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Święto ludzi pracy!
Razem chłopi, inteligencja, ludzie pracy.
Tak było młodzi Polacy.
Szturmówki, flagi, sztandary.
W pochodach szli starsi i mali.

Byliśmy bardzo dumni. Cieszyliśmy się Pokojem
Odzyskanym przez Rodziców krwią i bojem
Kochajmy Ojczyznę, Bliźnich i Boga.
Niech będzie nam obce nienawiść i trwoga.
Melania Szydłowska, maj 2017 r.

***

W numerze:

W dużym gnieździe na kominie
Siedzi pani bocianowa



Witaj maj, piękny maj - fotogaleria

Deszczyk pada, wicher wieje



Sprawozdanie z XV sesji RM w Lipsku

Siedzi grzecznie, się nie chowa.



Wieść gminna niesie

Pan bocian fruwa po „strawę”



Festiwal Piosenki Przedszkolaka 2018

Ma dużą cierpliwość i dobrą zabawę.



Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki
Ludowej

Żoną się nie nudzi



Kochamy ręczną!

Bierzmy przykład z ich wierności



Kolejne sukcesy taekwondoków

Gdyż odwrotnie jest u ludzi.



„Wspólne tradycje- nowa przyszłość” - zapraszamy na imprezę!

U bocianów miłość wieczna

24.IV.2018 M. Szydłowska
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Witaj maj, piękny maj...

Obchody kolejnej rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, którą
uświetniły poczty sztandarowe oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy MGOK. Następnie orszak przedefilował pod Pomnik
„Zginęli za Polskę”, gdzie poszczególne delegacje instytucji i zakładów pracy, złożyły kwiaty. Następnie głos zabrał burmistrz Lipska
Lech Łępicki, który przypomniał, że cały obecny rok to czas upamiętniania ważnych wydarzeń zarówno o randze ogólnopolskiej, jak obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, jak i lokalnych rocznic: 75 - lecia zamordowania 50 mieszkańców Lipska na Fortach w Naumowiczach, 75 rocznicy Pacyfikacji Wsi Jasionowo czy 43 rocznicy Obławy Augustowskiej.
Po oficjalnych uroczystościach harcerze z 6. Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” rozdali sadzonki drzew i krzewów
mieszkańcom gminy w ramach akcji „100 drzew na stulecie Odzyskania Niepodległości”, która została zorganizowana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipsku.
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Festiwal Piosenki
Przedszkolaków 2018
W dniu 15.04.2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził, wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Lipsku,
Festiwal Piosenki Przedszkolaków p.h. „Mama, Tata i ja” na
szczeblu gminnym.
Komisja Artystyczna Festiwalu w składzie: Wioletta Rokita –
nauczyciel muzyki w ZSS w Lipsku, Lucyna Szuler – członek
chóru parafialnego i Zespołu Regionalnego „Lipsk”, Karol Żabicki – instruktor muzyki w M-GOK w Lipsku oraz Franciszek
Wiesław Bochonko – dyrektor M-GOK w Lipsku, po wysłuchaniu 5 prezentacji solowych dzieci wieku od 4 do 6 lat postanowiła wytypować do udziału w Festiwalu Wojewódzkim w Białymstoku, który odbył się 11 maja br., Maję Trochimowicz z Lipska.
Komisja uznała, że na wyróżnienie zasługuje również Gabriela
Białous, dlatego też obie dziewczynki zostały zaproszone do
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych w trakcie imprezy „Wspólne tradycje – nowa przyszłość”, w dniu 3 czerwca
br. w Lipsku. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Bardzo żałujemy, że w tegorocznej edycji festiwalu wzięło
udział tak mało uczestników. Wierzymy, że w przyszłości rodzice przedszkolaków zechcą bardziej zachęcić swoje pociechy do
udziału w tym tak sympatycznym wydarzeniu kulturalnym. A
więc do spotkania w przyszłym roku!
(M-GOK)

Protokół
z podsumowania konkursu na
„Najładniejszą Gminną Pisankę
Wielkanocną” z dn. 15.04.2018 r.
Konkurs na „Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną” zorganizowany został przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Lipsku na przełomie marca i
kwietnia 2017 r.
Komisja Oceniająca w składzie:
Krystyna Cieśluk – twórczyni ludowa,
członek Oddziału Suwalskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych - przewodniczący
Stanisława Piwnicka – pracownik MGOK - członek

Cezary Gładczuk – instr. plastyk M-GOK –
członek
po obejrzeniu w dniu 9
kwietnia 2018 r. pisanek zgłoszonych na
konkurs, podzieliła je
na trzy kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku klas II
-III szkoły podstawowej
- młodzież w wieku szkoły podstawowej:
klasy IV – VI,
- młodzież kl. VII szkoły podstawowej i
gimnazjum oraz osoby dorosłe.
W pierwszej kategorii wiekowej, uczniowie klas II i III, wzięło udział 4 dzieci,
wśród których Komisja przyznała:
- I miejsce – Julii Tomaszewskiej z ZSS w Lipsku
- II miejsce – Julii Wnukowskiej z ZSS w Lipsku
- dwa równorzędne III miejsca – Weronice Sawaniewskiej ze Szkoły Podstawowej
w Bartnikach i Dorocie Godlewskiej z ZSS w Lipsku.
W grupie młodzieży klas IV
i VI szkoły podstawowej, w
której wzięło udział 5 osób:

- I miejsce zajęła – Marta Boruch z ZSS
w Lipsku
- II miejsce zajęła – Aleksandra Danilczyk ze Szkoły Podstawowej w Bartnikach
- trzy równorzędne III miejsca - przyznano Aleksandrze Tarasiewicz i Katarzynie
Waszczuk ze Szkoły Podstawowej w
Bartnikach oraz Julii Piekarskiej ze Szkoły Podstawowej w Rygałówce.
W grupie młodzieży klasy VII szkoły
podstawowej, gimnazjum i osób dorosłych zgłoszono w tym roku 3 prace,
które nagrodzono w sposób następujący:
I miejsce zajęła – Ewa Chomiczewska z
ZSS w Lipsku
II miejsce – Lucyna Romańczuk
III miejsce przypadło w udziale Beacie
Jacewicz z ZSS w Lipsku.
Wszyscy uczestnicy Konkursu na
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„Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną” otrzymali dyplomy i upominki
rzeczowe.
Ponadto do konkursu zgłosiła się grupa
przedszkolna „Motylki” p. Bożeny Zaniewskiej z Przedszkola Samorządowego
w Lipsku. Grupa, decyzją Komisji oceniającej, otrzymała nagrodę grupową i
dyplom za udział.
Nagrody w konkursie na „Najładniejszą
Gminną Pisankę Wielkanocną” ufundował Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku.
Komisja pragnie podziękować dzieciom i
młodzieży za tak liczny udział w tego-
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rocznych warsztatach pisankarskich i
konkursie zorganizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. Wychowawczyni grupy przedszkolnej, p. Bożenie Zaniewskiej, dziękujemy za propagowanie
tradycji
regionalnych nie tylko wśród
najmłodszych,
ale
także wśród ich rodziców.

Na tym protokół zakończono.

Przegląd zdobnictwa obrzędowego
Tradycyjnie już jak co roku w Niedzielę
Palmową w Monieckim Ośrodku Kultury
odbyło się podsumowanie Przeglądu
pn."Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych".
Komisja w składzie: Krystyna Kunicka plastyk WOAK w Białymstoku, Urszula
Szymak - etnograf Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej w Wasilkowie, Lila
Wyszkowska - plastyk WOAK w Białymstoku oraz Krystyna Barbara Lewkowska - instruktor ds. plastyki MOK
oceniła 320 zestawów prac ok. 560 autorów w pięciu dyscyplinach twórczych
(pisanki, pająki, palmy, kwiaty, wycinanki).Komisja zwracała uwagę na formę
tradycyjną prac konkursowych, ich walory artystyczne, dobór kolorów, wzornictwo
i
estetykę
wykonania.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych
(dzieci, młodzież, dorośli) oraz pięciu
dyscyplinach twórczych: pisanki, pająki,
palmy,
kwiaty,
wycinanki.
Jury stwierdziło, iż tegoroczną edycję
Wojewódzkiego Przeglądu Zdobnictwa
Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt
Wielkanocnych charakteryzuje bardzo
wysoki i wyrównany poziom artystyczny, o czym może świadczyć zarówno
duża ilość nagród, jak też niewielka liczba prac wyeliminowanych z pokazu.
Imprezę wzbogaciły pokazy malowania
tradycyjnych pisanek ludowych przeprowadzone przez Halinę Jabłońską z Moniek i Ewę Skowysz – Muchę z Lipska.
Wystawa towarzysząca konkursowi
świadczy, że przegląd dobrze wpływa na
aktywizację środowiska twórców ludowych oraz ich kontynuatorów, czyli dzieci i młodzieży. Głęboko wierzymy, iż
tradycja obrzędowa związana ze zdobnictwem wielkanocnym ma szansę przetrwania
w
naszym
regionie.

W Y N I K I tegorocznego Przeglądu
W kategorii dorosłych:
PISANKI
Nagrody otrzymało 27 osób, w tym:
1. Barbara Tarasewicz - Lipsk
2. Krystyna Cieśluk - Lipsk
3. Janina Trochimowicz - Lipsk
4. Ewa Skowysz Mucha - Lipsk
5. Ireneusz Skardziński - Lipsk
6. Krystyna Pietrewicz - Lipsk
7. Zofia Sztukowska - Lipsk
8. Genowefa Sztukowska - Lipsk
9. Lucyna Szuler - Lipsk
10. Karolina Zieziula - Lipsk
11. Bożena Chomiczewska - Lipsk
Wyróżnienia otrzymało 11 osób, w tym:

1. Lucyna Romańczuk - Lipsk
2. Anna Skardzińska - Lipsk
PAJĄKI
Nagrody otrzymało 4 osoby, w tym: Bożena Chomiczewska - Lipsk
PALMY
Nagrody otrzymało 25 osób, w tym:
1. Krystyna Pietrewicz - Lipsk
W kategorii dzieci:
PISANKI:
Nagrody otrzymało 23 osoby, w tym:
Marta Boruch - Lipsk
W kategorii młodzieżowej:
PISANKI
Nagrody otrzymały 4 osoby, w tym: Ewa
Chomiczewska - Lipsk

KLUB SENIORA ZAJĘCIA DE`CUPAGE
Zapraszamy na wystawę prac
członkiń Klubu Seniora, która zostanie zorganizowana w Sali wystawowej M-GOK przy okazji imprezy „Wspólne tradycje - nowa
przyszłość” w dniach 2-3 czerwca.
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Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej
W niedzielę 29 kwietnia, przy siedzibie Biebrzańskiego Parku
Narodowego, odbyły się kolejne Targi Biebrzańskie. Jak podają
organizatorzy Targów, w tegorocznej imprezie wzięło udział
ponad 120 wystawców z różnorodną ofertą handlową. Na straganach można było kupić m.in. zdrową żywność – sery, wędliny, pieczywo oraz wyroby rękodzielnicze twórców ludowych,
rzeźby, malowane obrazy, wyplatane kosze, pisanki, serwety
szydełkowe, drewniane zabawki itd.
Targom towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych
m.in. z Lipska i Rakowicz oraz dziecięcych zespołów tanecznych.

Fot. Cezary Werpachowski

Fot. Małgorzata Makowska

Fot. Cezary Werpachowski

Jubileuszowy Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”
W maju, od dziesięciu już lat, zespoły z dorzecza Biebrzy spotykają się w Bobrówce, by śpiewać na chwałę Matki Bożej Maryi. Czas nie jest przypadkowy, gdy przyroda budzi się do życia, my oddajemy hołd tej, która zrodziła nam Jezusa Chrystusa.
Tegoroczne, X już spotkanie, odbyło się 12 maja w kościele w
Bobrówce. Wzięło w nim udział 20 zespołów (w tym Zespół
Regionalny „Lipsk” i „Dębina” z Dąbrowy Biał.), pięciu solistów i jeden duet. W tym roku, w związku z obchodami 100

rocznicy odzyskania niepodległości, organizatorzy zaproponowali zespołom zaśpiewanie także jednej pieśni patriotycznej.
Organizatorami Festiwalu, który pobudza zespoły do trwania w
wierze i zachowywania tradycji jest: Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach, Starostwo Powiatowe w Mońkach i ks. Bogdan
Twardowski – proboszcz Parafii w Brzozowej.
(tara. Fot. Archiwum własne,
strona Internetowa GOK Jaświły))
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Sprawozdanie z XXV sesji Rady Miejskiej w Lipsku
W środę, 28 marca, w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w
Lipsku.
Swoją obecnością posiedzenie uświetnił radny sejmiku województwa Andrzej Koronkiewicz, który opowiedział zebranym
radnym i sołtysom, o planach inwestycyjnych na drogach wojewódzkich biegnących przez naszą gminę.
- Samorząd województwa stara się dbać o nasz region. Pierwsza
planowana inwestycja to przebudowa drogi wojewódzkiej o
numerze 664 na odcinku od Siółka do granicy państwa. Kolejne
odcinki modernizowane będą w późniejszym czasie. Kolejną
inwestycją będzie budowa chodnika przy ul. Batorego (od
skrzyżowania z ul. Kościelną do wypożyczalni kajaków). Opracowana jest dokumentacja także roboty mają ruszyć lada dzień.
W przygotowaniu jest także poprawa nawierzchni na drodze
wojewódzkiej biegnącej do Dąbrowy Białostockiej na najbardziej uszkodzonych odcinkach – poinformował zebranych Koronkiewicz.
Radni i sołtysi zgłaszali wątpliwości co do organizacji ruchu
podczas remontu nawierzchni. Zaniepokoił ich także stan dróg
lokalnych po zimie. Wśród zgłaszanych problemów znalazły się
również skargi na pozostawione śmieci w pasie dróg powiatowych czy niewykarczowane wierzby w Jacznikach, które uniemożliwiają wygodny przejazd drogą.
- Wszystkie wnioski dotyczące dróg powiatowych zostaną niezwłocznie złożone na piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych w
Augustowie, analogicznie sytuacje dotyczące dróg wojewódzkich zgłosimy Zarządowi Dróg Wojewódzkich, które znajdują
się na terenie naszej gminy. Natomiast zgłaszany problem
drzew utrudniających swobodny przejazd w Jacznikach od
dłuższego czasu staramy się załatwić pozytywnie. Okazuje się,
że firmy, które świadczyły do tej pory usługę wycinki, nie mają
obecnie wolnych terminów i sprawa się przedłuża. Jeśli chodzi
o naprawy czy modernizację dróg i ulic, zgłaszamy je do różnych programów rządowych. Szukamy ciągle dofinansowania
na tego typu inwestycje – wyjaśnia Lech Łępicki, burmistrz
Lipska.
Następnie Lech Łępicki, burmistrz Lipska, przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, która obejmowała
okres od 12 grudnia do 28 marca.
- W okresie sprawozdawczym wydałem 33 zarządzenia. Dotyczyły one między innymi: ustalenia stawek czynszu za 1 m²
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w
składu publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy Lipsk czy umorzenia II raty pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku;
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipsk w roku 2018. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10.01.2018 r. podpisano umowę z firmą BIOM Sp. z o.o.
Ogłoszono przetarg na budowę boiska sportowego do gry w
piłkę ręczną przy ul. Nowodworskiej w Lipsku (projekt pn.:
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku
Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”). Inwestycja będzie
realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalne-

go w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, na operacje z zakresu: budowy
lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wartość kosztorysowa robot to 209.989,22 zł brutto.
Rozstrzygnięto przetarg, na „Przebudowę odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater w km 0+480 1+045 oraz nr 102749B Nowe Leśne Bohatery - Stare Leśne
Bohatery w km 0+470 - 1+080” o łącznej długości 1,175 km.
W wyniku przebudowy jezdnia uzyska nawierzchnię asfaltową.
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i
promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018. W związku z ogłoszonym konkursem wpłynęło 9 ofert. Wymienionym niżej Stowarzyszeniom przyznano dotacje w wysokości:
Ludowo Uczniowski Klub Sportowy, „Biebrza” Lipsk,
w zakresie realizacji zadań:
upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Popularyzacja piłki
siatkowej” - 8 000 zł.
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn.
„Propagowanie zdrowego stylu życia” – 5 700 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. Szkolna 4, 16-315
Lipsk, w zakresie realizacji zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn.
„Aktywna rodzina” –5 500 zł.
ochrony i promocji zdrowia, pn. „Rehabilitacja i integracja” 2 500 zł.
Podlaska Szkoła Taekwon-do ‘Ko-Dang’ Lipsk, ul. Pusta
17/15, 16-315 Lipsk, w zakresie realizacji zadań:
upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Rywalizacja sportowa
w sportach walki 2018” – 4 000 zł.
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z
uwzględnieniem elementów programów profilaktycznych dla
osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu pn. „ Taekwon- do- wychowanie poprzez sport III” – 4 500 zł.
Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82/13, w zakresie realizacji zadania:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z
uwzględnieniem elementów programów profilaktycznych dla
osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu pn.
„Wypoczynek z jodem, morską falą i terapią w Gdyni” – 5 300
zł.
Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”, ul. Szkolna 4, 16-315 Lipsk
- w zakresie realizacji zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów, pn. „ Życie z pasją bez nałogów” – 4 000 zł.
ochrony i promocji zdrowia, pn. „Terapię poprzez zabawę” –
2 500 zł.
Opracowano Program zapobiegający bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lipsk na 2018 rok. Program został zaakceptowany przez powiatowego lekarza weterynarii, organizację
Kudłacz, dzierżawców, zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Podpisano umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Radysach na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie
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Gminy Lipsk oraz utrzymanie tych zwierząt i opiekę weterynaryjną za wynagrodzenie w wysokości 3,90 zł brutto za dobę, za
jedną sztukę.
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Adam Gromko ul. Jasionówka 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka na
konserwację oświetlenia ulicznego.
Podpisano umowę z firmą „STANS” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, 15-017 Białystok, ul. Łąkowa
9/46
polegającą
na
usuwaniu,
odbiorze
i unieszkodliwieniu padłych sztuk zwierząt niewiadomego i
nieznanego pochodzenia z terenu stanowiącego własność gminy Lipsk, zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka”.
Mimo złożenia w dniu 30.11.2017 r. dokumentów do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania
pn. „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”, do tej
pory nie mamy żadnych informacji odnośnie naszego projektu.
Dnia 26.01.2018 r. złożono do LGD Fundusz Biebrzański
wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Roboty budowlane
oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w
Lipsku”. Całkowita wartość projektu to 195.875,46 zł, natomiast dofinansowanie projektu w wysokości 85 % kosztów
kwalifikowalnych, tj. 166.494,14 pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2014-2020. Dnia 23.02.2018 r. otrzymaliśmy informację, że
inwestycja ta została wybrana do dofinansowania przez LGD
Fundusz Biebrzański.
Dnia 18.02.2018 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożono
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej
Strefy Aktywności na terenie Miasta Lipsk”. Wartość projektu to 99.711 zł, natomiast dofinansowanie z MSiT w wysokości 70 %, wyniesie 69.797,00 zł. W ramach projektu planowane jest wykonanie zewnętrznej siłowni oraz nowego placu
zabaw przy budynku LOLA w Lipsku. Oczekujemy na informację o wynikach konkursu.
Dnia 01.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę na dofinansowanie wniosku pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”. Kosztorysowa wartość inwestycji to 179.650,86 zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 w wysokości 85 % 152.703,23 zł.
Wydano 11 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w tym 1
decyzję na wniosek Gminy Lipsk dla inwestycji, obejmującej
budowę pomnika w formie kamienia z tablicą pamiątkową
na działce nr 443 w Lipsku, przy ul. Rynek (Park Miejski),
Dnia 22.02.2018 r. na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczono zapytanie
ofertowe
dotyczące
realizacji
projektu
pn.
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy
Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności”, obejmujące
budowę dwóch altan rekreacyjnych. W ustalonym terminie
(09.03.2018 r.) wpłynęły 2 oferty:
MAXBUD Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Paweł
Trochimowicz oraz Przedsiębiorstwo Budowlane APK Artur
Peczyk. W związku z tym, że na realizację zamówienia
przeznaczono kwotę niższą, niż zawarta w ofertach, do podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie w
budżecie gminy tej kwoty.
Radni przyjęli także szereg uchwał, między innymi w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu i Powiatowi Augustowskiemu, udzielenia zgody na
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podpisanie umowy z Gminą Sztabin w zakresie objęcia mieszkańców gminy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance oraz szereg uchwał
dotyczących jesiennych wyborów samorządowych.
Radni przyjęli także sprawozdania takie jak: sprawozdanie
Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017, z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018, z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 za 2017 r, raport monitoringowy z wdrażania w 2017 r. Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Lipska na lata 2016-2021.
Rada Miejska pochyliła się także nad uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz rodzajów świadczeń w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Podtrzymali także dotychczasową wysokość opłat za korzystane z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lipsk.
Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na ternie gminy Lipsk w 2018 r.
- Bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku są dużym
obciążeniem dla budżetu gminy. Dlatego wszyscy powinniśmy
dołożyć starań, aby bezpańskich psów było jak najmniej. Planowane są między innymi akcje darmowej sterylizacji. Ponawiamy ciągle apel o adopcję zwierząt ze schroniska oraz tych,
które jeszcze do niego nie trafiły. Ostatnia akcja zakończyła się
powodzeniem, kiedy oddaliśmy w dobre ręce cztery bezdomne szczeniaki – mówił Lech Łępicki podczas sesji.
Z decyzją Rady w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r. próbował nie zgodzić się
sołtys wsi Jałowo. Argumentował, że są to pieniądze potrzebne wsiom na zaspokojenie ich zróżnicowanych potrzeb oraz,
że część pieniędzy zostanie zrefundowana z budżetu centralnego. Jednak radni i sołtysi odparli argumenty sołtysa twierdząc,
że procedury wydatkowania tych środków są zbyt skomplikowane a w obecnej sytuacji Rada Miejska jest otwarta na potrzeby wsi: modernizuje i poprawia drogi, remontuje świetlice
wiejskie. Kolejna sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na
poniedziałek, 4 czerwca.
(IW)

Koledze Franciszkowi
Wiesławowi Bochonko
Dyrektorowi Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Lipsku
wyrazy współczucia i słowa
wsparcia z powodu śmierci
Brata
składają pracownicy M-GOK
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Wieść gminna niesie:
Powstanie boisko do ręcznej
W poniedziałek, 14 maja, Lech Łępicki, burmistrz Lipska
podpisał umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie
na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”. Wkrótce powstanie boisko, na
którym będzie można zagrać między innymi w ręczną

Teren przy LOLI zmieni się nie do
poznania, „stara szkoła” już wygląda pięknie!
W czwartek, 17 maja, Lech Łępicki, burmistrz Lipska. podpisał umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie
na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej
Aktywności (LOLA)”
Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
mająca na celu udostępnienie mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę boiska sportowego.

Wykonawcą robót będzie firma COMPLEXE SPORTIF, Grażyna Kowalska z Tłuszcza
Zadanie polega na budowie boiska sportowego do gry w piłkę
ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w
Lipsku. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia to 199.211,81 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 99.358,00 zł. Termin wykonania tych prac to 05.10.2018 r.

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem operacji jest budowa dwóch altan rekreacyjnych w celu
udostępnienia mieszkańcom Lipska oraz turystom infrastruktury rekreacyjnej. Wykonawcą robót będzie firma
MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł
Trochimowicz z Lipska.
Zadanie polega na budowie dwóch altan rekreacyjnych, wykonaniu utwardzenia terenu wokół altan, wykonaniu przyłącza
elektrycznego ze skrzynką elektryczną i rozbiórce części utwardzenia terenu na działce o nr geod. 591, przy ul. Szkolnej 4 w
Lipsku. Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia to 99.725,94 zł, natomiast dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 wyniesie 42.313,00 zł. Termin wykonania tych prac to 19.07.2018 r. Dodatkowo przy LOLI plano-
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konanie gier terenowych, instalację monitoringu, instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), kurtynę wodną i instalację nawad-

wana jest „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie
Miasta Lipsk”. Wniosek o dofinansowanie tego zadania został
już złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość projektu to 99.711 zł, natomiast dofinansowanie z MSiT w wysokości
70 %, wyniesie 69.797,00 zł. W ramach projektu planowane jest
wykonanie zewnętrznej siłowni oraz nowego placu zabaw przy
budynku LOLA.
Obecnie ku końcowi zbliża się remont budynku po starej szkole,
gdzie mieścić się będzie Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego
w Lipsku”
Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 16.05.2018 r. w Bazie
konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zamieszczono Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.:
„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku”.
Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Lipska
poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne.
W ramach projektu zaplanowano: częściowy remont nawierzchni alejek, wymianę ławek i koszy, remont oświetlenia, gospodarkę drzewostanem i rabatami, modernizację placu zabaw, wy-

niającą.
Planowany termin realizacji projektu to 10.12.2018 r. natomiast
termin składania ofert mija w dniu 01.06.2018 r. o godz. 10.00.

Zmodernizowane zostaną odcinki
drogi gminnej w Bohaterach
Wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na na
„Przebudowę odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych
Leśnych Bohater w km 0+480 - 1+045 oraz nr 102749B Nowe
Leśne Bohatery - Stare Leśne Bohatery w km 0+470 - 1+080” o
łącznej długości 1,175 km. W wyniku przebudowy jezdnia uzyska nawierzchnię asfaltową.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 102748B do Starych Leśnych Bohater
w km 0+480 - 1+045 oraz nr 102749B Nowe
Leśne Bohatery - Stare Leśne Bohatery w km
0+470 - 1+080”. Łączna długość odcinków
dróg planowanych do przebudowy wynosi
1,175 km. Tworzą one spójny układ komunikacyjny na obszarze sołectw Stare Leśne Bohatery i Nowe Leśne Bohatery łącząc się poprzez wspólne skrzyżowanie, którego przebudowa jest przewidziana w przedmiocie zamówienia. Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym.
Wykonawcą robót budowlanych będzie:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka
Akcyjna z Suwałk.
(Oprac. IW)

Sowa na zdrowie - TPL bierze udział w akcji
Towarzystwo Przyjaciół Lipska wzięło udział w facebookowej
akcji "Uszyj sowę na zdrowie", zorganizowanej przez Fundację
„Biała Wieża”. W niedzielę, 13 maja w Sali MGOK spotkaliśmy się, aby wspólnie uszyć sowy. Podczas naszego
„szyciowego” popołudnia powstało kilkanaście pięknych sów.
Uszyte sowy trafią do dzieci ze szpitali razem z książką "Bubuś
Puchaczek".
(IW)

Tradycyjnie, w kolejną rocznicę Ustanowienia Konstytucji 3 Maja, delegacja Towarzystwa Przyjaciół
Lipska złożyła wiązankę pod Pomnikiem Zginęli za
Polskę. Tym razem delegacja była złożona z najmłodszych i odrobinę starszych członkiń naszego
Stowarzyszenia.

Uprzejmie przypominamy, że składka członkowska w roku 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

Biuletyn TPL
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Czas na Piknik! Na Piknik już czas!
Już niedługo, bo 17 czerwca, po raz kolejny Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza na Piknik Rodzinny. Atrakcji i tym razem nie
zabraknie: konkursy, zabawy, turniej crossfit, ciekawi goście. Tegoroczny Piknik będzie jednak wyjątkowy, ponieważ będzie połączony z uroczystym otwarciem Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności, gdzie Towarzystwo Przyjaciół Lipska i inne stowarzyszenia mają swoją siedzibę. Tego dnia bądźcie z nami i razem z nami świętujcie to ważne dla nas wydarzenie!
A tymczasem, ogłaszamy konkursy! Zapoznajcie się z regulaminami i weźcie udział! Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym pt. „Tu mieszkamy”.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej rodzinę mieszkającą w Lipsku. Na
pracy powinien pojawić się element charakterystyczny dla Lipska (np.: herb, element miasta..). Technika wykonania pracdowolna płaska. Organizatorzy nie dopuszczają prac przestrzennych. Format prac A4 lub A3.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, wartość
merytoryczna pracy, interpretacja własna tematu, oryginalność, walory twórcze, estetyka wykonanej pracy
REGULAMIN
1. Organizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska, ul. Szkolna 4, 16-315 Lipsk
2. Adresaci konkursu: uczniowie klas przedszkolnych,
szkoły podstawowej i gimnazjum. Prace będą rozpatrywane w kategoriach: dzieci 4- 5 lat, dzieci 6-letniekl. I, II-III, kl. IV-V, kl.VI-VII, uczniowie gimnazjum. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są
trzy nagrody główne. Jury ma możliwość przyznania
wyróżnień i nagrodzenia dodatkowych prac.
3. Warunki uczestnictwa: zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, powiązanej z
tematem konkursu.
4. Technika: dowolna (niedopuszczalne są prace z
wykorzystaniem materiałów sypkich), format prac-A4
lub A3.
5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, wartość
merytoryczna pracy, interpretacja własna tematu, oryginalność, walory twórcze, estetyka wykonanej pracy.
6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną
metryczkę-przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko
dziecka, wiek lub klasę, imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego, nazwa przedszkola lub szkoły
jeśli opiekunem jest nauczyciel).
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora. TPL zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania, przetwarzania i publikowania prac dopuszczonych do konkursu.
9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i

dyplomy, które zostaną wręczone podczas Pikniku Rodzinnego
w dn. 17.06.2018r.
10. Termin nadsyłania/ składania prac: do 05.06.2018 r. Prace
należy dostarczyć do do p. A. Boruch, wiceprezesa Stowarzyszenia TPL lub przesłać na adres stowarzyszenia. Prace dostarczone
po
terminie
nie
podlegają
ocenie
Jury.
11. Przekazanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania
danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych
imprezy.
12. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez
Organizatora.

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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(część XX pamiętników Jana Bartoszewicza)
Zarząd sowchozu, na czele z dyrektorem, mieli nie mało pracy
zarządzać tak dużym majątkiem, ale o tem pisać nie będę, opiszę o przebiegu swojej pracy.
Zimą, kiedy z rana obeszło się wszystkie bazy: końskie, bydlęce, owcze i świńskie, obejrzało się, co było uszkodzone, poprawiło się, to zbierali się wszyscy do budynku tzw. warsztatowego i tam przeprowadzało się naprawę starych i robienie nowych: sań, sanek, tieleg („Telega”- to wóz odkryty na czterech
kołach, wykonany z samego drzewa - koła, osie, kołki, pudło.
Połączenie wszystkich części telegi odbywało się za pomocą
grubego sznura - cytowane źródło: internet z książki J. Verna
„Kurier carski” ) robienie na zapas dyszli, (…) i innych rzeczy
potrzebnych na przyszłość, i tak powtarzało się co dzień. Bardzo uroczyście obchodziliśmy święta „Oktaibrskoj rewolucji” i
Nowego Roku. Wtedy Zarząd sowchozu przygotował dla swych
robotników ucztę – zabili byka i świnię, było napieczone bułek
i ciast, a na obiad to były dania i mięsne i mleczne, a na zawierszenie tej uroczystości, to po ¼ l wódki (…) dla wszystkich
pracujących. Po przemówieniach, jako obowiązkowych, i po
skończonym obiedzie, była urządzona ogólna zabawa taneczna,
na którą składała się miejscowa orkiestra harmonistów, gitarzystów i bałałajeczników. Zabawa przeciągnęła się do późna w
noc. Poza wspomnianymi uroczystościami reszta dni przechodziła normalnie – monotonnie. Tak doczekaliśmy wiosny 1945
roku. Wtedy wyszło zarządzenie władz sowchozowych, aby
przystąpić do budowy budynku mieszkalnego na fermie mleczarsko - hodowlanej, oddalonej o 6 km od osady Niekrasowo.
Skład brygady był następujący: Waśka Buc jako brygadzista,
Lońka Lulka, Wincenty Smyk, Jan Bokuniewicz i ja, Jan Bartoszewicz – zwykli cieśle. Miejscem zamieszkania dla dojarek,
pastuchów i zwykłych robotników był barak obsługi fermy.
Wyżywienie mieliśmy ogólne przy miejscowej stołówce, ale
było dobre. Kiedy zapoznaliśmy się z dojarkami, które wychodziły na ranny udój (ok. godz. 7 rano), my już byliśmy przy
robocie i wtedy właśnie, kolejnie - jeden po jednemu przebiegaliśmy na plac zagrodowy, na którym odbywało się dojenie
krów, każdy, mając kubek ze sobą, podchodził do dojarki, a ta
napełniała naczynie i tut że wypijało się. Tak powtarzało się co
dzień, za wyjątkiem kiedy wpadała dozorczyni. Pokąd nie przyzwyczaili się do ciepłego mleka, to nie wszyscy wypijali ze
smakiem, ale potem to wypijało się z apetytem, tym bardziej, że
każdy czuł się zdrowszy i zauważył, że przybywa na wadze.
Pewnego ranka, kiedy wyszliśmy do pracy, jak to odbywało się
co dzień przed godziną 7, zauważyliśmy, że pędzi bryczka zawiadowcy uczastka (folwarku). Zdziwiło nas, że na bryczce
powiewa czerwona flaga (sztandar) i ktoś, cos krzyczy, a że
było jeszcze dość daleko, słów rozeznać nie mogliśmy. Wnet
stanęła przed nami i wtedy dopiero zawiadowca, prawie z płaczem, wykrzyczał radosną nowinę – „Koniec wojny! Germaniec skapitulował i zgodził się na wszystkie warunki jakie mu
rząd radziecki podyktował. Radości wszystkich nie było końca.
Zaczęli wszyscy ściskać się i całować, a Zarząd sowchozu, aby
uczcić ten dzień zwycięstwa, kazał zaprzestać wszelkich robót.
My Polacy, nie długo myśląc, zaraz zaprzęgli konie do tielegi i
udaliśmy się do Niekrasowa, do rodzin, aby wspólnie podzielić
się długo oczekiwaną radością.
Wieczorem odbył się wiec, na którym było dużo przemówień i
przez radio, z Moskwy, sam Stalin ogłosił tę radosną wieść.
Przemawiało dużo innych mówców, wojskowych i cywilnych.

Ze wszystkich wygłoszonych przemówień przebijała radość, że
już nareszcie skończyła się ludobójcza masakra, przestała przelewać się krew ludzka i, że kto pozostał przy życiu, wróci do
oczekujących go rodzin i krewnych.
Chociaż nie miałem od syna dłuższy czas wiadomości (od czasu
wyzwolenia Warszawy 17 stycznia), ale przeczuwałem, że jest
żywy, a skoro jest żywy, to się w niedługim czasie spotkamy.
Pierwsze dni radosnej wiadomości o zakończeniu wojny przeminęły prędko w codziennym trudzie i znoju, i znów nastało
dziś, jako było wczora, a jutro będzie jak jest dziś, tylko może z
tą różnicą, że zaczęli częściej zjawiać się żołnierze frontowi, ku
uciesze rodzin. Zaczęło przybywać ludzi do pracy, życie zaczęło przybierać inny wygląd, nawet do naszej brygady ciesielskiej, przybyło dwóch cieśli, byłych żołnierzy frontowych.
Nasze prace przy budowie na fermie posuwały się dosyć śpiesznie tak, że w październiku oddaliśmy budynek już pod dachem,
a sami przeszliśmy w inne miejsce, gdzie przystąpiliśmy do
budowy. Obory dla 300 sztuk owiec rasy „karakuły”. Pracę
naszą hamował brak materiału budowlanego, ale na czas była
obora gotowa. Następnie przeszliśmy do budowy nowej chlewni dla większej ilości świń, przy której to robocie przebyliśmy
całą zimę, aż do miesiąca marca, w którym to czasie przyszło
zarządzenie, aby obywatele polskiego pochodzenia szykowali
się do powrotu do Polski. Władza milicyjna zaczęła odbierać
posiadającym dowody tożsamości pochodzenia polskiego, kto
zaś takowych nie miał, trzeba było protokólarnie udowodnić
przez przynajmniej dwóch wiarygodnych świadków. Gorzej
przedstawiała się sprawa z obywatelami pochodzącymi z województw wschodnich jak: wileńskiego, poleskiego, łuckiego,
tarnopolskiego czy lwowskiego. Ci, którzy nie chcieli pozostać
na starych rodzinnych miejscach dążyli na zachód, na ziemie
tzw. „Odzyskane” ale dużo także powróciło na stare, rodzinne
miejsca.
Był wyznaczony dzień wyjazdu. Rano o świtaniu były podane
sanie zaprzężone a parę wołów dla każdej rodziny, a dla mało
rodzinnych, to i na dwie rodziny. Wyjazd był wczesny z powodu wiosennych roztopów, trzeba było korzystać z sannej, jeszcze zimowej, drogi. Z wielkim trudem udało się dociągnąć do
stacji kolejowej w Krasnoarmiejsku, gdzie już stał pociąg złożony z wagonów towarowych, do których zaczęliśmy załadowywać się ze swymi mizernymi bagażami. Po dwudniowym
postoju nareszcie pociąg ruszył w kierunku upragnionej Polski.
Podróż nasza odbywała się, o ile mnie pamięć nie myli ( w tym
kierunku jechaliśmy, a raczej wieźli nas) na Charków, Kijów,
Przemyśl. Granicę przekroczyliśmy w Medyce. W Przemyślu
mieliśmy dłuższy postój, bo dużo pojechało na Rzeszów, niektórzy zrezygnowali i wracali na Lwów, mieliśmy tam gorący
posiłek w miejscowej stołówce, a po obiedzie ruszyliśmy na
Tarnów, Kraków, Katowice, aż do Opola, gdzie nastąpiło rozszeregowanie nas. Ludność żydowska została skierowana do
kłodzka, część zaś Polaków pojechała na Lubań Śląski, gdzie
ich dzieci, którzy byli w wojsku, po demobilizacji zostali osiedleni na gospodarstwach poniemieckich , mając starych gospodarzy – Niemców, jako czasowych robotników rolnych, nas zaś
resztę, powieźli dalej. Tu już prowadził nas przedstawiciel
P.U.R (Państwowy Urząd Repatriacyjny – dop. Red.) na Poznań, Gniezno, Piłę, Stargard Szczeciński, Dąbie i nareszcie do
końcowej stacji i miasta Gryfino.
C.d.n.
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ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA AUDZIAŁU W KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku Biblioteka Publiczna.
2. Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godz. 9:50 w
sali widowiskowej MGOK.
3. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I – III ze Szkoły
Podstawowej w Lipsku:
- klasa licząca do 10 uczniów – 1 uczestnik
- klasa licząca 10 - 15 uczniów – 2 uczestników
- klasa licząca powyżej 15 uczniów – 3 uczestników
- klasa licząca powyżej 20 uczniów – 4 uczestników
Szkoły z Bartnik i Rygałówki mogą zgłosić po 3 uczestników.
4. Chętnych prosimy o dostarczenie wypełnionych Kart Zgłoszenia do dnia 28 maja 2018r. do Biblioteki Publicznej.
5. Podczas zmagań konkursowych uczestnicy zaprezentują 2
teksty literackie: wybrany przez siebie i przygotowany 8 -10
zdaniowy tekst oraz losowo wybrany tekst przygotowany przez
Bibliotekę Publiczną.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu.
7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie interneto-

wej www.kulturalipsk.pl i lokalnej gazecie „Echo Lipska”.
8. Dodatkowe informacje: tel. 87 6423014; e-mail biblioteka_lipsk@wp.pl
Cele konkursu: wyłonienie Mistrza Pięknego Czytania, kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy, kształcenie
umiejętności interpretacji tekstu literackiego, doskonalenie dykcji.
Kryteria oceniania:
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać
będzie: dykcję i prawidłową emisję głosu, interpretację tekstu i
umiejętność budowania nastroju, wrażliwość na piękno słowa
mówionego, charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności. Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 6. Suma zdobytych punktów wyłoni
zwycięzców konkursu.
Nagrody: organizator zakupi nagrody książkowe dla wszystkich
uczestników; przewidziano 6 nagród głównych oraz nagrody
pocieszenia. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
ZAPRASZAMY
Biblioteka Publiczna w Lipsku

Świadkowie historii
Maria Citko z d.
Suszyńska
– ur.
17.01.1924 r. w Lipsku, w wielodzietnej
rodzinie chłopskiej.
W roku 1933 rodzina
przeniosła się na własne
gospodarstwo
rolne, znajdujące się
na tzw. „Batorówce”,
na Koloniach Lipskich. W roku 1937
umiera nagle ojciec
Marii. Po wkroczeniu
w 1941 r. wojsk niemieckich, jako 17letnia
dziewczyna,
została
pracownicą
robót przymusowych - pracowała u Komisarza w Lipsku. Dwa lata później, w roku 1943, padło na nią podejrzenie o współpracy
z Armią Krajową, w wyniku czego została aresztowana.
Początkowo była więziona w Lipsku a następnie w Grodnie, później przebywała w obozach koncentracyjnych:
Majdanek, Ravensbruck, Buchenwald – komando Leipzig.
Aresztowany wraz z Marią brat Antoni, nie wrócił z obozu koncentracyjnego Natzweiler – komando Neckagartach.
Po powrocie do domu w czerwcu 1945 r. ukrywała się
przez jakiś czas przed NKWD. Potem pracowała wraz z
matką Antoniną na gospodarstwie i opiekowała się chorym od urodzenia bratem Janem.
W 1955 r. wyszła za mąż za Stanisława Citkę i urodziła
trzech synów. W 1969 r. rodzina Marii przeniosła się do
Lipska, gdzie zamieszkała na ul. Kościelnej. W 1991 r.
rodzinę Marii dotyka ogromna tragedia, umiera jej 33letni
syn Wojciech. W 2002 r. umiera także brat Jan, którym z

takim oddaniem opiekowała się przez wiele lat. W 2003 r. pochowała także swego męża Stanisława.
Będąc jeszcze w pełni sił działała w Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację oraz w Zespole Regionalnym „Lipsk”.
Została odznaczona m.i n.
- Medalem „Zwycięstwa i Wolności”
- Krzyżem Kawalerskim „Orderu Odrodzenia Polski”
- Krzyżem Oświęcimskim
- Krzyżem honorowym ZHP
- Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.
Z początkiem 2018 r., po trzecim udarze, stan zdrowia p. Marii
znacznie się pogorszył, w wyniku czego 14 kwietnia nastąpił
zgon.
Pani Maria zmarła jako ostatnia ze swego licznego rodzeństwa,
odchodząc pozostawiła: dwóch synów z żonami, siedmioro
wnucząt i sześcioro prawnucząt.
Niech odpoczywa w pokoju!

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci
p. Marii Citko,
pragniemy złożyć kondolencje
i wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłej
Członkowie Zespołu
Regionalnego „Lipsk”
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Biblioteka Publiczna w Lipsku poleca:
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Biebrzański Park Narodowy Informuje:
Czasowe
zamknięcie
szlaków
Informujemy
o
czasowym (do dnia
31 sierpnia 2018 r.)
zamknięciu dla ruchu
turystycznego fragmentów szlaków na terenie
Obrębu Ochronnego Basenu Środkowego
Północ.
Ograniczenie
dotyczy
przebiegających na jednym odcinku części
Szlaku Konnego Puszczy Augustowskiej,
żółtego szlaku pieszego PL-2541-y (Tama Tajenko) oraz ścieżki biegowej "Na skraju
Czerwonego Bagna".

Czekamy właśnie na Ciebie!

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zaprasza
do wzięcia udziału w warsztatach rysunku komiksowego
w ramach projektu

”Lokalny Bohater - Superbohater”
Jeśli lubisz rysować, interesujesz się komiksami, historia lokalna nie jest Ci obojętna…

To szukamy właśnie Ciebie!
Zapraszamy do wspólnej zabawy na warsztatach rysunku,
spotkaniach z historią oraz do współpracy przy tworzeniu
komiksu, który wspólnie opublikujemy!
Zgłoś się do nas koniecznie: MGOK w Lipsku zapisy
prowadzi instruktor Izabela Wróbel. Rekrutacja trwa do
końca maja!
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Stowarzyszenie „Pomóż
Sobie” otrzymało dotację od Fundacji PZU
Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” po raz
drugi napisało, złożyło projekt do Fundacji PZU i otrzymało dofinansowanie.
Z przyjemnością informujemy o tym
fakcie, a jednocześnie pragniemy podziękować Fundacji PZU za przyznanie dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „Edukacja w terapii”.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę
zwiększania dostępności usług diagno-
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styczno-terapeutycznych i wychodzi
naprzeciw tym potrzebom oferując diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej w
Lipsku. Powyższe wsparcie jest przewidziane dla 7 uczestników – dzieci w wieku 3-14 lat, z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dzieci zdrowych z deficytami procesów integracji sensorycznej,
uczęszczających do przedszkola i szkół
na terenie Gminy Lipsk. Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, poprawa koncentracji i samooceny,
dają większe możliwości osiągnięcia
lepszych wyników w nauce oraz kontaktach z otoczeniem. Oprócz aspektów
edukacyjnych i społecznych terapia SI
znacząco wpływa na zdrowie dziecka,

Spotkanie pełne zrozumienia
W sobotę 12 maja 2018 roku w Lipsku spotkali się rodzice
dzieci z niepełnosprawnością z Hajnówki oraz ze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”. Borykają się oni z podobnymi problemami
w życiu, łączy ich troska o dzieci teraz i w przyszłości. Choć
teraz dzieci rodziców z Hajnówki uczęszczają do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, to już dziś zastanawiają
się, co dalej? Do 25 roku życia państwo inwestuje w edukację,
klasy integracyjne, rozwój dzieci niepełnosprawnych, a potem,
gdy skończą etap szkolny, spychani są na margines społeczeństwa. Na spotkaniu byli też obecni pracownicy Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kadra pedagogiczna doskonale rozumie problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością, ich uczniów, którzy po zakończeniu nauki skazani są na
cztery ściany domu. Szczególnie odczuwalny jest brak wsparcia dzieci/ osób dorosłych z najgłębszą niepełnosprawnością,
wymagających pracy jeden na jeden, ONI się nie kwalifikują
nigdzie, nie ma miejsc - słyszą rodzice. Ile wysiłku wymaga
opieka całodobowa nad dzieckiem z niepełnosprawnością
sprzężoną, wiedzą tylko rodzice.

stymuluje systemy zmysłowe i poprawia
sprawność motoryczną.
Dzięki dofinansowaniu zadania z Fundacji PZU diagnoza i terapia Integracji
sensorycznej staną się dostępniejsze dla
dzieci z małych miejscowości. Jednym z
celów zadania jest też propagowanie
wiedzy o sposobach pomocy dziecku w
zakresie zaburzeń integracji sensorycznych. Urzeczywistnienie tego celu przyczyni się do pomocy rodzicom jak zrozumieć i wspomagać rozwój ich dzieci, do
wzrostu ich świadomości na temat korzyści terapii i zagrożeń z jakimi się wiąże jej zaniechanie.
(AS)

Obecny na spotkaniu Pan Krzysztof Anuszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla
Zygmunta Augusta w Augustowie, zaprosił obecnych do Kurianki, do zapoznania się z funkcjonowaniem i pracowniami
Środowiskowego Domu Samopomocy. Rodzice oraz Pan
Krzysztof wymienili się doświadczeniami oraz wiedzą o tworzeniu ośrodków wsparcia, min. jak doszło do utworzenia ŚDS
w Kuriance, jak ważne jest zaangażowanie i przychylność
władz samorządowych, jak bardzo są potrzebne takie miejsca.
Obecna na spotkaniu p. Iza Ciereszko ze Stowarzyszenia
„Radość życia” z Dąbrowy Białostockiej opowiedziała z kolei
o funkcjonujących przy ich Stowarzyszeniu Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Świetlicy Rehabilitacyjno-Adaptacyjnej.
Zachęceni i zmotywowani przykładami funkcjonujących na
naszym terenie placówek, Rodzice z Hajnówki doszli do przekonania że pierwszym krokiem będzie założenie stowarzyszenia. Choć kosztuje to wiele wysiłku i mozolnego działania,
WARTO!
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku za udostępnienie miejsca na spotkanie.
Zarząd Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”
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Kochamy ręczną!
W poniedziałek, 14 maja na Orliku w Lipsku odbył się Lokalny
turniej eliminacyjny, organizowany przez Fundację Orły Sportu
pod nazwą "Kocham Ręczną na Orliku". W Turnieju wzięli
udział chłopcy i dziewczęta z III i IV klas szkoły podstawowej.
Na Orliku oprócz reprezentantów Szkoły Podstawowej w Lipsku gościliśmy kolegów i koleżanki ze Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie Białostockiej. Tym razem drużyny z Dąbrowy okazały się lepsze.
- Cieszy nas spora frekwencja na pierwszym tego typu turnieju.
Dzieciaki dzielnie walczyły, ale bardziej niż rywalizacja liczyła
się dobra zabawa, której podczas turnieju nie zabrakło – mówi
organizator turnieju Arkadiusz Boguszewski.
(IW)
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Nad formą pracują cały czas!
Combat Sports Academy nie zwalnia
nawet na chwilę! Trenują, ćwiczą, walczą… i zwyciężają!
MIEDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA JUNIORÓW I JUNIORÓW
MŁODSZYCH W TAEKWON-DO ITF
Dobry start naszych taekwondzistów
podczas 22.04 zawodów w Lubartowie,
które odbyły się 22 kwietnia. Turniej był
drugą i decydującą eliminacją do Mistrzostw
Polski.
Oto
wyniki:
Partycja Lipska – złoty medal za walki
juniorek
do
50
kg;
Paweł Chomiczewski – złoty medal w
walkach
juniorów
do
68
kg;
Kamil Borodziuk – srebro w walkach
juniorów młodszych do 58 kg;
Maciej Budnik – srebrny medal w walkach
juniorów
do
62
kg;
Hubert Mackało – srebro w walkach juniorów
młodszych
do
64
kg;
Łukasz Owsiejko – brąz za walki juniorów młodszych do 46 kg oraz brąz za

układy formalne stopni uczniowskich;
Julia Kułak – brązowy medal za walki
juniorek młodszych do 42 kg;
Kinga Kasjan – brąz w walkach juniorek
młodszych
do
46
kg.
Wszyscy nasi zawodnicy uzyskali kwalifikacje
do
Mistrzostw
Polski.
Nasz wyjazd do Lubartowa odbył się
dzięki wsparciu Podlaskiej Federacji
Sportu.
ZWYCIĘSTWO DEBIUTANTA NA
EŁCKIEJ LIDZE KICKBOXINGU!
Tristan Rusiłowski w swoim debiucie
wygrywa jednogłośnie na punkty walkę
K-1 w Ełku!
Dziękujemy za możliwość startu trenerom klubu Thor Ełk!
Spartan Race Bytom
W dniu 24 marca ekipa CSA Cross Team
wzięła udział w biegu przeszkodowych
na dystansie Super (13 km i 25 przeszkód) organizowanym w Bytomiu przez

Spartan Race. Wszyscy członkowie drużyny ukończyli ten morderczy bieg. W
klasyfikacji drużynowej uplasowaliśmy
się na 19. miejscu na 30 drużyn. Jak na
pierwszy raz zajęliśmy bardzo dobre
miejsce, zostawiając w tyle kilka profesjonalnych drużyn sygnowanych przez
Spartan Race. Dodatkowo jeden z członków drużyny pokonał dystans Sprint (5
km i 20 przeszkód).
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
MŁODSZYCH W TAEKWON-DO ITF
Z Nowej Rudy tym razem wracamy bez
medali, ale za to z bardzo cennym doświadczeniem zebranym przez reprezentantów Combat Sports Academy. Nasi
zawodnicy mają na koncie niezwykle
zacięte i wyrównane pojedynki, w których jednak końcowo musieli uznać wyższość rywali.
W przypadku Kamila i Huberta były to
już kolejne Mistrzostwa Polski - u obu
chłopaków widać progres i nieustanną
chęć pracy nad elementami wymagającymi poprawy. Oby tak
dalej, a będzie naprawdę świetnie.
W przypadku Kingi i Łukasza był
to pierwszy turniej tak wysokiej
rangi - widocznych kilka bardzo
dobrych elementów wypracowanych na treningach, ważne doświadczenie i materiał do przemyśleń oraz dalszej pracy. Wszystkim naszym zawodnikom należą
się gratulacje - w Mistrzostwach
Polski biorą udział tylko najlepsi. Włożyliście w swoje pojedynki kawał serca,
potu i roboty z treningów. Cele i elementy do ćwiczenia przed końcem sezonu są
jasne, a efekty analizy i pracy wykonanej
w najbliższym czasie będą do sprawdzenia już za dwa tygodnie, podczas turnieju
PLT w Bartoszycach – relacjonuje trener,
Tomasz Leszkowicz.
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
W TAEKWON-DO ITF
Podczas odbywających się w dniach 1112 maja w Kłobucku XXVII Mistrzostwach Polski Juniorów nasi reprezentanci wywalczyli w sumie trzy brązowe medale.
Zdecydowanie najbardziej usatysfakcjonowana może się czuć Patrycja Lipska,
dla której trzecie miejsce w walkach do
50 kg jest długo wyczekiwaną nagrodą za
kilkuletnią pracę podczas treningów.
Trzecie miejsce w walkach do 68 kg wy-

walczył Paweł Chomiczewski, który o
wpis przegrał z późniejszym wicemistrzem Polski.

Natomiast Maciej Budnik obronił ubiegłoroczny brązowy medal za walki do 56
kg.
CSA NA SPARTAN RACE
19 maja klubowa drużyna CSA Cross
Team wzięła udział w kolejnym biegu z
przeszkodami na dystansie Sprint czyli 5
km i 25 przeszkód.
Ekipa CSA Cross Team w składzie Aga
Margielewicz, Wojciech Kukowski, Maciej Toczyłowski, Przemysław Kozłowski i Tomasz Margielewicz wywalczyli w
Krakowie w klasyfikacji generalnej wysokie 12 miejsce (na 33 drużyny). Jako
drużyna mieszana zajęli 4 miejsce!
(Oprac. IW)
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