ROK XXV

NR 181

STYCZEŃ - LUTY

2018

cena1 zł

Lokalna gazeta samorządowa

Foto: Parafia Lipsk

Foto: Parafia Lipsk

Trzej Królowie w Lipsku!
Do świątyni w Lipsku przybyli pieszo.
Gdyż nie było Królom spieszno.

Foto: Parafia Lipsk

Zostawili swoje rącze konie
Oby się pasły na „Biebrzańskim Błonie”.
Przywitały trzech królów „anielskie głosy”
Śpiewając nam, królom i Bogu pod niebiosy.
Nasi Kanonicy Mszę Świętą godnie odprawili
Razem z wiernymi w orszaku ruszyli,
Wszyscy kolędy ślicznie i głośno śpiewali.
Prosimy Boże Dziecię byśmy 2019 roku doczekali.
Amen
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Orszak Trzech Króli w Lipsku
Przy jednym stole
26 Finał WOŚP
Trwają prace nad monografią Lipska
Sprawozdanie z XXIV sesji RM w Lipsku
700 km w siodle dla uczczenia Niepodległej
Trwają prace na Szkolnej 4
LUKS Biebrza: Walczymy zawsze do końca
Pierwsza edycja CSA Fight Night

W błagalnym geście składam swoje dłonie.
Pulsuje mi serce, pulsują mi skronie.
Łzy spadają ogromne, aż ziemia się marszczy.
Rozprószę to palcem. Na dzisiaj wystarczy.
Przyjdę tutaj jutro i pnącze zasadzę,
Łatwiej wtedy z bólem ogromnym poradzę.
I postawię ławkę rzeźbioną, drewnianą,
Aby inny człowiek przysiadł czasem na nią,
By mógł zrzucić ciężar życia codziennego.
Miejsce to będzie wytchnieniem dla niego.
Kiedy się dosiądzie, powiem że rozumiem,
Powiem że współczuję, choć pomóc nie umiem.
K. Fiedorowicz
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Orszak Trzech Króli w Lipsku
W tym roku po raz pierwszy zorganizowany został w naszym mieście Orszak Trzech Króli. Głównymi organizatorami tego religijnego wydarzenia, które odbyło się 6 stycznia,
były parafie w Lipsku i Rygałówce, oddziały parafialne Akcji Katolickiej obu tych parafii, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lipsku oraz wspólnota Odnowy w Duchu Św.
przy parafii w Lipsku.
Radość płynąca z Objawienia Pańskiego w tym roku wpisała się
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W drodze ku wolności ogromną siłę duchową stanowiła
wiara wyznawana przez pokolenia Polaków. Dziś Jezus, jak
światło Narodów, rzuca blask nadziei na naszą rzeczywistość,
na nasze życie, na niespokojny świat, w którym żyjemy. Takie
przesłanie niosła uroczystość Objawienia Pańskiego, taką wymowę miał Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami naszego miasta i w 643 innych miejscowościach, także w 16 poza
granicami kraju.
Jednymi z głównych bohaterów Orszaku byli Trzej Królowie:
Kacper, Melchior i Baltazar, których reprezentowali Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w lipskiej parafii. Na Orszak
przybyło wiele rodzin z dziećmi, mieszkańców miasta i gminy
Lipsk. Orszak był świętem wspólnej zabawy i radości, przypominającym o nawiedzeniu Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa w Betlejemskiej Grocie przez Trzech Króli. Tegoroczne
hasło Orszaku brzmiało: „Bóg jest dla wszystkich”, a to ozna-

cza, że Bóg przyszedł odkupić każdego człowieka i na każdego
czeka. Napełnieni Wiarą, Nadzieją i Miłością, zachęceni słowami Anioła, komentującego całe wydarzenie, ruszyliśmy, z
Gwiazdą na przedzie, do wspólnego kolędowania. Śpiewaniu
przewodniczył Zespół Regionalny „Lipsk” i panowie organiści
obu parafii.
Na swojej trasie Orszak kilka razy zatrzymywał się, by posłuchać kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz
obejrzeć biblijne scenki – Zwiastowania, przygotowaną przez
uczniów ZSS w Lipsku i Narodzenia Pańskiego, która została
przedstawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rygałówce.
Wszyscy byli mile zaskoczeni, gdy na scenie plenerowej przy
M-GOK pojawiła się Święta Rodzina, którą reprezentowali Pani
Małgorzata i Piotr Rusieccy oraz trójka ich dzieci. Rodzina Państwa Rusieckich z Dulkowszczyzny nie tylko świetnie prezentowała się na scenie, ale i z iście aktorską ogładą przywitała godnie Trzech Mędrców zbliżających się z darami. Na zakończenie
wspólnego kolędowania „święta Rodzina” zaprosiła wszystkich,
w imieniu księży Proboszczów, na gościnę – grochówkę, kiełbaski i pączki oraz zachęciła do ofiarowania choćby drobnego
datku na wsparcie instytucji kulturalnych i edukacyjnych działających za wschodnią granicą lub na trenie Polski na rzecz obywateli wschodu.
(tara)

Włodarze i mieszkańcy Lipska wspólnie powitali Nowy Rok
Powitanie Nowego Roku pod Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury jest organizowane od wielu lat. Jest to okazja,
aby przedstawiciele władzy lokalnej złożyli życzenia mieszkańcom gminy.
Tuż przed północą mieszkańcy gminy zebrali się na placu przy
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury aby wspólnie z przedstawicielami władz lokalnych powitać Nowy Rok. Życzenia noworoczne złożył Lech Łępicki, burmistrz Lipska.
Dokładnie o północy wystrzeliły petardy i korki od szampana.
W radosnym nastroju mieszkańcy jeszcze przez chwilę bawili
się wspólnie przy rytmach skocznej muzyki, po czym rozeszli
się do domów.
(IW)
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Przy jednym stole
Tradycyjna Wieczerza Wigilijna, zorganizowana po raz kolejny
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem
Szkół Samorządowych i Parafialnym Zespołem „Caritas” w
Lipsku odbyła się 19 grudnia w M-GOK. Przy jednym stole
zasiadły osoby starsze, mieszkające same lub samotne, władze
gminne, szefowie gminnych instytucji, ksiądz Proboszcz oraz
członkowie zespołów ludowych. Po powitaniu wszystkich zebranych przez Dyrektora M-GOK p. Wiesława Bochonkę, dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej w Lipsku, wprowadziły
nas w atmosferę nocy wigilijnej programem pt. „Kolęda na
Ziemi”, przygotowanym pod kierunkiem pań: Ewy Sapieszko,
Alicji Danilczyk i Ewy Parfieńczyk. Po nich na scenie zaprezentowała się młodzież z zespołu tanecznego Mała Pasja prowadzonego przez panie: Krystynę Bochenek i Wiolettę Rokita.
Po występach głos zabrał Burmistrz Lipska p. Lech Łępicki i
ks. Kanonik Waldemar Sawicki, którzy złożyli zebranym gorące życzenia świąteczne. Wieczerza została zapoczątkowana
wspólną modlitwą, podzieleniem się opłatkiem i wzajemnym
złożeniem sobie życzeń. W czasie spożywania potraw wigilijnych, przygotowanych przez panie z M-GOK i M-GOPS, przybyli kolędnicy z gwiazdą z Zespołu Regionalnego „Lipsk” i
Rodzinnego Zespołu Śpiewaczego z Rakowicz. Zespoły zaprezentowały zebranym tradycyjne oracje kolędnicze i pastorałki
naszego regionu. Na zakończenie spotkania przybył św. Mikołaj z Babą, w których jak zwykle wcieliły się niezastąpione
panie: Anna Chyzopska i Krystyna Cieśluk. Mikołaj wręczył
skromne, ale za to z serca ofiarowane, prezenty. Czas tego spotkania upłynął nam w miłej, serdecznej atmosferze śpiewu kolęd i wzajemnej życzliwości. Dziękujemy wszystkim organizatorom! Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie za
rok.
(tara)
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XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek Lipsk` 2018

Kolejny rok i już prawdopodobnie ostatni Powiatowy Przegląd
Kolędniczy w naszym M-GOK-u. Niestety z roku na rok
zmniejszała się liczba zespołów, spoza gminy Lipsk, uczestniczących w przeglądzie powiatowym, którego organizatorem był
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. W tegorocznym,
który odbył się 21 stycznia, wzięły udział zaledwie 4 zespoły,
reprezentujące tylko naszą gminę.
Komisja Artystyczna tegorocznego przeglądu, w składzie: Teresa Sapieha – v-ce dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w
Lipsku, Krystyna Żabicka – nauczyciel z ZSS w Lipsku i Wie-

Województwa Podlaskiego, którego organizatorem jest
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, nie wytypowała
w tym roku żadnego zespołu z naszego regionu do udziału w tymże Przeglądzie.
Komisja podziękowała instruktorom i członkom zespołów, podkreślając duże zaangażowanie dzieci i młodzieży, a także załodze Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za sprawne zorganizowanie przeglądu. Komisja podziękowała także M-GOK za ufundowanie nagród.
W trakcie obrad Jury, na naszej scenie, wystąpiła młodzież z koła gitarowego działającego przy M-GOK, prowadzo-

nego przez p. Karola Żabickiego. Przepięknie zagrane kolędy
wprowadziły wszystkich uczestników spotkania w radosny nastrój.
Dziękujemy wszystkim zespołom za przybycie na naszą doroczną imprezę i do zobaczenia za rok, prawdopodobnie już tylko na
Gminnym Przeglądzie Kolędniczym.
m-gok

sław Bochonko – dyrektor M-GOK w Lipsku, po
obejrzeniu dwóch grup odtwarzających tradycyjne
kolędowanie z gwiazdą oraz dwóch grup wykorzystujących elementy tradycji kulturowej w widowiskach
inspirowanych tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
postanowiła przyznać jednakowe nagrody wszystkim
uczestniczącym w przeglądzie zespołom.
Komisja Artystyczna, uwzględniając realia regulaminowe Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych
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Klub Seniora w działaniu
Na przełomie roku wiele się działo w Naszym Klubie Seniora. Już w listopadzie zaczęłyśmy przygotowania do wykonania ozdób Bożonarodzeniowych. Nasz pomysł wykonania
stroików wymagał znalezienia różnych szyszek i wysuszenia
ich, dlatego też,
już na początku
listopada udałyśmy się w tym
celu do lasu.
Mimo jesiennej
aury, wspólnie
spędzony czas
na świeżym powietrzu
pozytywnie wpłynął
na nasze humory.
Tydzień później
panie wykonywały ozdoby ze
sznurka i kartonu, które dekorowały
ziarnami
kawy. W ten sposób powstały ciekawe talerze ozdobne i przepiękne wiatraki.
Po miesiącu suszenia mogłyśmy
wreszcie przystąpić do wykonania
stroików Bożonarodzeniowych,
które wśród naszych
bliskich
rozchodziły się jak
ciepłe bułeczki.
Po przerwie świątecznej
trochę
trudno było nam
się zebrać, także

spotkałyśmy się dopiero 4 stycznia, by obejrzeć film idealnie
pasujący do naszej wiekowej sytuacji pt. „Piąta pora roku”.

Komedia o perypetiach dwojga seniorów, w role których wcielili się: Ewa Wiśniewska i Marian Dziędziel, jest naprawdę godna polecenia.
W kolejnym tygodniu, jak na Karnawał przystało, wypiekałyśmy róże karnawałowe, pączki i różyczki z foremek. Spotkanie
zakończyło się wspólnie wypitą kawą i degustacją przygotowanych słodkości.
Dzień Babci i Dziadka, to idealny czas, aby nie tyle spodziewać
się prezentów od wnuków, ale obdarować ich własnoręcznie
przygotowanymi gadżetami. Do tego celu posłużyły nam prze-

pięknie wykonane przez nas fikuśne żabki i kurczaczki zrobione
z pianki kreatywnej.
Ostatnia propozycja naszej pani instruktor Jasi Ciwoniuk dotyczy robótek ręcznych zwanych „frywolitkami” oraz ozdób z
wełny czesankowej filcowanej na sucho. Frywolitki okazały się
nie lada wyzwaniem nawet dla tych pań, które na co dzień szydełkują. Mamy jednak nadzieję, że choć kilku z nas uda się rozszyfrować tę plątaninę nitek, które tworzą frywolitkę.
Wszystkie nasze działania możecie Państwo obejrzeć w Galerii
na stronie internetowej M-GOK i na Fb m-gok.
(tara)
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LIPSKA ISTNIEJE OD 45 LAT!
Pomnik ofiar faszyzmu odsłonięto jesienią 1972 roku. I to właśnie ludzie, którzy zaangażowali się w budowę monumentu,
powołali do życia organizację działającą na rzecz społeczności
lokalnej. Dokładnie 19 stycznia 1973 roku powstała organizacja
Towarzystwo Przyjaciół Lipska, której orędownikami byli mjr
Kosztyła i gen. Milewski, przy współpracy społeczników. W
skład pierwszego zarządu towarzystwa weszło kilkanaście osób:
Mieczysław Łukaszewicz (prezes), Kazimierz Kiliańczyk
(wiceprezes), Zenon Kułak (wiceprezes), Romualda Prolejko
(sekretarz), Bronisław Jarmakowicz (skarbnik), Stanisław Arcimowicz, Henryk Betko, Jan Dadura, Wacław Citko, Marian
Chomiczewski, Henryk Michniewicz, Krystyna Cieśluk. Towarzystwo Przyjaciół Lipska rozwijało się prężnie i dynamicznie.
Już w pierwszym roku działalności liczyło sobie ponad 200
członków, później nawet ponad tysiąc. Sympatycy Towarzystwa
Przyjaciół Lipska zrzeszali się nie tylko na terenie gminy. Koła
terenowe organizacji powstały między innymi w Warszawie,
Łodzi, Sosnowcu i Wrocławiu. W sumie było ich kilkanaście.
Takie były początki Towarzystwa Przyjaciół Lipska, które w
2018 r. obchodzi 45 lecie istnienia. Przez te kilkadziesiąt lat
członkowie pracowali na rzecz społeczności z pozytywnym
skutkiem. Najpierw był to czas intensywnego rozwoju miasta i
stowarzyszenia, później nastąpił regres. Dziś, choć stowarzyszenie liczy jedynie wątłą część członków w porównaniu z czasami prosperity,
nadal jest aktywne,
nadal
próbuje inspirować do działania, a co najważniejsze,
działają w nim
członkowie,
którzy są w
TPLu od samego początku. I
to właśnie oni
tworzą pomost
pomiędzy historią
stowarzyszenia i gminy a jej przyszłością.
- Z tej okazji składamy ogromne podziękowania wszystkim tym,

którzy włożyli wiele trudu, talentu i swego czasu, by Towarzystwo powstało i przetrwało tak wiele lat. Niektórzy z nich intensywnie wspierają działania naszego Stowarzyszenia do dzisiaj.
Gorąco
Wam
dziękujemy
i
pozdrawiamy!
Pozdrawiamy także wszystkich tych, którzy intensywnie działają w Stowarzyszeniu teraz! TPL od 45 lat działa dzięki ludziom,
którzy są pełni pasji, kreatywności i - pomimo ogromnej ilości
zajęć- gotowi do poświęceń i pracy społecznej. Dobrze, że jesteście!
Wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków Towarzystwa
Przyjaciół Lipska urodzinowo pozdrawiamy – mówią członkowie obecnego Zarządu TPL.
IW)
Uprzejmie przypominamy, że składka członkowska na rok 2018
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

Trwają prace nad monografią Lipska
W styczniu odbyły się dwa spotkania, na które zaproszeni
zostali historycy, nauczyciele, pasjonaci. Spotkali się oni, z
inicjatywy burmistrza Lipska, Lecha Łępickiego, w celu
wznowienia prac nad monografią Lipska.
- Ostatnio o monografii Lipska mowa była ok 20 lat temu.
Wówczas Towarzystwo Przyjaciół Lipska zleciło tę pracę prof.
Dobrońskiemu wykładającemu historię na Uniwersytecie w
Białymstoku. Niestety z powodu natłoku prac, sprawa była
zawieszona na lata. Chcielibyśmy tę sprawę znów powołać do
realizacji i tym razem oczekujemy, że rezultatem będzie wyda-

nie całościowej monografii naszej gminy – mówi Lech Łępicki.
Spotkania odbyły się 11 stycznia i 15 stycznia. W jednym spotkaniu wziął udział prof. Adam Dobroński, który zaświadczył,
że jest gotowy wznowić prace nad monografią.
Dzieła wydania monografii Lipska podjęło się stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaciół Lipska.
- Już około 20 lat temu TPL starał się, aby monografia się pojawiła. Dziś, jest okazja, żeby te prace doprowadzić do końca.
Dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało i aby na jesień
monografia była dostępna drukiem – mówią członkowie Zarządu TPL.
(IW)
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Biuletyn TPL

Prof. Dr hab. Adam Dobroński - w 1966 ukończył studia na
Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1972 uzyskał stopień doktora, a w 1981 doktora habilitowanego. W 1991
objął stanowisko profesora nadzwyczajnego (pracując na Uniwersytecie w Białymstoku). Pełnił funkcje m.in. dziekana Filii

Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Zatrudniony w
Instytucie Historii UwB. Jest autorem książek i artykułów naukowych. Zasiadał w jury Konkursu „Książka Historyczna Roku”
W okresie PRL działał w NSZZ „Solidarność” i w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. W latach 1993–1997 był posłem
II kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego z okręgu
białostockim. Od 1994 do 1997 pełnił funkcję kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych]. Stał na
czele Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej. Od 1998 do
2007 sprawował mandat radnego sejmiku podlaskiego. Bez
powodzenia kandydował m.in. w przedterminowych wyborach
wojewódzkich w 2007 oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1999). W 2011 otrzymał honorowe
obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka.
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obwodu białostockiego w latach 1866–1914, 1981.
- Ułani Grochowscy, Warszawa-Białystok, 1992.
- Łomża w latach 1866–1918, 1993.
- Szkice z dziejów wojska i walk w północno-wschodniej Polsce,

1996.
- Losy Sybiraków, 1997.
- Białystok. Historia miasta, Białystok, 1998.
- Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski,
1999.
- Jerzy Wiśniewski (01.01.1928–30.10.1983) (red.), 2000.
- Białostoccy Żydzi 4 tomy (współautor), 1993–2002.
- Dzieje Ostrowi Mazowieckiej do 1914 roku, 2007.

Wybrane publikacje:
- Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907–1914, 1976.
- Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i

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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Sprawozdanie z XXIV sesji
Rady Miejskiej w Lipsku
Kolejna, XXIV, sesja Rady Miejskiej w Lipsku odbyła się 12
listopada w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.
Grudniowa sesja rozpoczęła się łamaniem opłatka i składaniem
życzeń świątecznych. W miłej i bożonarodzeniowej atmosferze
radni, dyrektorzy jednostek, sołtysi i urzędnicy złożyli sobie
życzenia na nadchodzące Święta i Nowy Rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczął obrady, zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji. W ramach interpelacji głos zabrali radni, którzy postulowali o remont kolejnych dróg na ternie gminy. Pojawiła się także prośba mieszkańców ul. Nowodworskiej, którą wniósł radny z tego terenu, którzy prosili o
uporządkowanie kopca pozostałego po budowie osiedla. W
okolicy wzniesienia wyprowadzane są psy, które zanieczyszczają teren.
Burmistrz Lipska, Lech Łępicki, przedstawił sprawozdanie z
działalności międzysesyjnej.
- W okresie sprawozdawczym wydałem 9 zarządzeń oraz 5 de-

cyzji mieszkaniowych. W dniu 30.11.2017 r. Wojewoda Podlaski ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z tą
listą nasz projekt pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych
Nr 102748 B do Starych Leśny Bohater w km 0+480 1+045 oraz Nr 102749 B Nowe Leśne Bohatery – Stare Leśne Bohatery w km 0+470 – 1+080” znalazł się na poz. 10 i
kwalifikuje się do dofinansowania. Do 20 grudnia lista zostanie
zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa a do
31 grudnia Wojewoda zatwierdzi i ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Koszt brutto realizacji
zadania – 429 662,48 zł, w tym dofinansowanie – 214 831,24
zł. Planowany termin ogłoszenia przetargu – I kwartał 2018 r.
Planowany zgodnie z wnioskiem termin realizacji robót czerwiec – sierpień 2018 r.
7 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia we Lwowie, Wspólny
Komitet Monitorujący zatwierdził wyniki pierwszego naboru
wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE. W celu tematycznym DOSTĘPNOŚĆ w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś
-Ukraina 2014-2020 do dofinansowania zakwalifikowano 18
z 61 projektów (w tym na poz. 5 wniosek Podlaskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich). Jednocześnie Komitet zatwierdził listę
rezerwową złożoną z 29 projektów. Nasz projekt pn.:
„Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko –
białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokal-
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nych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego”)
znalazł się na tej liście na poz. 10.
Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 24 listopada dostarczyliśmy dokumenty niezbędne do podpisania umowy
na dofinansowanie projektu naszej gminy pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach
mieszkańców Gminy Lipsk” w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. Co do zasady, umowa ta powinna być podpisana w
terminie do 30 dni roboczych od daty wysłania w.w. pisma.
W dniu 24 listopada 2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji
obejmującej zmianę sposobu użytkowania i wykonanie robót
budowlanych w ramach „Zagospodarowania budynku byłej
szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej
Aktywności” z udziałem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020. W określonym terminie wpłynęło 5 ofert. W wyniku prowadzonej oceny najwięcej punktów uzyskała oferta złożona
przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE APK ARTUR PECZYK, Pasynki 56, 16-060 Zabudów za cenę –
631 178,79 zł brutto, gwarancja na przedmiot zamówienia 60 miesięcy.W dniu 30 listopada zakończono prace przy zmianie pokrycia dachowego i przebudowie główek kominowych na
budynku świetlicy wiejskiej (dawna szkoła podstawowa) w
Starych Leśnych Bohaterach. Łączny koszt przedsięwzięcia
(materiał, w tym drewno gminy i robocizna) – 31 188,38 zł.
W dniu 07 grudnia ogłoszono przetarg nieograniczony na
odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipsk z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych, termin składania ofert do 15 grudnia br. do godz. 11.00.W dniu 17 listopada do Urzędu Marszałkowskiego złożono 1-szy wniosek o płatność na kwotę 17 246,50 zł (85 % kosztów ogólnych zadania)
na realizację inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach
„Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności” z udziałem
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Trwają prace przy kontynuacji adaptacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance. Na wykonanie prac w
zakresie ocieplenia fundamentu i ścian na części budynku oddanego do użytku w dniu 1 grudnia 2016 roku, montaż pieca co.
na pellet i wykonanie instalacji ciepłej wody Gmina otrzymała z
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotację w
kwocie 114 792,00 złotych. Termin ukończenia prac przesunięto na II dekadę grudnia bieżącego roku.
Sesja, z uwagi na problemy techniczne, została przerwana.
Przewodniczący ogłosił przerwę, która trwała do dnia 13.12 do
godz. 9.
Po wznowieniu obrad, zgodnie z ustalonym porządkiem, radni
większością głosów przyjęli między innymi budżet Gminy
Lipsk na 2018 r., który uzyskał także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywna opinię Komisji
Finansów i Planowania RM w Lipsku.Radni pochylili się także
nad: uchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r, ustaleniem rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych, zatwierdzeniem planu pracy Rady Miejskiej w
Lipsku na 2018 r oraz przyjęciem planu pracy komisji stałych
RM w Lipsku na 2018 r. Radni postanowili także podnieść wy-
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nagrodzenie burmistrzowi Lipska, Lechowi Łępickiemu.
- Do tej pory burmistrz otrzymywał jedno z najniższych wynagrodzeń w naszym województwie. Po trzech latach postanowiliśmy to zmienić i docenić burmistrza. Na zewnątrz jest on postrzegany jako osoba otwarta na dialog. Wielokrotnie nasz burmistrz był nagradzany, doceniany w powiecie i województwie,
dlatego wszyscy zgodnie postanowiliśmy także docenić jego

obowiązujących od stycznia 2018 r.
Od stycznia mieszkańcy będą musieli oddzielać także odpady
bio, czyli odpady kuchenne. Będzie także osobno odbierany
popiół z przydomowych palenisk – poinformował zebranych
prezes, Mirosław Bałakier.
Z dobrą wiadomością przybył na sesję także Mariusz Siłakowski, zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.
- Już coraz mniej nas dzieli od powstania kładki z przeprawą

wysiłek – mówili podczas sesji radni.
Burmistrz Lipska, Lech Łępicki, podziękował za docenienie

tratwą na Biebrzy na wysokości Jałowego. Będzie to kładka
turystyczna łącząca oba brzegi rzeki. Spacerować nią będzie
można w marcu 2019 r. – mówił wicedyrektor.
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w marcu.
(IW)

jego pracy i zapewnił, że podwyżka zadziała motywująco.
W trakcie sesji wystąpił także prezes spółki BIOM, który powiadomił zebranych o nowych warunkach segregacji śmieci,

Serdeczne podziękowania
Krzysztofowi Smolińskiemu
za aktywną pracę Skarbnika Koła Nr 13 Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Lipsku
i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Składa Prezes Koła
Stanisław Chmielewski wraz z Kolegami
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(część XIX pamiętników Jana Bartoszewicza)
W takim nawale roboty, to nawet niepostrzeżenie przeleciało tutejsze, krótkie lato, a kiedy przyszło się zbierać plony z ogrodów i pól
warzywnych, to już zaczęli polatywać „białe muchy”, bo tu zima
zapada prędko, jesieni prawie wcale nie bywa. Już 1 października
często ziemia bywa pod białą, śnieżną pokrywą, a w obchody święta
październikowego, to Ural bywał zawalony metrowymi zwałami
śniegu i mrozami poniżej -300 C. Te październikowe święta nasunęły
mi wspomnienia pewnego epizodu z poprzedniego roku, kiedy jeszcze mieszkałem na Ciepłówce, oddalonej o niecałe 3 km od miasta
Wiszerska. Byłem w jakiejś sprawie w Krasnowiszersku (w wigilię
takich świąt i w same święta, nie wiem dla jakich celów, milicja
wzmacniała swoje posterunki. Wyznaczano pewne miejscowości, w
których zamykano ulice na przejazdy i przejścia publiczne, nie wiem
też czy bywały one zamknięte tylko dla cywilów czy też dla wszystkich) i zauważyłem taką sytuację. Otóż w tym czasie przechodziła
pewna starsza, poważna kobieta, nauczycielka w szkole średniej
(była Żydówką z województwa lwowskiego, wywieziona również
jako element szkodliwy) i naraz żołnierz zatrzymuje ją, nie podaje
powodu zatrzymania, tylko prosto mówi: „A nu, starucha, dawaj
nazad!”, co oznaczało zawracaj z powrotem. Ta kobieta stała, patrzy
się na niego i nie wie, co ma robić, bo bierze dosłownie jego powiedzenie, a żołnierz już podniesionym tonem, znów krzyczy: „Dawaj
nazad!”. Ta obywatelka w grzeczny sposób mówi mu: „Synku, co ja
ci mam oddać, kiedy ja od ciebie nic nie brałam i pierwszy raz ciebie
widzę?”. Ale ten żołnierz w dalszym ciągu krzyczy: „Dawaj nazad!”. Ja wtedy podchodzę do niej i tłumaczę, że tędy przejście jest
zabronione, a można przejść inną ulicą, a on mówi w narzeczu, którego nie można brać dosłownie.
Teraz kilka słów napiszę o swojej rodzinie. Żona jako starsza kobieta nie mogła iść do roboty, więc wyznaczyli ją jako kierowniczkę
przedszkola i jednocześnie żłobka. Córkę Folwarczną, mającą jednoroczne dziecko, naznaczyli na stanowisko kucharki w tymże przedszkolu, zięcia zaś zrobili koniuchem na miejsce powołanego do wojska obywatela Bychowca. Syna zaś, jako młodego i silnego fizycznie chłopca, do pługa i do kosiarki, tak, że wszystkich rozszeregowali.
Nadchodziła zima i trzeba było gorliwie wziąć się do pracy, aby
sprzątnąć wszystko z pola. Urodzaj był dobry, bo ze swoich przydzielonych poletek zebraliśmy, choć i po nocy, wszystkiego pod
dostatkiem, a zwłaszcza obrodziła kartofla. Nastała zima, bydło i
konie stały na zimówkę w stajniach i oborach, więc trzeba karmić. Z
pobliskich łąk zwieziono poważną ilość siana, ale i nabytku było
dużo, więc trzeba było zwozić z dalszych łąk, a to nie było takie
łatwe, bo drogi były zatarasowane śniegiem. Miejscami dochodziło
do dwóch metrów, a do tego mróz dochodzący do 40 stopni i wyżej.
Każdemu wozakowi przydzielili po dwoje sań i trzeba było wszystko robić w nocy, bo dnia było tylko nie całe cztery godziny. Zbierał
się cały obóz, ze 20 furmanek, przy zaprzęganiu było nie mało krzyku i kłótni, aż pokąd nie odjechali. Jak były sterty siana na pobliskich łąkach, to łatwiej było załatwić, ale jak na pobliskich łąkach
już nie stało, trzeba było jechać jakich 15 km. Tam naładować na
sanie i przywieźć na bazę , to dochodziła godzina 10 w nocy, a często i gęsto było, że przyjeżdżało się jeszcze później. Tej przyjemności zakosztował i ja, bo nawet i nas płotników zdjęli z naszej zawodowej pracy, a przydzielili do brygady sianowozów. Widocznie źle
było zaplanowane, czy może nie dopisał urodzaj traw, ale w rezultacie, zabrakło trawy już pod koniec 1943 roku. Wtedy zaczęli zwozić

zmarzłe wierchowia, które były zwalone ze stert, jako zmarznięte
bryły siana, a po przywiezieniu na bazę, dojarki i inne kobiety, rozbijały te bryły na miał i dawało się krowom jako pokarm. Od takiego
wyżywienia bydło zaczęło chorować, a weterynarz, po komisyjnym
badaniu dużo sztuk skazywał na ubój, mięso zaś odwożone było do
Krasnowiszerska, ale z niego mało było pożytku. Pod koniec kwietnia nastała zupełna głodówka dla bydła, wtedy wszystkich bez wyjątku wypędzili z siekierami do nadrzecznych krzaków łozy, do ścinania młodych pędów i drobnych gałązek przeznaczonych na karmienie bydła, na tak zwany „wietkarm”, a od takiej diety jeszcze
więcej padało bydła, reszta bydła doczekała wiosny, które tu pojawia
się bardzo raptownie, tak, że w ciągu tygodnia wszystko zieleni się.
Dla nas Polaków nadeszła wiadomość, nie tylko przykra, a nawet
bolesna, bo rząd Związku Radzieckiego, z jakiś bliżej nie znanych
powodów, zerwał przyjazne stosunki z rządem polskim w Londynie,
a rząd radziecki cofnął nam przyznane prawo obywateli polskich i
zarządził odebranie od nas wydanych poprzednio dowodów osobistych. Kto by odmówił złożenia tego dowodu będzie niezwłocznie
osadzony w więzieniu. Mnie, jako przewodniczącego Związku Polaków na powiat Krasnowiszerski, ludzie zaczęli nachodzić nawet z
płaczem, prosić o radę jak mają postąpić w danym wypadku, czy
oddawać dowody czy wstrzymać się, bo jeżeli oddać, to dobrowolnie zrzec się obywatelstwa polskiego i nigdy już nie wrócić do Polski, choć będzie i wojna zakończona. Co ja mogłem na to powiedzieć, kiedy sam byłem w takim położeniu, więc pozostała jedyna
rada – udać się do naczelnika NKWD Kokorina i zasięgnąć jego
rady. Otrzymałem na jeden dzień zwolnienie i udałem się do Krasnowiszerska. Tylko wszedłem do urzędu, naczelnik Kokorin od
razu mnie powiedział: „Znaju, znaju, czto was prignało ko mnie. No
ja i sam w tiażełom położeniu i niczego utieszytielnogo wam nie
posowietuju!” . Prosił siadać, poczęstował papierosem i zaczął rozmawiać na temat mojego, a raczej naszego, położenia. Powiedział,
że ma wyraźne polecenie niezwłocznie odebrać wydane dowody, a
opierających się wsadzić do więzienia. O odmianie lub zmiękczeniu
tego zarządzenia nie ma mowy. „Wiem, że ciężkie wasze położenie,
ale na to zaradzić ja jestem bezsilny, a mogę tylko radzić wam zastosować się do tego zarządzenia i nie sadzić dobrowolnie głowy do
więzienia. Wojna jeszcze nie skończona i pewno jeszcze nie prędko
się skończy, a że koniec będzie i dla nas i dla was nie tylko pomyślny, a nawet radosny i co będzie wtedy – przyszłość pokaże. Pamiętacie przyjeżdżałem na Czuroczną i wydawałem wam polskie dowody,
a kto to może wiedzieć co będzie w przyszłości. Może znów będą
wydawać inne dowody, albo wyprawiać was do waszej ojczyzny.
Nad tym trzeba mocno zastanowić się i nie zwlekać. W Rosji żyje
przecież setki milionów ludności, chociaż z powodu wojny cierpią
dużo niedostatków, ale jakoś żyją, tak samo będziecie żyć i wy, bo
przecież korzystacie z tych samych praw, co i wszyscy ludzie radzieccy. Więc co miałem wam doradzić, powiedziałem, a więcej
ponad to poradzić nie mogę. Radzę wracać na swój Jumysz, pozdrowić ode mnie „koleżankę”, niech się nie martwi, będziemy wspólnie
jakoś radzić i czekać lepszych czasów” (koleżanką nazywał moją
żonę, bo sam był z zawodu nauczycielem).
Z powyższą wiadomością wróciłem z powrotem, powiedziałem zebranym, co usłyszałem od władz powiatowych i swoje zdanie w tej
sprawie, tak, że wszyscy się zgodzili poddać się woli wyższych
czynników.
C.d.n
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MGOK Biblioteka Publiczna
w Lipsku poleca:
Przejmującą epicką opowieść rozgrywającą się na tle zmieniającej
się Europy XX wieku, od pierwszej wojny światowej przez rewolucję październikową, drugą wojnę światową do początku XXI
wieku. Od gruzińskich wybrzeży
Morza Czarnego po Berlin, Paryż
i Londyn. Historia rodziny najsłynniejszego w carskiej Rosji gruzińskiego wytwórcy czekolady.
Historię polskich krzyżowców i średniowiecznych pielgrzymów do Ziemi Świętej

Dla dzieci które jeszcze nie znają przygody Mikołajka,
Joachima, Euzebiusza, Maksencjusza, Alcesta, Ananiasza..
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Świąteczna lekcja integracji w stowarzyszeniu „Pomóż Sobie”
Od 01 do 27 grudnia 2017r. Stowarzyszenie „Pomóż
Sobie” realizowało w ramach zadania publicznego
projekt pt.: „Świąteczna lekcja integracji” na podsta-

wie umowy nr PS.47.2017 z dnia 30 listopada 2017r.
zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie”
a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Białymstoku. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

Podziel się swoim 1%
ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA
1% NA STOWARZYSZENIE
„POMÓŻ SOBIE” Z LIPSKA.
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
„POMÓŻ SOBIE” COROCZNIE
WSPIERA LICZNA GRUPA LUDZI
DOBREGO SERCA, PRAGNĄCYCH POMAGAĆ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I DZIECIOM W
POTRZEBIE. DOCENIAMY ICH
ZAANGAŻOWANIE I POMOC POZWALAJĄCĄ REALIZOWAĆ CELE
STATUTOWE STOWARZYSZENIA.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
„POMÓŻ SOBIE” SERDECZNIE
DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC
I WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ
W IMIENIU WŁASNYM I PODOPIECZNYCH.
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pełnosprawnych.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z rękodzieła i kulinarnych, których tematem
przewodnim były tradycje bożonarodzeniowe w
kuchni i w wytworach artystycznych. Uroczyste integracyjne spotkanie wigilijne było zwieńczeniem projektu.

W niedzielę, 28 stycznia podopieczni bawili się na zorganizowanej przez Stowarzyszenie choince!
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700 km w siodle dla uczczenia Niepodległej
Styczniowego. Podczas postojów organizowane są uroczystości
patriotyczne poświęcone 100 leciu odzyskania Niepodległości z
udziałem młodzieży i mieszkańców w czasie których przekazują
wiedzę o wydarzeniach historycznych. Rajd wyruszył w trasę
20 stycznia, do celu dotrze 9 lutego.
Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, organizator rajdu, organizuje od wielu lat także
inne wydarzenia: między innymi inscenizację ,,Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie, Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich, Inscenizację Bitwy Insurekcji Kościuszkowskiej 1794
r ,,Bój pod Kobyłką”, marsz konny na Grunwald , z Czechosłowacji i Kobyłki, oraz wiele innych imprez historycznych i patriotycznych.
IW)

W poniedziałek, 29 stycznia, do Lipska zawitała banderia konna, czyli uczestnicy Zimowego Rajdu Konnego
szlakiem Powstań Narodowych. Na placu przy MGOK
ułani dali pokaz między innymi ujeżdżania konia w
ogniu.
Wyprawa, czyli 1 Zimowy Rajd Konny szlakiem Powstań
Narodowych, związana jest z uczczeniem bohaterów Powstań Narodowych mających wpływ na odzyskanie niepodległości w 1918 roku. W trakcie 700 km. marszu w warunkach zimowych, przez miejscowości: Kobyłka, Starostwo
Powiatowe w Wołominie, Strachówka-Borucza, Stoczek
Węgrowski, Ciechanowiec, Bielsk Podlaski, Hajnówka,
Narew, Supraśl, Sokółka, Lipsk, Balinka, Nadleśnictwo
Augustów, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Rajgród,
Nadleśnictwo Rajgród, Goniądz, Dyrekcja Biebrzańskiego
Parku Narodowego, Wizna, Łomża, Szumowo, Ostrów Mazowiecka, Wyszków, Zabrodzie, Nadleśnictwo ,,Drewnica'',
Dąbrówka, Radzymin, organizatorzy chcą odwiedzić miejsca związane bitwami, Konfederacji Barskiej, Insurekcji
Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego i Powstania
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Ferie! Radość dla dzieci
Od 29 stycznia do 02 lutego 2018 roku 37 dzieci spędzało ferie
zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku pod
opieką doświadczonych instruktorów. Zróżnicowany program
zapewnił tydzień wypoczynku pełen niespodzianek, a każdy
dzień przynosił nowe atrakcje i nową wiedzę. Było radośnie,
twórczo, kolorowo i smacznie. Największym powodzeniem
cieszyły się zajęcia kulinarne, a wśród najmłodszych dzieci gry
integracyjno-ruchowe.
Uczestników zimowiska odwiedzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Lipsku zapoznając
dzieci z zasadami poruszania się w strefie przygranicznej oraz
demonstrując krótki pokaz technik tresury psa. Z kolei wiedzę z

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym przekazali ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku. Nie zabrakło też chwil relaksu z aktorami teatru z Krakowa, filmami dla najmłodszych oraz karaoke. Na zajęciach plastycznych królowały żabki, misie, bociany a najwięcej śmiechu
sprawiło wszystkim malowanie portretów z zawiązanymi oczami. Pieczołowicie przygotowany program i różnorodność zajęć
zapewniły dzieciom wspaniałą zabawę i pozwoliły na spędzenie czasu wolnego w kreatywny sposób.
Wszystkim dzieciom bardzo dziękujemy za udział i dobrą zabawę!
(AS)
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Drewniany budynek dawnej szkoły podstawowej przy ul.
Szkolnej 4 zostanie odremontowany i zagospodarowany na
potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności (LOLA).
Prace budowlane już ruszyły. Zakres robót obejmuje:
rozbiórkę i przemurowanie
główek kominowych, wymianę pokrycia dachowego
wraz z łatami, wymianę
rynien i rur spustowych,
wymianę drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej
na PCV, wykonanie ocieplenia części drewnianej budynku,
naprawę i malowanie elewacji części murowanej budynku, wymianę spróchniałych podwalin i uszkodzonych belek ścian
drewnianej części budynku, rozbiórkę części ścian działowych i
wymurowanie nowych ścian działowych z pustaków gazobetonowych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, naprawę
istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej oraz dostosowanie jej do aktualnych przepisów i wymogów, naprawę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, naprawę spękanych posadzek cementowych i układanie gresu i terakoty, naprawę spękanych tynków oraz szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie
sufitu podwieszanego w sanitariatach, wykonanie utwardzenia
terenu wokoło budynku - 81m².
Wartość robót budowlanych to 631.178,79 zł, w tym dofinansowanie 449.530,81 zł. Na cały projekt składa się dodatkowo szereg kosztów ogólnych (inwentaryzacja, dokumentacja techniczna, analiza wykonalności projektu, nadzór inwestorski). W
związku z tym całkowita wartość projektu to 656.468,79 zł, w
tym dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.

Żyła wśród nas…
Mała, drobna, niepozorna, wydawałoby się niezauważalna, prosta osoba - Romcia Sawaniewska. Żyła wśród nas.
Dla wielu była obiektem drwin i szyderczych uśmiechów, jednak wśród większości mieszkańców naszej miejscowości
wzbudzała szczerą radość i dobrotliwy uśmiech. Swoją osobą,
zachowaniem, śmiechem, sposobem chodzenia lub ubierania się
była nie do podrobienia, oryginalna i jedyna w swoim rodzaju.
Jej swobodny, radosny sposób bycia, trochę infantylny, jak u
dziecka, ale szczery i pełen prostoty wzbudzał pozytywne odruchy w nas. Romcia była nam dana i zadana. Dzięki niej wielu z
nas mogło ćwiczyć się w pokorze i w służbie, cierpliwości i
serdeczności. Myślę, że była dla nas błogosławieństwem. Jej
codzienne, a często nawet dwukrotne, uczestnictwo w ciągu
dnia, we Mszy Św. w naszym kościele, na pewno nie pozostały
bez wpływu na rozwój duchowy naszej parafii. Bóg wysłuchuje modlitw „prostaczków” w szczególny sposób. Mimo swoich
ułomności była „Kolorowym ptakiem”, nie poddającym się
schematom. Lubiła ubierać się kolorowo, czasami wykorzystując zaskakujące elementy garderoby czy buty, ale jejwszystko
pasowało, wszystko było na miejscu, wszystko dozwolone.
Dziękujemy Ci Boże, za jej życie wśród nas.
Dziękujemy Ci Romciu, że byłaś wśród nas.
Zmarła 23 stycznia 2018 r.
Pamiętajmy o niej w modlitwach!

471.027,31 zł., pochodzi z pozyskanych środków unijnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: Zmiana
sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły
podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.
Dzięki dofinansowaniu inwestycji z RPOWP, „stara szkoła”
przekształci się w miejsce wspierające całe rodziny, w tym
szczególnie dzieci i młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne.
Wypełni brakującą przestrzeń dla działań integrujących i aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Lipsk oraz stanie się
siedzibą organizacji pozarządowych i miejscem realizacji ich
oferty skierowanej do mieszkańców.
Tworząc Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności zamysłem władz
samorządowych było wykorzystywanie siły wspólnego potencjału, współpraca i współdziałanie pomiędzy osobami, stowarzyszeniami i instytucjami do zaspokajania potrzeb sportoworekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych mieszkańców miasta
i gminy Lipsk.
Budynek zostanie oddany do użytkowania w maju bieżącego
roku. Wykonawcą prac remontowych jest Przedsiębiorstwo
Budowlane APK Artur Peczyk z Zabłudowa.
(AS)
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LUKS Biebrza: Walczymy zawsze do końca!
W styczniu rozpoczęły się rozgrywki rundy rewanżowej III
ligi siatkówki mężczyzn. Biebrza Lipsk dwa spotkania ma
już za sobą. Siatkarze zapraszają na kolejne!
21 stycznia, Biebrza Lipsk zagrała z TiS Polmar Wataha Kleosin .
- Pierwszy mecz rundy rewanżowej siatkarze Biebrzy Lipsk
rozegrali z drużyną z Białegostoku (6 miejsce), która plasowała
się w tabeli zdecydowanie niżej niż oni ( 2 miejsce). Po długiej
przerwie w rozgrywkach, niewiadome było do końca, w jakim
składzie wystąpią przeciwnicy oraz w jakiej dyspozycji sportowej będą. Lipszczanie byli zdecydowanym faworytem tego
meczu, biorąc między innymi pod uwagę fakt, że w pierwszej

na szybką wygraną gości z tego tytułu, że białostoczanie w
tegorocznych rozgrywkach nie stracili do tej pory nawet seta.
Jak się później okazało, "nie taki diabeł straszny jak go malują". Zupełnie bez kompleksów i z wielką odwagą weszli w
mecz siatkarze Biebrzy, co od razu zaowocowało zwycięstwem
w inauguracyjnej partii pojedynku. Długie wymiany piłek,
efektowne obrony, silne ataki obu zespołów cieszyły oko lipskiej publiczności, bo było naprawdę na co popatrzeć. Biebrza
walczyła jak "równy z równym", lecz głównie końcówki setów
i przewaga w elemencie zagrywki zadecydowało o tym, że to
właśnie zespół z Białegostoku wyjechał z Lipska z trzema
punktami i wygraną 3:1 – dodaje trener.
Siatkarze gorąco zachęcają do kibicowania i zapraszają na
kolejne mecze.
VII kolejka 11.02.2018

19. UKS Mikolo Sokółka - TIS POLMAR WATAHA Kleosin

20. UKS Centrum Augustów - BAS Białystok
LUKS Biebrza Lipsk - BESTIOS Białystok
VIII kolejka 25.02.2018

22. TIS POLMAR WATAHA Kleosin - BESTIOS Białystok
23. LUKS Biebrza Lipsk - UKS Centrum Augustów
BAS Białystok - UKS Mikolo Sokółka
IX kolejka 11.03.2018
rundzie pokonali białostoczan 3:1. Po dwóch pierwszych, stosunkowo łatwo wygranych setach przez siatkarzy Biebrzy,
wkradło się odrobinę rozluźnienia, co szybko wykorzystali
przeciwnicy i zwyciężyli w tej partii. Na szczęście koncentracja
Biebrzy wróciła na właściwe tory i od początku seta stworzyli
wysoką przewagę dziewięciu punktów, przez co mimo wielkiej
walki Watahy, zwyciężyli w czwartym secie i w całym meczu
3:1 – relacjonuje trener, Artur Karniłowicz.
Mecz odbył się na hali Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, przy gorącym dopingu wiernych kibiców. Podobnie było
tydzień później, gdy Lipszczacy przyjmowali na swoim parkiecie zawodników z Białegostoku.
- Tym razem do Lipska przyjechał zespół Bestios Białystok.
Jest to ekipa stworzona z bardzo dobrych, doświadczonych
siatkarzy, którzy
występowali
w
rozgrywkach nie
tylko drugiej, ale
nawet pierwszej
ligi. Nie było
mowy, aby Lipsk
był faworytem w
tym meczu mimo
tego, że te dwa
zespoły zajmowały sąsiadujące ze
sobą miejsca w
tabeli ( 1 i 2 miejsce). Spotkanie na
szczycie trzeciej
ligi zanosiło się

25. BAS Białystok - TIS POLMAR WATAHA Kleosin
26. UKS Mikolo Sokółka - LUKS Biebrza Lipsk
UKS Centrum Augustów - BESTIOS Białystok
X kolejka 25.03.2018

28. TIS POLMAR WATAHA Kleosin - UKS Centrum Augustów

29. UKS Mikolo Sokółka - BESTIOS Białystok
LUKS Biebrza Lipsk - BAS Białystok
(IW)
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CSA TEAM: Za nami pierwsza edycja CSA Fight Night!
Emocjonujące pojedynki, żywiołowe reakcje kibiców - oj, co to był za wieczór! Na sali sportów walki Zespołu Szkół w
Dąbrowie Białostockiej zaprezentowali się zawodnicy Bartoszyckiej Szkoły Taekwon-do, Panzer Sejny oraz klubu gospodarzy, Combat Sports Academy. Bardzo dobre pojedynki dali reprezentanci CSA, Michał Sawan, Karol Tkaczuk,
Krystian Burak i Łukasz Burak. Brawo, panowie! W walce wieczoru, po ringowej batalii, zwyciężył Łukasz Burak!

