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75 rocznica tragicznych wydarzeń
w Naumowiczach
Każdego roku z Lipska wyjeżdża pielgrzymka na Białoruś, by
odwiedzić miejsce mordu na mieszkańcach Lipska dokonanego przez Niemców w 1943 r. W tym roku z możliwości zbiorowego wyjazdu skorzystało 76 osób.
Na polowej Mszy św. w Naumowiczach pod przewodnictwem
bp. grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza zgromadziło się
kilkaset osób, w tym pielgrzymi z Lipska, Augustowa i Ełku.
W miejscu zbiorowej mogiły kwiaty złożyły delegacje: w imieniu
Marszałka Województwa Podlaskiego Andrzej Koronkiewicz,
radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Maria Bieciuk, emerytowana dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku oraz
Grażyna Serafin, prawnuczka bł. Marianny Biernackiej, przedstawiciele samorządu Gminy Lipsk: Lech Łępicki, burmistrz Lipska, radni Rady Miejskiej w Lipsku na czele z wiceprzewodni-

czącym Janem Krysiukiem, w imieniu pielgrzymów: Stanisław
Betko, prawnuczek bł. Marianny Biernackiej oraz radni Rady
Miejskiej w Lipsku, oraz przedstawiciele samorządu augustow-
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skiego. W pielgrzymce wzięli udział także harcerze z 6 Lipskiej
Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” i ks. Tadeusz Białous.

Do Naumowicz z Grodna wyruszyła także piesza pielgrzymka
Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, aby uczcić śmierć bł. Marianny Biernackiej i licznych przedstawicieli polskiej inteligencji,
wymordowanych przez gestapo w czasie okupacji niemieckiej.
Piesza pielgrzymka z Grodna przybyła do Naumowicz po raz
czwarty.

Koledze

Franciszkowi
Wiesławowi Bochonko
Oprócz odwiedzenia miejsca zbiorowego mordu, pielgrzymi z
Lipska zwiedzili także Grodno, była to też okazja do spotkania z
rodzinami, które mieszkają na Białorusi.

Dyrektorowi
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury w Lipsku

wyrazy współczucia i słowa
wsparcia z powodu śmierci

Brata
składają
Koledzy z Koła Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Lipsku
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II Turniej Tenisa Stołowego
Osób Niepełnosprawnych o
puchar Burmistrza Lipska
Kurianka2018”
W dniu 16 maja 2018 w ŚDS odbył się
II Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych o puchar Burmistrza
Lipska „Kurianka2018”. Organizatorem i
gospodarzem imprezy był Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kuriance. Do
udziału w turnieju zostały zaproszone
osoby z niepełnosprawnościami z kilku
ośrodków: ŚDS Augustów, WTZ Augustów, ŚDS Suwałki prowadzony przez
Stowarzyszenie „Aktywni tak samo”,
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, WTZ w
Dąbrowie Białostockiej i zawodnicy z
ŚDS Kurianka (w sumie 32 uczestników
z 6 ośrodków terapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych).
O godz. 9:00 spotkanie otworzyła Krystyna Zawadzka witając uczestników i trenerów z poszczególnych ośrodków, zaproszonych gości i kibiców. Następnie
trener miejscowych zawodników Piotr
Kudaj wyjaśnił zebranym kolejność i
zasady zawodów, a podczas dalszej kolejności na bieżąco komentował przebieg
zawodów oraz zapisywał wyniki meczy.
Odbyły się 32 mecze złożone z fazy eliminacyjnej, fazy pucharowej, ćwierćfinałowej, półfinałowej, mecz o III miejsce i
wielki finał. Mecz o III miejsce rozgrywali Maciej Tarasewicz z WTZ z Dąbrowy Białostockiej z Henrykiem Ziarko z
ŚDS Augustów. W wielkim finale spotka-

li się Grzegorz Sawicki i Artur Żuk – obaj
z ŚDS Kurianka.
Zwycięzcami turnieju zostali :
I – Artur Żuk
II – Grzegorz Sawicki (obaj z ŚDS w
Kuriance)
III - Maciej Tarasewicz (WTZ Dąbrowa
Białostocka)
Po meczu finałowym wszyscy zebrani
spotkali się w plenerze, gdzie przy muzyce, ognisku i poczęstunku nastąpiła dekoracja zwycięzców. Na podium stanęli
wyżej wymienieni zwycięzcy, którzy

zostali odznaczeni medalami, dyplomami, nagrodami rzeczowymi i pucharami
ufundowanymi przez Burmistrza Lipska.
Również pozostali zawodnicy zostali
uhonorowani dyplomami, pamiątkowymi
medalami za udział w zawodach. Nikt nie
został pominięty, wszyscy zasłużyli na
uznanie i nagrodę. Nastąpiły sesje zdjęciowe grupowe i indywidualne zawodników w celu zatrzymania tej doniosłej
chwili. Potem były tańce i zabawa dla
wszystkich.

(Opiekunowie i podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kuriance)

Ku uciesze szczypiornistów
– jest już boisko do piłki ręcznej
W poniedziałek, 9 lipca, oficjalnie oddane zostało do użytku
nowo wybudowane boisko do piłki ręcznej przy Zespole
Szkół Samorządowych w Lipsku.
Nowe boisko wygląda świetnie i jeszcze przed oficjalnym
otwarciem zostało przetestowane przez lipską młodzież, co
potwierdza zasadność poniesionych nakładów i trafność inwestycji.
Zadanie polegało na budowie boiska sportowego do gry w piłkę
ręczną na terenie Zespołu Szkół Samorządowych 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.
W poniedziałek wspólnie boisko oglądali Lech Łępicki, burmistrz Lipska, urzędnicy z referatu inwestycji oraz Grażyna
Kowalska, właściciel firmy Complexe Sportif wykonawcy boiska, Grzegorz Paź – kierownik robót oraz Renata Stankiewicz,
inspektor nadzoru inwestorskiego, a także pracownicy szkoły.
Boisko zostało wybudowane w ramach
zadania pn.
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku

Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
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rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEA- kulturalnej.
DER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, na
(IW)
operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i

ETNO-DESIGN w M-GOK
W poniedziałek i wtorek (18-19 czerwca) w MGOK w Lipsku odbyły się warsztaty ETNO-DESIGNU Tradycja i Młodzi w ramach projektu „Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, realizowanego przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

W ramach projektu młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku nanosiła tradycyjne wzory z tkaniny dwuosnowowej naszej tkaczki Kazimiery Makowskiej na koszulki i ekotorby. We wtorek zaś ozdabialiśmy i barwiliśmy
tkaniny metodą batikową. Z tych pięknych tkanin powstały
sukienki, które będą prezentowane na pokazie mody w
październiku w siedzibie WOAK-u.
(IW)

Str. 6

Echo Lipska

czerwiec - lipiec 2018

Uroczyste otwarcie remizy OSP w Rygałówce
24 czerwca została oficjalnie otwarta nowa remiza
OSP przy świetlicy wiejskiej we wsi Rygałówka, z
której będą korzystali druhowie OSP Siółko.
Do tej pory strażacy korzystali z remizy umiejscowionej w starym garażu. Teraz cieszą się nowym budynkiem. Niestety na
nowszy sprzęt będą musieli jeszcze chwilę poczekać.
W niedzielę, 24 czerwca, oficjalnego otwarcia remizy dokonał
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński, Lech Łępicki, burmistrz Lipska, ks. kanonik Grzegorz

Zwierzyński i ks. kanonik Waldemar Sawicki, st. bryg. Andrzej
Sobolewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Zdzisław Czakis, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP, kpt. Krzysztof Kiewlak,
Komendant Powiatowy PSP w Augustowie, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Jak Krysiuk, oraz prezes OSP Siółko druh Andrzej Dobko.
Wiceminister gratulując nowego obiektu podkreślił rolę i znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Druhnom i druhom podziękował za

ich ofiarność, poświęcenie oraz za to, że na co
dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy Lipsk i z oddaniem niosą im
pomoc w każdych warunkach, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Zaznaczył, że strażacy ratują
ludzkie zdrowie, życie, mienie, a także środowisko. Robią wszystko, co możliwe, aby zapobiec
nieszczęściom, a jeżeli do nich dochodzi – to oni
zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. W ciągu
roku strażacy w całej Polsce podejmują ok. 520
tys. interwencji, co oznacza, że wyjeżdżają do
zdarzeń średnio mniej więcej co minutę.
Na terenie północno-wschodniej Polski, powiatu
augustowskiego, w tym miasta i gminy Lipsk
zagrożeń jest znacznie mniej. Nad bezpieczeństwem mieszkańców tej gminy czuwa 174 strażaków skupionych w 5 jednostkach OSP, z których 2 są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Nowa remiza powstała dzięki dużemu wsparciu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dzięki udziałowi
środków własnych Gminy Lipsk.
Burmistrz Lipska Lech Łępicki ma nadzieję, że remiza oraz
odnowiona przy okazji świetlica zintegruje mieszkańców i przyciągnie młodych ochotników do służby w straży pożarnej.
(Oprac. IW)
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Przebudowa
ulicy Saperów

Po raz pierwszy w Lipsku realizowana będzie tak
duża inwestycja drogowa. Za kwotę około 3,2 mln
złotych zostanie przebudowana najważniejsza część
ulicy Saperów, na odcinku o długości 850 mb. – od
ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Żłobikowskiego.
Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu
robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych nawierzchni, przebudowie sieci kanalizacji
deszczowej, wykonaniu robót ziemnych, podbudów,
warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wykonaniu
chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego oraz Gminy
Lipsk.
18 czerwca została podpisana umowa pomiędzy
firmą STRABAG Sp. z o.o. i Powiatowym Zarządem

Dróg w Augustowie. W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski i Lech Łępicki – Burmistrz
Lipska, a podpisy na dokumentach złożyli: Artur Krasowski –
Dyrektor Białostockiego Oddziału STRABAG Sp. z o.o oraz
Daniel Hiero – Dyrektor PZD w Augustowie. Prace rozpoczną
się w najbliższych dniach, a termin zakończenia robót zaplanowano na 31.10.2018 r.

Prosimy o wyrozumiałość wszystkich użytkowników przebudowywanej drogi i przepraszamy za utrudnienia, jakie mogą
wyniknąć w trakcie prowadzonych prac.

Starostwo Powiatowe w Augustowie
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Ulica Miejska ma nowe
chodniki
Wcześniej był asfalt, teraz ul. Miejska doczekała się
chodników. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu
stronach jezdni. W sumie Gmina Lipsk wraz z Powiatowym Zarządem Dróg wybudowała 403 m chodnika.
W piątek, 15 czerwca, zakończona została budowa

chodników przy ul. Miejskiej w Lipsku.
W obecności przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonawcy i
przedstawicieli gminy Lipsk, podpisano
zgodnie protokół odbioru inwestycji.
Budowa dwóch odcinków chodników, o
łącznej długości 403 m, wyniosła 150
tys. zł. Oba samorządy: Gmina Lipsk
oraz Powiat Augustowski po połowie
pokryją koszty budowy.
(IW)

W dniu 15 czerwca 2018 r. zakończono realizację zadania
„budowa chodników na ul. Miejskiej na długości 403 m” a zarazem oddano do użytku mieszkańcom. Szacowany koszt wyniósł 150 tys. zł na co złożyło się 50 % Starostwo i 50 % Gmina
Lipsk. Powyższa inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie
zaangażowanie Starosty Augustowskiego Pana Jarosława Szlaszyńskiego oraz radnych powiatowych, a także Burmistrza Lip-

ska Pana Lecha Łępickiego oraz radnych Rady Miejskiej w
Lipsku.
Inwestycja ta została zrealizowana w 75 rocznicę męczeńskiej
śmierci bł. Marianny Biernackiej i 130 rocznicę jej urodzenia.
Uważam osobiście, że w tym przypadku wstawiennictwo bł. M.
Biernackiej jest bezsporne. Mieszkańcy ul. Miejskiej jak również i wszyscy użytkownicy tej drogi są zadowoleni, albowiem
poprawi bezpieczeństwo pieszych na tej drodze.
Nadmienię, że pod obelisk ku czci bł. M. Biernackiej znajdujący się na tej ulicy oraz rodzinnego domu przybywa wielu pielgrzymów z Polski
jak też z zagranicy. Słyszy się głosy pochwały,
że do realizacji tej inwestycji doszło oraz, że
wykonawca – firma Pana Tomasza Wnukowskiego stanęła na wysokości zadania.
Dlatego pragnę serdecznie podziękować, w swoim imieniu, jak też i wszystkich użytkowników,
inwestorom, czyli Starostwu Powiatowemu w
Augustowie jak też Urzędowi Gminy w Lipsku
oraz wykonawcy.
W ich intencji za pośrednictwem bł. M. Biernackiej zostanie odprawiona msza św. 8 września
2018 r. o godzinie 18.00.
Z wyrazami szacunku
Prawnuk bł. M. Biernackiej
Stanisław Betko

Kolejny Piknik Rodzinny za nami!
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska w tym
roku zorganizowało kolejny, czwarty Piknik Rodzinny,
na którym bawiły się rodziny 17 czerwca na placu targowym przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności.
Tradycją się stało, że podczas Pikniku rozstrzygane są
dwa konkursy: Na najsmaczniejsze ciasto oraz konkurs
plastyczny.
- W tym roku obserwowaliśmy mniejsze zainteresowanie
zarówno konkursem na najsmaczniejsze ciasto jak i konkursem plastycznym, ale udało nam się wyłonić zwycięzców w obu konkurencjach. Cieszymy się, że rodziny bawią
się razem z nami włączając się w naszą wspólną inicjatywę – mówi prezes stowarzyszenia Monika Kobeldzis.
Nie zabrakło tego dnia atrakcji. Podobnie jak w latach
ubiegłych dzieci zbierały pieczątki na specjalnych kuponach, aby otrzymać upominek, i wziąć udział w losowaniu
nagród. Na scenie wystąpiły: Grupa „Dream Girls”, Mło-

Imprezę mistrzowsko poprowadził Paweł Leszkowicz.
- Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom,
którzy włączyli się w organizację naszego wspólnego

pikniku. Dziękujemy Miejsko – Gminnemu
Ośrodkowi Kultury, harcerzom, gronu pedagogicznemu, naszym pielęgniarkom, które
podczas pikniku robiły badania profilaktyczne, strażakom, funkcjonariuszom Straży
Granicznej i Policji, wolontariuszom i przedstawicielom stowarzyszeń i przyjaciołom. W
szczególności dziękujemy rodzinom, które
przyszły do nas pomimo palącego słońca.
Bez Was nie byłoby pikniku.
-mówi
Agnieszka Boruch, wiceprezes TPL.
(IW)

dzieżowa Orkiestra Dęta, Cyrkplozja z Różanegostoku.
Nie mogło zabraknąć pokazów Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej z Placówki w Lipsku czy Policji.
Na scenie prezentowały się wszystkie działające na terenie gminy stowarzyszenia: TPL, Stowarzyszenie na rzecz
osób niepełnosprawnych „Pomóż Sobie”, Podlaska Szkoła
Taekwon-do i Harcerza z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej
Służby Granicznej „Żubry”. Zatańczyły zespoły „Mała Pasja” z Lipska i „Tańczące Emotki” z Krasnegoboru oraz
najmłodsi tancerze z lipskiego przedszkola.
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Partnerzy Pikniku Rodzinnego
Urząd Miejski w Lipsku
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w
Krasnymborze
6 Lipska Drużyna Służby Harcerskeij "Żubry"
Stowarzyszenie Pomóż Sobie
Combat Sport Academy
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku
SPZOZ w Lipsku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie i
Posterunek Policji w Lipsku
Straż Graniczna Placówka w Lipsku
Nadleśnictwo Płaska
Britisch American Tobacco Polska S.A.
Cyrkplozja
Związek Komunalny Biebrza
Elżbieta Chyzopska ElaFryz

Sponsorzy Pikniku
Rodzinnego
Firma TIS GRoup, Producent Kotłów CO na
paliwa stałe, Zakład Produkcyjny w Lipsku
Cargill
MaxBud Market Budowlany Usługi remontowo
budowlane, Paweł Trochimowicz, Lipsk
Od sąsiada Firma Usługowo Handlowa Joanna
Trochimowicz
Finezja Smaku
Agnieszka i Zbigniew Pietrewicz, Ubezpieczenia
Zakład Mechaniki Pojazdowej Ireneusz Krawczuk
Sklep Groszek
Top Gen
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Egida sala bankietowa
Krówka, Markety Rolno – Budowlane
Lewiatan Sklep "Miś"

Dziękujemy!

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

B I U L E T Y N T O W AR Z Y S T W A P R Z Y J AC I Ó Ł L I P S K A
Redaguje zespół w składzie: Izabela Wróbel, Agnieszka Boruch
Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23.

G.P.II-441/351/82
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Kiedyś zmielił losy Lipska,
wkrótce powstanie o nim komiks
Zadanie pn. "Lokalny bohater - Superbohater" jest
realizowane przez MGOK w Lipsku w ramach projektu Pomost dla Niepodległej. W ramach zadania
grupa 10 młodych i zdolnych osób rysuje komiks obrazujący wydarzenia z udziałem naszego lokalnego
bohatera Stanisława Żłobikowskiego. Komiks zostanie wydany drukiem i rozdany mieszkańcom Lipska
podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Żłobikowskiemu - 15 sierpnia.

Jakie wydarzenia upamiętni komiks?
Stanisław Żłobikowski ratuje ludzi uwięzionych w
kościele
W sierpniu 1915 r. w czasie działań wojennych front
zatrzymał się na linii rzeki Biebrzy. Miasto było
ostrzeliwane przez artylerię rosyjską stacjonującą w
rejonie wsi Jałowo. Żołnierze niemieccy okupujący
Lipsk spędzili mieszkańców do kościoła, zabraniając
wychodzenia w ciągu dnia. Jedynie nocą wypuszczano po jednej dorosłej osobie z rodziny w celu przyniesienia posiłku. Sytuacja taka trwała około dwóch
tygodni. Zgromadzonym w kościele dokuczało zimno, pragnienie i głód. Sytuacja skomplikowała się,
gdy wojska rosyjskie uznały, że wieża świątyni jest
punktem obserwacyjnym i rozpoczęły jej ostrzał.
Wówczas znaleźli się dwaj śmiałkowie, Stanisław
Żłobikowski wraz z kolegą, którzy z narażeniem życia przedostali się przez linię frontu do Rosjan i poinformowali, że kościół jest pełen ludzi. Odstąpiono od
ostrzału.
Postępy w pracach są widoczne, powstało już kilka
stron gotowego komiksu. Nad wyrazem artystycznym czuwa artysta plastyk Jacek Marcinkowski.
Spotkaliśmy się także z krewnym naszego bohatera Piotrem Żłobikowskim, który pokazał nam dokumen-

ty potwierdzające autentyczność sierpniowego wydarzenia. Odwiedziliśmy także naszych seniorów, którzy przekazali nam, jak wyglądała architektura na
początku XX w w Lipsku oraz panujące obyczaje i
sytuacja spełeczno - gospodarcza.
Nasze działania można na bieżąco śledzić na profilu
fb Stanisław Żłobikowski - nasz superbohater.
(IW)
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Nasz zespół na Folkloriadzie
W sobotę, 7 lipca, Zespół Regionalny Lipsk wziął udział w
Folkloriadzie – imprezie promującej Lokalną Grupę Działania
na terenie Gminy Trzcianne.
Tego dnia w Szorcach, wystąpiło kilkanaście zespołów i kapel,
m.in. znane w naszym regionie: Kalinka z Załuk czy Szwagry z
Siemiatycz. Nie mogło zabraknąć w tym doborowym towarzystwie
Zespołu Regionalnego Lipsk, który w tym roku obchodzić będzie
swoje 45 lecie istnienia, oraz zespołu Dębina z Dąbrowy Białostockiej. Oba zespoły prowadzi Barbara Tarasewicz.
Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi „Wodniczka” z Szorc.
(IW)

Skieblewo i Stare Leśne Bohatery
z pieniędzmi na świetlice
W dniu 10 lipca br. Burmistrz Lipska Lech Łępicki, z kontrasygnatą
Skarbnika Gminy Anny Kudaj podpisał z marszałkiem Jerzym
Leszczyńskim i członkiem zarządu Stefanem Krajewskim umowę
na dofinansowanie działań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Program realizowany jest przez samorząd
województwa po raz pierwszy. Skierowany jest do gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą
część (min. 50% kosztów inwestycji ) pokrywa gmina. Wniosek
Gminy Lipsk został wysoko oceniony przez samorząd województwa, co przełożyło się na otrzymanie bez mała 9.000 zł. Cała kwota w wysokości ok. 18.000 zł zostanie wykorzystana na ukończenie remontu Świetlicy Wiejskiej w Skieblewie oraz doposażenie
Świetlicy Wiejskiej w Bohaterach w nowe składane stoły i krzesła.
Głównym celem programu jest zaspokojenie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Podlaskie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla Rad Sołeckich.
Mieszkańcy wsi do tej pory nie mieli możliwości otrzymania pieniędzy na cel jakim jest rozwój lokalnej społeczności. Większość programów pomocowych skupiała się na indywidualnych gospodarstwach zapominając o mieszkańcach, ich chęci do nauki, samodoskonalenia, rozwoju pasji i zainteresowań.
Mieszkańcy zdecydowanej większości sołectw w województwie
podlaskim borykają się ze stopniowym zanikiem więzi społecz-

nych, z których przed wieloma laty słynęła polska wieś. Pomimo
niesprzyjających warunków, ogromu prac gospodarskich i obowiązków domowych w Gminie Lipsk następują procesy odwracające egocentryzm i kierowanie się własnym interesem. Po wielu
latach na pierwszy plan wysuwa się osiąganie korzyści i dobra
wspólnoty sołeckiej.
Wieś Skieblewo przeżywa swoisty renesans, jeśli weźmiemy pod
uwagę rozwój społeczności lokalnej. Mieszkańcy zdali sobie sprawę, że czasem poza dyktowaniem pomysłów i rozwiązań finansowanych z budżetu gminy, potrzeba wziąć sprawy we własne ręce i
to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Społecznicy ze Skieblewa
w czasie wolnym od prac w gospodarstwach, co najmniej trzy razy
w miesiącu dobrowolnie spotykają się w budynku Świetlicy Wiejskiej. Wykonują prace porządkowe wewnątrz i otoczeniu dawnej
szkoły. Od początku bieżącego roku własnymi środkami wykonali
nową instalacje elektryczną oraz wyłożyli ściany płytami gipsowokartonowymi. Na montaż czeka oświetlenie. Mają świadomość, że
to co robią będzie im służyło przez wiele długich lat. Wspólna praca i odrobina chęci do zmian to doskonały przepis na sukces. Pieniądze pochodzące z budżetu gminy oraz Programu Odnowy Wsi
Województwa Podlaskiego zostaną dobrze wykorzystane i pomogą mieszkańcom w realizacji ich wspólnego celu.
Na początku podobnej drogi do odnowy świadomości społecznej
znajdują się użytkownicy Świetlicy Wiejskiej w Starych Leśnych
Bohaterach. Przez wiele lat najbardziej wysunięta na północ część
naszej gminy pozostawała bez większych inwestycji i tworzenia
szans do lokalnego rozwoju. Mieszkańcy nie mieli okazji i warunków, aby spotkać się w większym gronie i ustalić kierunki rozwoju
ich społeczności. Za sprawą Programu Odnowy Wsi Województwa
Podlaskiego stworzone zostanie kompletne zaplecze do zainicjowania lokalnej aktywności. 50 krzeseł i 6 stołów, które maja trafić
do Świetlicy Wiejskiej w Starych Leśnych Bohaterach dopełnią
całości dotychczas przeprowadzonego remontu w postaci wymiany więźby dachowej, stolarki okiennej, odświeżonych wnętrz oraz
nowego wydajniejszego i oszczędniejszego systemu ogrzewania
budynku.
Zadanie pn. „Remont świetlicy w Skieblewie oraz doposażenie
świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach jako narzędzia do
wzmocnienia integracji lokalnej społeczności” jest współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w
ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
Konrad Skokowski
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Ludzie z TV
Każdy chce zaistnieć w świecie,
O tych ludziach nic jeszcze nie wiecie.
Piosenkarzy i aktorzy w różnych filmach i przebojach
I Ci którzy tylko chcą aby przyjąć ich pod swój dach.
Niektórzy grają filmy o wierze.
I tacy co nic nie wiedzą i nie żyli w naszej erze.
Koło znakomitych ludzi duże pieniądze się kręcą,
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I obok tych co nami rządzą.
Każdy swój los niesie,
Czasami myśląc, że ktoś z góry im coś dobrego ześle.
Wielu kalekich i niepełnosprawnych mają swoje marzenia,
Aby na świecie było trochę mniej cierpienia.
Robotnicy w kopalni wyglądają końca pracy,
A przed Panem Bogiem naprawdę cenni są biedacy.
Na świecie pełno jest różnorodnych narodów,
A każdy pochodzi z różnych rodów.
Wierzbołowicz Wiesław
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Wspólne tradycje – nowa przyszłość
Pod takim hasłem bawili się na początku czerwca lipszczanie
podczas corocznego święta miasta. Tradycyjnie atrakcji nie
zabrakło, a gwiazda wieczoru przyciągnęła tłumy!
Świętowanie rozpoczęło się już 2 czerwca w sobotę. Z rana rozegrany został na Orliku Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Lipska, w którym zwycięstwo odniósł zespół „Katy”
Po południu w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
odbyły się warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu „Wspólne
Tradycje – nowa Przyszłość”. Można było tego dnia samodzielnie
wykonać pisanki, pieczywo obrzędowe, wycinankę i kwiaty bibułkowe oraz wyroby ze słomy. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem głównie młodszej części społeczności.

Wieczorem na scenie plenerowej zagrał zespół Trax, który bawił
zebranych do późnych godzin nocnych.
W niedzielę zaś odbyła się uroczysta msza św. w intencji mieszkańców gminy Lipsk z udziałem pocztów sztandarowych i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie korowód przemaszerował na
plac w Parku Miejskim, gdzie na zgromadzonych czekały kolejne
atrakcje, między innymi jarmark wyrobów rękodzielniczych i żywności ekologicznej. Stoisko wystawił też WORD, który, ku przestrodze, zaprezentował zebranym symulator zderzeń i symulator
jazdy po alkoholu. Dzieciaki, jak co roku mogły się cieszyć nieograniczonym dostępem do dmuchanych zjeżdżalni.
Na scenie tego dnia zaprezentowali się między innymi: laureaci
Festiwalu Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata i Ja”, zespół
„Dreamgirls”, czyli mażoretki z Lipska. Koncert muzyki rozrywkowej dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Posłuchać można było Zespołu Śpiewaczego „Trzciannianki” z Trzciannego oraz dobrze
wszystkim znanego Zespołu Regionalnego „Lipsk”. Na scenie
zaprezentował się zespół taneczny „Mała Pasja” z ZSS w Lipsku,
pokaz dała też grupa dziecięcej zumby. Z Moniek przyjechał do
nas Zespół „Pogodna Jesień” z pobliskiego Janowa: chór
„Janowiczanie” i zespoły wokalne „Janutki” i „Sun Rise”. Niedaleką
drogę do nas mieli: zespół taneczny „Ziomki poziomki” i wokaliści,
którzy przybyli z Suchowoli, aby cieszyć oko i ucho swoimi występami. Tradycyjnie już pokaz taekwon-do zaprezentowała grupa z
Combat Sports Academy z Lipska i Dąbrowy Białostockiej. Natomiast popisy gitarowe zaprezentowało Koło Gitarowe działające
przy MGOK w Lipsku.
Wieczorem wystąpił zespół DENSI, zaś zaraz po nim gwiazda
wieczoru – zespół Bayer Full.
(IW)

Echo Lipska

Sponsorzy:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE APK
Artur Peczyk
16-060 Zabłudów, Pasynki 56
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PPUH A.T.C. "PLASTIK"

Sych Nieścier Filipiak S.J.
Stolarka okienna i drzwiowa
ul. Jermakowicza 12, 16-315 Lipsk
tel. 87 642 26 89
……………………………………………………

MAXBUD Market Budowlany

Usługi Remontowo-Budowlane
Paweł Trochimowicz
ul. Stolarska 9, 16-315 Lipsk
tel. 664 367 455 e-mail: maxbud.lipsk@wp.pl

……………………………………………………………

JAN AUTO DESING

Jan Danilczyk
ul. Stolarska 11, 16-315 Lipsk
tel. 698 317 198

……………………………………………………………

KWIACIARNIA KAMELIA
Jan Sztukowski
16-315 Lipsk, ul. Kościelna 27

………………………………………………

Usługi Weterynaryjne

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

……………………………………………………………..

Zakład Kamieniarski

Regina Biedul
ul. Kościelna 69, 16-315 Lipsk

……………………………………………………………
……………….

Andrzej Łukaszewicz
ul. Augustowska 1, 16-315 Lipsk
tel. 600 132 767

……………………………………………………

BIURO-SERWIS

Marcin Dylewski
os. Centrum 20, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 56 68
e-mail: biuroserwis@sokolka.com

……………………………………………………

Centrum Wielobranżowe "ARKA"
Bożena Skokowska
ul. Kościelna 35, 16-315 Lipsk

…………………………………..
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Marek Jermak
Bohatery 4, 16-315 Lipsk

………………………………………………………………………………….

GABINET STOMATOLOGICZNY
Marzena Rybińska
ul. Kościelna 9, 16-315 Lipsk
……………………………………………

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
„U KRZYWICKICH”
Mirosław Krzywicki
ul. Rynek, 16-315 Lipsk

……………………………………………………………

USŁUGI TRANSPORTOWE
Marian Orbik
16-315 Lipsk

……………………………………………………………

BANK SPÓŁDZIELCZY
W SUWAŁKACH
ODDZIAŁ LIPSK

KOMMERS

……………………………………………………………
……………….

…………………………………

…………………………………

……………………………………………………………

Alina Filipowicz
Skup, sprzedaż zboża-ziarna
Lipszczany 32, 16-315 Lipsk
e-mail: filipowiczalina@wp.pl
tel. 785 190 174
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PAWEŁ KULESZA
Kulesze Podawce 2

…………………………………
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA W LIPSKU
ul. Nowodworska 25

………………………………

Patronat medialny:
SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. OS. CENTRUM, nr 17
16-100 Sokółka
redakcja@sokolka.tv

…………………………………

"ECHO LIPSKA"

KRÓWKA MARKETY ROLNOBUDOWLANE
Skład Materiałów Budowlanych
Pusta, 16-315 Lipsk

GAZETA SAMORZĄDOWA
URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPSKU
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Lipska
W ramach imprezy "Wspólne tradycje nowa przyszłość" na
Orliku rozgrany został w sobotę, 2 czerwca Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Lipska. Do gry przystąpiły 4 drużyny
z Lipska, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej i Stocka. Warunki
pogodowe panujące tego dnia utrudniały grę, jednak udało się
wyłonić zwycięzców:
I miejsce - "Katy"
II miejsce - "White Power"

III miejsce - "Stock"
IV miejsce - "Mistrzowie Piłki"
Puchary, dyplomy i statuetki dla najlepszych
zawodników wręczył Lech Łępicki, burmistrz Lipska.
(IW)

I Turniej Tenisa Ziemnego w Lipsku!
Dnia 9.06.2018r na Orliku w Lipsku odbył się I Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar dyrektora MGOK. Pierwotnie turniej miał się
odbyć 2.06.2018r ale tamtego dnia pogoda nie pozwoliła na rozegranie zawodów. W turnieju wzięło udział 4 zawodników. Mecze
były rozgrywane systemem każdy z każdym do wygranego jednego seta. Zwycięzcą turnieju został Filip Moniuszko, drugie miejsce zajął Arek Boguszewski, trzecie Pan Zbyszek Krzywicki a
czwarte Marcin Czyrski. Nagrody dla zawodników wręczył sam
Dyrektor MGOK Wiesław Bochonko. W przyszłości planowane są
kolejne zawody tego typu.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Lipska
W dniu 29 maja, w hali Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lipska. Tym razem na parkiecie rywalizowały drużyny amatorskie.
W turnieju wzięły udział drużyny:

- Straż Graniczna Lipsk
- Alibi Lipsk
- Nauczyciele Lipsk
- Delta
Burmistrz Lipska Pan Lech Łępicki powitał uczestników turnieju i życzył wszystkim drużynom osiągnięcia jak najlepszych
wyników, w dobrej i przyjaznej atmosferze na zasadach fair
play. Organizatorem turnieju był LUKS Biebrza.
(IW)
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Nudzie mówimy stanowcze NIE!
Przez trzy tygodnie, od 25 czerwca do 13 lipca, do Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury uczęszczały dzieci na zajęcia
wakacyjne. O nudzie można było zapomnieć.
Czterdzieścioro dzieci w wieku od 6 do 13 lat bawiło się z nami
podczas wakacyjnych półkolonii. Zapewnialiśmy zajęcia plastyczne, ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu. W tym czasie
odbyły się też dwie wycieczki: do „Krainy Krasnoludków” w Dobrzyniewie oraz na basen do Augustowa. Robiliśmy kukły z aktorami Teatru „Jar” z Elbląga oraz zagraliśmy mecze na Orliku pod
okiem animatora sportowego – Arkadiusza Boguszewskiego.
Gotowaliśmy smaczne desery a nawet rozegraliśmy turniej Familiada i wzięliśmy udział w The Voice of Kids! Zabawom nie było
końca. Pełną relację z półkolonii wraz z galerią zdjęć można obejrzeć na naszym profilu Facebookowym Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.
(IW)
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W dowód pamięci i uznania mieszkańcom wsi Skieblewo
Takie motto, dedykację zawiera książka napisana przez historyka
dr. Tomasza Naruszewicza,
przy wielkim zaangażowaniu
w to dzieło Tadeusza Chołki,
mieszkańca wsi Skieblewo –
obecnie wójta gminy Suwałki. Książka dwóch przyjaciół
nosi tytuł „Skieblewo historia
podlipskiej wsi”; wydana
została w 2018 r. w Suwałkach. Myślę, że nie popełnię
błędu, jeśli nazwę ją monografią Skieblewa. Czytam i
jestem pełna uznania Autorowi, jak zarówno wszystkim
osobom, których Autor wymienia i dziękuje za współpracę.
Dzieło niezwykle
ambitne: od prehistorii do
czasów współczesnych, historia, wydarzenia i ludzie.
Ogrom materiału, merytoryka i fotografie są godne podziwu. Zwróciłam również uwagę na bibliografię i indeks nazwisk. Ile żmudnej
pracy trzeba było w to włożyć, ile czasu poświęcić? Nie jestem
upoważniona do oceny, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby
moich skromnych uwag tu nie zamieścić.
Bardzo gorąco zachęcam do przeczytania.
Z tego też powodu, by uczcić to bezprecedensowe wydarzenie,
mieszkańcy wsi Skieblewo dn. 22.07.2018 r. zorganizowali uroczystość, na która zaproszono Burmistrza Lipska Lecha Łępickiego, z
-cę Burmistrza Jana Krysiuka, długoletnich nauczycieli Skieblewa:
Stanisława Szypera (ponad 20 lat pracy w skieblewskiej szkole) i
Leonardę Żabicką, 17 lat pracy. Obecni byli najstarsi uczniowie:
Stanisława Kowalczyk z d. Krysiuk i Bronisław Zieziula. Oni to,
między innymi, dostarczyli wiele wiadomości, poczynając od okresu międzywojennego.
My, nauczyciele, poczuliśmy się zaszczyceni i bardzo wzruszeni.
Bardzo pięknie podziękował nauczycielom były uczeń Jan Krysiuk,
obecnie z-ca Burmistrza Lipska. Wręczono przepięknie przygotowane Podziękowania, książkę i kwiaty. Była też krótka modlitwa za
nauczycieli, którzy odeszli do wieczności.
W czasie posiłku miały miejsce miłe rozmowy, wspomnienia,
anegdoty. Panie ze Skieblewa zadbały o to, by było obficie i
smacznie, a panowie – by szkło nie stało puste.
Emocje były tak silne, że nazajutrz już nie wiedziałam, czy to było
naprawdę, czy może to był tylko piękny sen?
Dziękujemy Wam, kochani skieblewianie. A nade wszystko dziękujemy: sołtysowi Alkowi Sztukowskiemu, Tadziowi Chołce - wójtowi gminy Suwałki, dr. Tomaszowi Naruszewiczowi – autorowi
książki, wójtowi gminy Bakałarzewo; dziękujemy Burmistrzowi
Lipska, dziękujemy byłym uczniom szkoły w Skieblewie i ich Rodzicom. Wszystkim bez wyjątku składamy serdeczne Bóg zapłać.
Dziękuje i dziękować nie przestanie
uczestniczka uroczystości Leonarda Żabicka
(Fot. A. Dadura)
Książkę „Skieblewo. Historia podlipskiej wsi” można nabyć u sołtysa. Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na rzecz
rozwoju wsi Skieblewo.
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Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego pod hasłem
"Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą"
Konkurs organizowało Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych w Augustowie wraz z
Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. o.
Pio w Kuriance. Jego inicjatorem był Krzysztof
Anuszkiewicz - Prezes Zarządu SISG. Komisja Konkursowa w składzie: Izabela Basińska, Bożena
Diemjaniuk i Józefa Drozdowska, przyznała sześć
nagród, pięć w kategorii poetyckiej (jedną pierwszą,
dwie drugie i dwie trzecie) i jedną w kategorii prozatorskiej. Wyróżnień nie przyznano. W kategorii poetyckiej nagrodzeni zostali: Katarzyna Wiktoria Polak
z Krakowa, która otrzymała
pierwszą nagrodę za wiersz pt.
"Błogosławiona
Marianna
Biernacka"'; Tadeusz Dejnecki
z Płocka - drugą nagrodę za
wiersz pt. "Błogosławiona Marianna Biernacka"; Bogdan Nowicki z Zabrza - drugą nagrodę
za wiersz "Ofiarowanie"; Wanda Łomnicka-Dulak z Piwnicznej-Zdroju - trzecią nagrodę za
wiersz pt. "Życiorys" i Małgorzata Pieńkowska z Malinówki
Wielkiej - trzecią nagrodę za
wiersz pt. "Tak zwyczajnie na
śmierć". W kategorii prozatorskiej pierwszą nagrodę
otrzymała Barbara Aleksiejczyk z Kurianki za pracę
pt. "Mania".
Uroczystość wieńcząca konkurs miała miejsce 13
lipca b.r. w Kuriance w ukwieconym Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. o. Pio, w dniu, w
którym przypada wspomnienie liturgiczne bł. Marianny Biernackiej i jej heroicznej postawy. Marianna
Biernacka jest patronką teściowych i synowych oraz
obrończynią poczętego życia, dumą ziemi lipskiej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prawnukowie błogosławionej Grażyna Serafin i Stanisław Betko. W spotkaniu uczestniczyło wielu zacnych gości
na czele z proboszczem lipskim, ks. kan. Waldemarem Sawickim i burmistrzem Lipska nad Biebrzą Lechem Łępickim. W tym uroczystym dniu do Kurianki przybyli prezes Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego - Ryszard Korąkiewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie Zdzisław Wasilewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska - Roman Rogoziński, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Lipsku - Franciszek
Wiesław Bochonko, znawczyni folkloru, inicjatorka
wielu przedsięwzięć kulturalnych w Lipsku - Krystyna Cieśluk oraz artyści muzycy z Augustowa - Paulina Zambrowska i Grzegorz Sobczak, poeci Leonarda
Szubzda z Sokółki z mężem Zygmuntem i Czesław
Kowalewski z Augustowa, członkowie Jamińskiego

Zespołu Indeksacyjnego -Tomasz Chilicki i Piotr Godlewski, podopieczni i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. o. Pio oraz inne
osoby. Przybyła trójka laureatów: Barbara Aleksiejczyk, Katarzyna Wiktoria Polak i Małgorzata Pieńkowska. Po zakończeniu uroczystości i poczęstunku
(przygotowanym pod kierunkiem Krystyny Zawadzkiej) oraz zwiedzeniu pracowni ośrodka jej uczestnicy mieli możliwość poznania rodzinnej miejscowość
bł. Marianny Biernackiej, czyli Lipska nad Biebrzą,
zwiedzili także dom, w którym mieszkała i z którego
poszła
na
męczeńską
śmierć.
Z inicjatywy Krzysztofa Anuszkiewicza powstała
książka poświęcona bł.
Mariannie Biernackiej. Została ona wydana przez
Jamiński Zespół Indeksacyjny. Zawiera utwory nagrodzone w konkursie oraz
dwa inne teksty, a mianowicie opowiadanie Alicji
Bolińskiej pt. "Pan Bóg
wie, co robi" i mój wiersz
zatytułowany
"Błogosławiona Marianno". Książka jest pracą zbiorową. Powstała pod redakcją Krzysztofa Anuszkiewicza, Bożeny Diemjaniuk i Józefy Drozdowskiej. Projekt okładki i skład książki wykonał Krzysztof Zięcina, zaś ilustrację na okładce - Renata Rybsztat. Korzystaliśmy też z pomocy Izabeli Basińskiej oraz
Leszka Siemienowicza, za co im serdecznie dziękujemy. Książka została opatrzona tytułem "Tak zwyczajnie na śmierć". Jest to zarazem tytuł wiersza
Małgorzaty Pieńkowskiej. Miejmy nadzieję, że w
Kuriance narodzą się kolejne książki.
Główne uroczystości odpustowe upamiętniające
heroiczną postawę bł. Marianny oraz śmierć wszystkich 50 mieszkańców Lipska w lipcu 1943 roku, pod
przewodnictwem Biskupa Ełckiego - Jerzego Mazura, miały miejsce 14 lipca w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej, zaś po południu wiele osób uczestniczyło w pielgrzymce do miejsca, gdzie mieszkańcy
Lipska wraz z Marianną Biernacką zostali zamordowani przez Niemców w fortach pod wsią Naumowicze na terytorium Białorusi (jest to teren parafii w
Adamowiczach). Tam, pod przewodnictwem Biskupa Grodna - Aleksandra Kaszkiewicza, odbywały się
uroczystości związane z 75 rocznicą tragicznej
śmierci mieszkańców Lipska. Uroczystość była bardzo wzruszająca.
Józefa Drozdowska
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„Pomóż sobie z rodziną”
W niedzielę 17 czerwca 2018 r. przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności, odbył się Piknik Rodzinny.
Organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Lipska i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku, natomiast jednym ze współorganizatorów,
Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”.

sprawnością dzieci.
Pragniemy podziękować z całego serca wszystkim,
którzy przyczynili się do tego wyjątkowego spotkania. Właścicielom Sali Bankietowej „Egida” dziękujemy za serdeczność i gościnność.
Zarząd Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”

W tym roku Piknik Rodzinny stał się niezwykłym
świętem i wydarzeniem dla stowarzyszeń, w trakcie
którego każda organizacja dokonała swojej prezentacji. Tego dnia Stowarzyszenie "Pomóż Sobie" gościło grupę rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Hajnówce. Wspólnie korzystaliśmy ze wszystkich
atrakcji przygotowanych dzieciom i rodzicom, a
zwieńczeniem Pikniku był poczęstunek w Sali Bankietowej „Egida” i rozmowa o doświadczeniach życiowych rodziców borykających się z niepełno-
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Są już altany przy Lipskiem Ośrodku Lokalnej Aktywności
W czwartek, 19 lipca, zakończono realizację 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
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem operacji była budowa dwóch altan rekreacyjnych w celu
udostępnienia mieszkańcom Lipska oraz turystom infra-

Letni Obóz Treningowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej w
Lipsku

struktury rekreacyjnej. Wykonawcą robót była firma
MAXBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł
Trochimowicz
Zadanie polegało 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.
(Oprac. IW)

W dniach 24 - 29 czerwca w gminie Płaska wypoczywała i trenowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrygenturą
pana Krzysztofa Dadury.
Był to kolejny
już wyjazd naszych orkiestrantów na
wypoczynek
połączony z
intensywnym
treningiem.
Tych kilka dni
pozwala zinte-

grować orkiestrę i doszlifować wszelkie
niedociągnięcia.
(IW)
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Zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów
należących do właścicieli zamieszkałych
na terenie Gminy Lipsk
Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż w ramach
Uchwały Nr XXV/216/18 Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk w 2018 roku dostępne są środki na dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów i
kotów należących do właścicieli zamieszkałych na
terenie Gminy Lipsk. Łączna kwota przeznaczona na
dofinansowanie zabiegów w roku 2018 wynosi 4660
zł brutto. Zabiegi będą przeprowadzane do dnia 31
grudnia 2018
r. lub do wyczerpania
środków.
Zabiegi będą
wykonywane
w Gabinecie
Weterynaryjnym Michał
Kur,
ul.
Wierzbna 1,
16- 300 Augustów.
Koszt po stronie właściciela
lub opiekuna
zwierzęcia
przedstawia
się
według
następujących cen jednostkowych.
 Wykonanie jednego zabiegu u psów: - kastracji
w wysokości 10 zł brutto - sterylizacji w wysokości
19 zł brutto
Wykonanie jednego zabiegu u kotów - kastracji w
wysokości 7 zł brutto - sterylizacji w wysokości 14
zł brutto
Właścicieli psów, którzy są zainteresowani dofinansowaniem zapraszamy do złożenia wniosku o uzyskanie skierowania na przeprowadzenie zabiegu w
Urzędzie Miejskim w Lipsku (pokój nr 17), ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk. Osoba do kontaktu Pani Joanna Kondracka nr tel. 87 6422703 (w.22)
UWAGA:
Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Urząd Miejski nie pokrywa ich
kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania
innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące
zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma le-

karz, który będzie operował zwierzę.
Urząd Miejski nie bierze odpowiedzialności za
ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi
kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia
nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.
ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI ZWIERZĄT:
 u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza
się niekontrolowana agresja,
 nie dochodzi
do
ucieczek
zwłaszcza w
okresie rui,
dzięki czemu
ogranicza się
ilość zaginięć
zwierząt,
przypadki
pogryzień,
czy wypadków komunikacyjnych,
 nie dochodzi
do
nieplanowanych ciąż i
pojawiania
się niechcianych kociąt czy szczeniąt,
 większe przywiązanie do właścicieli - swojego
„stada”,
 sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży
urojonej,
 sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć
dłużej.
A B C ZABIEGÓW:
 Podczas zabiegu, suki nie powinny być w trakcie
cieczki.
 Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy
karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
(UM w Lipsku)
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