju kultury, także rozwoju turystyki,
zespoły z Białorusi, Polski i Litwy zaprezentowały się na augustowskim Rynku
Zygmunta Augusta.
***

(źródło: mgok)

Do stu wzrosła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej
w Polsce - poinformował w czwartkowym komunikacie Główny Lekarz Weterynarii. Ostatnie ognisko wykryto w
gospodarstwie w gminie Lipsk na Podlasiu.
Jak podano w komunikacie - podobnie
jak we wcześniejszych wypadkach - ASF
stwierdzono na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez krajowe
laboratorium referencyjne ds. ASF, czyli
Państwowy Instytutu Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
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Gospodarstwo, w którym wdrożono procedury związane z likwidacją choroby, znajduje się w tzw. obszarze zagrożenia
ASF, wyznaczonym po wykryciu w pobliżu wcześniejszych
ognisk tej choroby u świń.
Wirus ASF wykryto w Polsce w lutym 2014 r. Dotychczasowe
ogniska tej choroby wykryte zostały w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim; blisko 80 ognisk wykryto w
tym roku. Od czasu pojawienia się tej choroby w Polsce odnotowano też blisko 500 przypadków ASF u dzików (czasem jeden
przypadek oznacza kilka padłych dzików - PAP).
Od roku Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadzi jedno,
zbiorcze śledztwo dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa ASF
w Polsce. Do postępowania dołączana jest dokumentacja dotycząca kolejnych wykrytych ognisk choroby u trzody chlewnej.
Śledczy badają sprawę szerzej, m.in. czy nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników państwowych w okresie sierpień 2013-wrzesień 2015.
Chodzi o wyjaśnienie, czy nie było zaniedbań przy zwalczaniu i
zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF.
W tym wątku dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. Przesłuchiwani byli w charakterze świadków, np. ministrowie rolnictwa, środowiska, a także gospodarki z czasów rządów PO-PSL.
Już na początku tego śledztwa zarzuty postawiono dwóm osobom, podejrzanym o naruszenie wymagań weterynaryjnych i
poświadczenie nieprawdy w dokumentach potrzebnych do transportu świń na terenach objętych ograniczeniami związanymi z
afrykańskim pomorem świń.
(źródło: PAP)

Lipskie ogrody
wyróżnione w konkursie!
23 września, w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego został
rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy ogród, przyjazny przyrodzie
oraz wręczenie nagród dla zwycięzców. Druga edycja, cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy 31 zgłoszeń. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa na podstawie zdjęć i nadesłanych
formularzy zgłoszeniowych wyłoniła 12 półfinalistów. W drugim etapie na podstawie wizytacji najciekawszych ogrodów, wyłoniono zwycięzców:
Tego dnia Biebrzański Park Narodowy zorganizował także warsztaty
ogrodnictwa przyjaznego przyrodzie, które odbyły się w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy. Podczas wydarzenia na pasjonatów przyrody
i ogrodów czekał szereg atrakcji. O tradycyjnych ogrodach wiejskich –
jako utraconym raju oraz praktycznym zastosowaniu roślin występujących w nim opowiedziała dr Lubosza Wesołowska. Praktycznych porad na temat pielęgnacji i szczepienia drzewek owocowych udzielił
sadownik Józef Trojgo. Pan Józef zajmuje się ratowaniem i restytucją
dawnych tradycyjnych odmian drzew owocowych. Ocala przed zniknięciem odmiany świetnie dostosowane do uprawy amatorskiej, o
pysznych aromatycznych i świetnie przechowujących się owocach. Po
pierwszej części wykładowej goście uczestniczyli w warsztatach wyrobu naturalnych kosmetyków z ziołami prowadzonych przez Panią dr
Joannę Browarską. Naturalne kremy, mydła i błyszczyki do ust zrobiły
furorę wśród uczestników warsztatów. Po warsztatach praktycznych
nastąpiła druga część wykładowa. Dr Cezary Werpachowski – Kierownik Działu Edukacji opowiedział jakich gatunków powinniśmy unikać
w swoich ogrodach oraz jak walczyć z gatunkami inwazyjnymi. Podsumowując nasze spotkanie dr Agnieszka Henel – Biebrzański Park
Narodowy, opowiedziała co powinno się znaleźć w naszych ogrodach
by ściągnęły do nich ptaki i jak dbać o budki lęgowe by nie zaszkodzić
ich mieszkańcom. Miała również miejsce długo wyczekiwana wymiana nasion i sadzonek roślin tradycyjnych ogrodów wiejskich. Dzięki
takiej inicjatywie, w ogrodach wielu osób zagoszczą nowe przyjazne
gatunki roślin. Była okazja do rozmów z innymi ogrodnikami przy
ziołowych herbatach, w tym o stosowanych przez uczestników konkursu „patentach” ogrodniczych na zdrowe uprawy.
Wśród wyróżnionych ogrodów znalazły się dwa ogrody z Lipska:
ogród Cieśluk Krystyny i Korniłowicz Krystyny.
(Oprac. IW)
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W dniu 25 sierpnia bieżącego roku zakończono budowę remizy
OSP w Siółku. Budynek został wykonany sposobem gospodarczym, głownie przy pomocy pracowników interwencyjnych i
robót publicznych.

***
W dniu 28 sierpnia 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane w
świetlicy w Skieblewie. Prace będą polegały na wymianie podłóg w dwóch pomieszczeniach świetlicy o powierzchni 75.00
m², tj. zerwanie starej podłogi /deski, płyty paździerzowe, gumoleum, wykonanie nowej posadzki/. Na ten cel zabezpieczono
środki w wysokości ok. 10 000 zł.
(Oprac. IW)
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MGOK Biblioteka Publiczna w Lipsku poleca:
Wydawnictwa związane z Rokiem Maryjnym.
Najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce to trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki
Bożej na Jasnej Górze, 140 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 50 rocznica Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi
Sanktuariami i historią objawień
Matki Boskiej w Polsce i innych krajach.
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Wkręć się na pomaganie
Zbieramy nakrętki plastikowe dla Ewy na zakup wózka rehabilitacyjnego. Oprócz tego pieniążki zostaną przekazane na
rehabilitację, leczenie, wizyty lekarskie oraz zakup potrzebnych sprzętów rehabilitacyjnych.
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Ewa 7 lat cierpi na mózgowe porażenie dziecięce spastyczne,
wodogłowie, padaczkę, jest żywiona dojelitowo. Ewa nie widzi,
nie chodzi, mało mówi, ale jest bardzo mądrą dziewczynką. Przez
cały czas jest rehabilitowana, jej dzieciństwo to walka z własną
niemocą, lecz by była skuteczna, potrzebne jest zaangażowanie
nie tylko ludzi ale i środków finansowych.
Pomóc Ewie możecie państwo na różne sposoby:
zbierając nakrętki zostawiając je w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (pokój nr 1), w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku (pokój instruktorów), w Urzędzie Miejskim w Lipsku, w Przychodni SPZOZ w Lipsku lub bezpośrednio kontaktując się z mamą (tel. 663 448 076)
wpłacając dowolną kwotę na subkonto:
nr konta: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
z dopiskiem „dla Ewy Piekarskiej 684”
rozliczyć się z podatku i przekazać 1% do Fundacji Polsat ,
której podopieczną jest Ewa:
Fundacja Polsat KRS 0000135921
z dopiskiem „dla Ewy Piekarskiej 684”
Za okazane wsparcie – dziękujemy!

CSA rusza z nowymi siłami
Od września ruszyły zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w
Combat Sports Academy.

Warsztaty dietetyczne
W sobotę, 7 października w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Lipsku odbyły się warsztaty dietetyczne dla zawodników i ich rodziców. Podczas spotkania, specjalista Adrianna
Jarmoszko, wyjaśniała jak utrzymać zdrową i zbilansowaną
dietę, jakie składniki eliminować, a które powinny zagościć na
stałe w diecie każdego sportowca. W trakcie spotkania zawodnicy dokonali pomiaru biometrycznego.

Ruszyły zajęcia
Od września ruszyły zajęcia taekwon-do
dla zaawansowanych i średniozaawansowanych zawodników. Od października
ruszyła grupa początkująca.
- Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze chcieliby uczęszczać na zajęcia taekwon-do. Nie jest jeszcze za późno na dołączenie do nas. Przypomnę
tylko, że nasze zajęcia podnoszą sprawność fizyczną i koordynację ruchową,
szczególnie u młodszych dzieci, uczą
dyscypliny i wytrwałości. Zapraszam także dorosłych do korzystania z zajęć
crossfitu czy kicboxingu – mówi trener
Tomasz Leszkowicz.
Zajęcia crossfit w Lipsku odbywają się w
środy o godz. 19:30 w LOLI (ul. Szkolna
4, dawna szkoła rolnicza), zaś zajęcia
kickboxingu w piątki o godz. 20 (również
w LOLI).
(IW)
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Nowy sezon, nowe wyzwania, nowy trener!
Wraz z rozpoczęciem sezonu w drużynie Biebrza Lipsk szykuje się sporo zmian. Zmienia się skład drużyny oraz trener!
Z nowym trenerem Biebrzy, Arturem Karniłowiczem, o planach i zamierzeniach na kolejny sezon siatkarski rozmawiała Izabela Wróbel.
- Zostałeś trenerem Biebrza Lipsk. Czy to
debiut w takiej roli? Czy jak poprzedni trener będziesz też grał na boisku?
- Jest to debiut, jeśli chodzi o trenowanie. Na
razie nie planuję grać, lecz jeśli uporam się z
kontuzją kolan i będę w stanie pomóc drużynie,
to na pewno to zrobię.
- Jakie zmiany w drużynie szykują się w
sezonie 2017/2018?
- Zmiany są spore, gdyż wielu kluczowych
zawodników odeszło z drużyny głównie z tytułu wyprowadzki z
Lipska. Dlatego skład niemalże musiałem budować od zera.
- Jaki sobie cel obieracie w tym sezonie? Czy może w końcu
awans do II ligi?
- Zawsze celem jest zajęcie pierwszego bądź drugiego miejsca
w lidze, co premiuje grą w barażach o drugą ligę. Nie ma większego ciśnienia na awans, chociaż przyznam, że po cichu jest to
moje marzenie.
- Jak zapowiada się nadchodzący sezon? Kiedy zobaczymy
Was na parkiecie?
- Uważam że poziom trzeciej ligi idzie w górę, a to za sprawą
tego, że coraz częściej będziemy mieli szansę zobaczyć w niej
zawodników, którzy grali w przeszłości w drugiej, a nawet
pierwszej lidze. Jeszcze kilka sezonów temu była tragiczna sytuacja, gdy w lidze występowały tylko dwa zespoły. Na szczęście liczba ta rosła i te aktualne 6 daje już przyzwoitą liczbę
spotkań. Pierwszy mecz gramy u siebie 29 października na sali
gimnastycznej w Lipsku z zespołem z Białegostoku. Zapraszamy wszystkich serdecznie
Terminarz seniorów sezon 2017/2018
1.LUKS Biebrza Lipsk
2.BAS Białystok
3.UKS Centrum Augustów
4.UKS Mikolo Sokółka
5.BESTIOS Białystok
6.TIS POLMAR WATAHA Kleosin
I kolejka 29.10.2017
1.LUKS Biebrza Lipsk - TIS POLMAR WATAHA
Kleosin
2.BESTIOS Białystok - BAS Białystok
3.UKS Centrum Augustów - UKS Mikolo Sokółka
II kolejka 12.11.2017
4.TIS POLMAR WATAHA Kleosin - UKS Mikolo
Sokółka
5.BAS Białystok - UKS Centrum Augustów
6.BESTIOS Białystok - LUKS Biebrza Lipsk
III kolejka 26.11.2017
7.BESTIOS Białystok - TIS POLMAR WATAHA
Kleosin

- Ruszacie z drużyną młodzieżową. Skąd pomysł? I jakie
macie oczekiwania?
- Zgadza się, zaczynamy szkolić młodzież. Głównie dlatego, że
aktualnie bardzo mało chłopaków gra w siatkówkę. Gdy byłem
w 5 klasie podstawówki, łącznie trenowało w Lipsku jakieś 20-30 chłopaków. Chciałbym, aby te
piękne czasy wróciły, a nasz klub stał się wylęgarnią siatkarskich talentów.
- Część kibiców Biebrzy zna Cię, ale część naszych czytelników niestety nie. Artur Karniłowicz, trener Biebrza Lipsk
Czy możesz się
nam przedstawić?
- Mam 29 lat.
Przez 17 lat trenowałem siatkówkę. Ostatnie 4 lata grałem
profesjonalnie w drugiej lidze.
Dwa pierwsze lata w Augustowie, a kolejne w Białymstoku.
Moim największym sukcesem
w tym okresie było otarcie się
o pierwszą ligę w turnieju finałowym. Bardziej od siatkówki
halowej lubiłem chyba siatkówkę plażową, w której wielokrotnie stawałem na najwyższym
stopniu podium w wielu turniejach oraz brałem udział w mistrzostwach Polski. Z wielkim bólem musiałem rzucić siatkówkę od strony zawodnika, gdyż nabawiłem się kontuzji kolana,
stąd taka decyzja aby zająć się trenowaniem innych. Teraz starał
się będę łączyć pracę zawodową z trenowaniem chłopaków i
mam ogromną nadzieję, że nie zawiodę sympatyków siatkówki
z Lipska.
- Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na boisku!
-Również dziękuję.

8.UKS Centrum Augustów - LUKS Biebrza Lipsk
9.UKS Mikolo Sokółka - BAS Białystok
IV kolejka 10.12.2017
10.TIS POLMAR WATAHA Kleosin - BAS Białystok
11.LUKS Biebrza Lipsk - UKS Mikolo Sokółka
12.BESTIOS Białystok - UKS Centrum Augustów
V kolejka 17.12.2017
13.UKS Centrum Augustów - TIS POLMAR
WATAHA Kleosin
14.BESTIOS Białystok - UKS Mikolo Sokółka
15.BAS Białystok - LUKS Biebrza Lipsk
VI kolejka 21.01.2018
16.TIS POLMAR WATAHA Kleosin - LUKS
Biebrza Lipsk
17.BAS Białystok - BESTIOS Białystok
18.UKS Mikolo Sokółka - UKS Centrum Augustów
VII kolejka 11.02.2018
19.UKS Mikolo Sokółka - TIS POLMAR WATAHA Kleosin

20.UKS Centrum Augustów - BAS Białystok
21.LUKS Biebrza Lipsk - BESTIOS Białystok
VIII kolejka 25.02.2018
22.TIS POLMAR WATAHA Kleosin - BESTIOS
Białystok
23.LUKS Biebrza Lipsk - UKS Centrum Augustów
24.BAS Białystok - UKS Mikolo Sokółka
IX kolejka 11.03.2018
25.BAS Białystok - TIS POLMAR WATAHA
Kleosin
26.UKS Mikolo Sokółka - LUKS Biebrza Lipsk
27.UKS Centrum Augustów - BESTIOS Białystok
X kolejka 25.03.2018
28.TIS POLMAR WATAHA Kleosin - UKS Centrum Augustów
29.UKS Mikolo Sokółka - BESTIOS Białystok
30.LUKS Biebrza Lipsk - BAS Białystok
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RÓŻANIEC DO GRANIC - Wierni na szlaku w pobliżu granicy Polski
Wielkie wydarzenie religijne, 7 października 2017 r.
„Różaniec do granic”, skupiło milion Polaków na wspólnej
modlitwie. Odpowiedzieliśmy na wezwanie Matki Bożej Różańcowej, której święto przypadało w dniu wspólnej modlitwy
o pokój dla Polski i świata. Maryja prosiła100 lat temu w portugalskiej Fatimie i 40 lat wcześniej w polskim Gietrzwałdzie:
„Odmawiajcie różaniec, módlcie się!”. W obydwu przypadkach, jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową. Naród polski, jak chyba żaden inny, praktykuje tę Maryjną modlitwę każdego dnia, a szczególnie w październiku, kiedy to rzesze wiernych spotykają się na wspólnej
modlitwie w tysiącach polskich kościołów. Wydaje się, że Bóg
docenił tę naszą wierność różańcowi i Maryi oraz gorliwość
modlitewną, posyłając do polskich świeckich zaproszenie do
zorganizowania tej wielkiej akcji modlitewnej. Różaniec Do
Granic odmówiony został wzdłuż liczącej 3,5 tysiąca kilometrów granicy Polski, w ponad 320 kościołach stacyjnych na
terenie 22 diecezji przy granicach Polski. Niektórzy z uczestników wydarzenia modlili się w niezwykłych miejscach, np. na
pokładzie statku, na flisackiej tratwie, albo w górskim schronisku. W kaplicach szpitalnych i tych umiejscowionych na kilku
polskich lotniskach, spływając kajakami graniczną rzeką Bug
lub stojąc na granicznych mostach.
Modlitwa różańcowa odbywała się także w ok. 70 miejscach
na świecie, często w wielu egzotycznych krajach np. p. Jadwiga Wiśniewska z Lipska zapewniała o telefonie ks. Pawła
Zajko, który miał łączyć się na modlitwie razem ze swoją pa-

rafią w Papui Nowej Gwinei (kraj wyspiarski położony niedaleko Australii). W naszym kościele parafialnym, jako kościele
stacyjnym, przed południem odbyła się Msza św. i adoracja
Najświętszego Sakramentu z udziałem przybyłych gości z
parafii z Łomży i Łap. Potem wierni udali się na pielgrzymkę
w dwóch kierunkach - w stronę Rygałówki i Mikaszówki, do
granic naszej parafii. Pierwsza grupa dotarła do krzyża przydrożnego za wsią Dulkowszczyzna i wróciła do naszego kościoła, natomiast druga spotkała się z pielgrzymami z Mikaszówki na posesji p. Okuniewskich w Rubcowie i tam zakończyła swoje pielgrzymowanie. Trzecia grupa modlitewna pozostała w naszym kościele parafialnym. Odmówiliśmy
wszystkie części Różańca wraz z rozważaniami przygotowanymi przez organizatorów. Wspólną modlitwę zakończyliśmy
Koronką do Bożego miłosierdzia.
Jesteśmy przekonani, że ta wspólna modlitwa Polaków wpłynie na losy ludzkości i zachowanie pokoju na świecie. Wierzymy, że modlitwa zanoszona przez wstawiennictwo Maryi
może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna modlitwa
różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i
całego świata. Jednocześnie ważna jest indywidualna i duchowa wartość modlitwy do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Barbara Tarasewicz

Str. 20

Echo Lipska

wrzesień - październik 2017

