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Godnie uczciliśmy 100-lecie Niepodległości Polski
Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowy jubileusz. W Lipsku z okazji tej wyjątkowej rocznicy
rozpoczęliśmy świętowanie już 8 listopada wspólnie sadząc
Dąb Niepodległości ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz 100 symbolicznych lip przy
Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności. Tam również Towarzystwo Przyjaciół Lipska stworzyło Ogród Lipskiej Aktywności – na wiosnę posadzone kwiaty i krzewy zakwitną w barwach
narodowych. Tego dnia gościliśmy również Jarosława Wasilewskiego – pracownika IPN w Białymstoku, który wygłosił ciekawą prelekcję pt. „Walka o granice Polski na Suwalszczyźnie w
1919 r.”

W dniu niepodległości 11 listopada tradycyjnie rozpoczęliśmy
obchody mszą świętą włączając się jednocześnie w akcję
„Niepodległa do hymnu”. Równo o godzinie 12 wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Po mszy jak co
roku przeszliśmy w pochodzie pod pomnik „Zginęli za Polskę”
oraz Kopiec Wolności. Tempo marszowe pięknie wygrywała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Burmistrz Lipska Lech Łępicki
wygłosił przemówienie okolicznościowe podsumowujące dotychczasowe dokonania w odkrywaniu tożsamości naszego miasta. Było to przede wszystkim odsłonięcie w sierpniu pomnika
poświęconego pchor. Stanisławowi Żłobikowskiemu – młodemu mieszkańcowi Lipska, który w 1915 roku uratował ludność
miasta od śmierci w murach ostrzeliwanego kościoła oraz potwierdzonym przez Martę Chmielińską – Pracownika IPN w
Białystoku - pobycie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipsku
podczas Bitwy Niemeńskiej. Po wystąpieniu Burmistrza Michał
Mucha – pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał list wicepremiera prof. Piotra Glińskiego skierowany do mieszkańców Lipska z okazji obchodów 100-lecia
Niepodległości.
Zwieńczeniem uroczystości były występy uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Lipsku, którzy na ten szczególny dzień przygotowali wraz z nauczycielami uroczystą akademię w MGOK. Nie
była to jedyna atrakcja tego dnia. Patriotyczną atmosferę zagwarantowały występy chórów: „Tremolo” – laureata XXXVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „A Cappella” Dzieci i
Młodzieży w Bydgoszczy oraz chóru Cantabile działającego
przy Parafii w Lipsku. Zebrani mogli również wysłuchać kon-

certu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W przerwach pomiędzy
występami można było nabyć wyjątkowe pamiątki wykonane
przez członków i sympatyków TPL w ramach działania „Moda
na pisankę” promującego lokalne dziedzictwo i tradycję pisankarską w nowoczesnym wydaniu.
Po występach artystycznych Burmistrz Lech Łępicki wręczył
nagrody p. Urszuli Bobrowskiej wraz chórzystami, przedstawicielom zarządu TPL oraz sportowcom i trenerom z ZSS w Lipsku i Podlaskiej Szkoły Taekwondo Ko-Dang za działalność
promującą Gminę Lipsk na forum wojewódzkim i ogólnopolskim.
Z okazji święta niepodległości Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lipsku przekazał nagrody i podziękowania uczestnikom sztafety „Wokół Niepodległej”,
której trasa wiodła wzdłuż polskich granic.
Na obchody Święta Niepodległości do Lipska przyjechali przedstawiciele mediów i portali internetowych:
TVP Białystok, Radio Białystok, iSokolka oraz Sokolka.Tv. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do
relacji z naszych uroczystości:
https://www.sokolka.tv/index.php/12968-w-lipskuzasadzono-dab-niepodleglosci-zdjecia
https://isokolka.eu/lipsk/26733-dab-niepodleglosci-isto-lip-posadzone-w-lipsku-wideo-foto
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/
id/161739
https://bialystok.tvp.pl/39861388/dab-niepodleglosci
http://augustow.naszemiasto.pl/artykul/w-lipskuzapowiadaja-sie-ciekawe-obchody-100lecia,4872172,art,t,id,tm.html
https://sokolka.tv/index.php/12974-swietoniepodleglosci-2018-w-lipsku-zobacz-relacje-zuroczystosci-film-i-zdjecia
[KSS]

Ojczyzna
Nasza Polsko ukochana.
Kochamy Ciebie całym sercem.
Począwszy od chłopa, aż po pana.
Przeszłaś udręczenie i niewolę.
Krwawiło Twoje serce mocno,
Gdy były wojny i boje.
Wreszcie mamy pokój i swobodę.
Nie musimy żebrać o chleb,
Nie przymieramy głodem.
Szanujmy Ojczyznę i ludzi,
Niech wiara w Boga i pokój
Nigdy nam się nie znudzi.
9.XI.2018 r.
M. Szydłowska
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Złote i Srebrne Gody
W sobotę, 29 września, jubilaci z Gminy Lipsk świętowali
swoje Złote i Srebrne Gody. Na uroczystość przybyło 14 par
świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego i 13 par świętujących 25 lat stanu małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Jubilatów.
Następnie na sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Lipsku odbyła się część artystyczna, podczas której nie
zabrakło refleksji nad trwałością związku małżeńskiego. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Regionalnego Lipsk oraz Chóru
Parafialnego Cantabile.
Następnie Burmistrz Lipska, Lech Łępicki, w imieniu prezydenta
RP Andrzeja Dudy, odznaczył złotych Jubilatów medalem za wieloletnie pożycie małżeńskie. Srebrni Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza i przewodniczącego RM w Lipsku, Wojciecha Protasiewicza, listy gratulacyjne.
- W Gminie Lipsk w tym roku 21 par świętuje swój Złoty Jubileusz
– niestety nie wszyscy mogli dotrzeć na uroczystość, w związku z
tym, medale dla pozostałych par zostaną przekazane w innym,
dogodnym terminie. Podobnie jest ze srebrnymi jubilatami, których w tym roku również było 21 par – mówi Anna Nieścier, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipsku.
Po części oficjalnej Jubilaci wzięli udział w przyjęciu, gdzie świętowali swoje rocznice małżeńskie.
(IW)
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Nowoczesna ulica Saperów oddana do użytku

Dzień 8 listopada br. obfitował nie tylko w wydarzenia kulturalno - historyczne. Tego dnia oddano do użytku drogę powiatową nr 2572B – ulicę Saperów w Lipsku. Długa na ok. 1,5 km
ulica Saperów (dawna Zabłotna) w Lipsku była jedną z najbar-

Sprawozdanie z ostatniej sesji RM
w kadencji 2014-2018
oraz pierwszej sesji nowej Rady
Miejskiej
Na przestrzeni dwóch tygodni odbyły się dwie, bardzo ważne
sesje Rady Miejskiej w Lipsku.
W dniu 16 listopada, w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się ostania, XXIX sesja Rady Miejskiej w kadencji
2014-2018.
Sesja przebiegała zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.
Radni chętnie zabierali głos dziękując sobie nawzajem za owocną współpracę w czasie trwania 4 letniej kadencji. Burmistrz
Lipska Lech Łępicki także dziękował radnym za współpracę,
która przyniosła mnóstwo inwestycji dla całej gminy Lipsk.
Burmistrz Lipska złożył także sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Do najważniejszych działań należą:

dziej zniszczonych dróg na terenie Powiatu Augustowskiego.
Ulicę wyasfaltowano pod koniec lat 70 ubiegłego wieku.
Od tego momentu w wielu miejscach pojawiły się wyrwy i
ubytki w nawierzchni. Przejazd ulicą był prawdziwym testem
dla zawieszenia samochodu i… cierpliwości kierującego. Zbyt
szybka jazda przez przepust znajdujący się w niewielkiej odległości od ul. Batorego groziła poważnym uszkodzeniem samochodu. Do tej pory Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ratował nawierzchnię ulicy za pomocą punktowych napraw. W
2016 roku rozpoczęto prace projektowe nad przebudową ulicy.
Po licznych ustaleniach i wielu zmianach ostatecznie udało się
wyremontować ulicę w całości.
Największa inwestycja drogowa w naszym mieście o wartości
4mln 783 tys. zł była współfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego w kwocie 1 mln 536 tys. zł (32%), z budżetu gminy Lipsk w kwocie 1 mln 536 tys. zł (32%) oraz z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” kwotą 1 mln 711 tys. zł (34%).
[KSS]

- ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”
w ramach RPOWP na lata 2014-2020
- Wojewoda Podlaski ogłosił listę projektów złożonych o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Nasz projekt pn.:
„Budowa i przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w
Lipsku” został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i zakwalifikowany do oceny merytorycznej.
- trwa realizacja zdania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego
w Lipsku”. Wykonawcą robót jest firma MAX BUD Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Paweł Trochimowicz. Planowany termin zakończenia – 10 grudnia br.
- w dniu 29 listopada ogłosiliśmy przetarg na realizację projektu
pn. „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”. Ostateczna liczba uczestników projektu to 52 osoby i równocześnie
68 instalacji – 32 fotowoltaiczne i 36 solarnych. Planowany
okres realizacji projektu : rozpoczęcie 15.04.2019 r., zakończenie - 28.06.2019 r.
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- w ramach zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Lipsk” usunięto eternitowe pokrycia
dachów o wadze 40,217 Mg z 19 nieruchomości. Całkowita
wartość zadania to 16 447,41 zł, w tym 5.000,00 zł dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku.
- w świetlicy wiejskiej we wsi Skieblewo wybudowano kominek, wstawiono 2 szt. drzwi zewnętrznych oraz wykonano posadzki w przedsionku i sali głównej. Łączny koszt brutto robót
wyniósł 16 097,00 zł, w tym 6 036,34 zł dotacji w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.
- Zakupiono 2 wiaty przystankowe o wartości łącznej 12 800 zł
netto. Wiaty zostały ustawione przy ul. 400 - lecia w Lipsku
oraz w miejscowości Bartniki.
Innowacją podczas sesji Rady Miejskiej była transmisja obrad
na żywo w internecie.
W dniu 22 listopada odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018 – 2023.
Obradom przewodniczył najstarszy radny, Tadeusz Krysiuk,
który zapoznał radnych z przygotowanym porządkiem obrad.
Następnie Tadeusz Kasjanowicz, przewodniczący Komisji Wyborczej, wręczył radnym i burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Tego dnia radni Rady Miejskiej ślubowali w obecności
zebranych na sesji, że będą „obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców". Burmistrz Lipska, Lech Łępicki,
również złożył ślubowanie, w którym przyrzekał, że „obejmując
urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy".
Następnie Rada Miejska dokonała wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz ustaliła składy poszczególnych

komisji stałych Rady Miejskiej.
Wynikiem głosowania, które odbyło się zgodnie z procedurami,
przewodniczącym Rady Miejskiej został Tadeusz Krysiuk, zaś
wiceprzewodniczącym Aleksander Topolewski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Radosław Sobolewski
Przewodniczący, Tomasz Krawczuk Zastępca przewodniczącego, Andrzej Kosakowski, Andrzej Tarasiewicz, Kamila Żuk.
W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli: Andrzej
Kosakowski Przewodniczący, Radosław Sobolewski Zastępca
przewodniczącego, Grzegorz Dadura, Marianna Masiejczyk,
Andrzej Tarasiewicz.
Skład Komisji Finansów i Planowania: Mirosław Krzywicki
Przewodniczący, Beata Borodziuk Zastępca przewodniczącego, Marianna Masiejczyk, Aleksander Topolewski, Dorota Olszewska.
Skład Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych: Beata
Borodziuk Przewodniczący, Mirosław Krzywicki Zastępca
przewodniczącego, Tomasz Krawczuk, Wiesław Kuc, Kamila
Żuk, Lucyna Szuler.
Skład Komisji Gospodarki i Środowiska: Wiesław Kuc Przewodniczący, Grzegorz Dadura Zastępca przewodniczącego,
Aleksander Topolewski, Edward Kowalczuk, Lucyna Szuler,
Dorota Olszewska.
Nowością w tej kadencji jest to, że każda sesja musi być
transmitowana na żywo przez internet, natomiast radni głosują,
oprócz tradycyjnego podniesienia ręki, za pomocą urządzeń
elektronicznych. Zapytania i interpelacje radnych muszą być
także składane na piśmie do przewodniczącego Rady Miejskiej.
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Lipsku odbędzie się jeszcze w
grudniu.
(IW)

Z całego serca dziękuję wszystkim Państwu, którzy poparli moją kandydaturę na Burmistrza Lipska. Dziękuję za frekwencję,
determinację i wiarę w zwycięstwo. Wdzięczny jestem moim Wyborcom, którzy specjalnie przyjechali na głosowanie z Białegostoku, Warszawy, Krakowa i innych pięknych miejscowości.
Gratuluję radnym wybranym do Rady Miejskiej i radnym wyższych szczebli, z którymi chcę współpracować dla dobra naszej
Gminy. Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali. Życzę im powodzenia i wytrwałości w realizacji stawianych sobie celów.
Mam nadzieję, że barwy partyjne i przynależność do innych komitetów nie będą przeszkodą we współdziałaniu na rzecz
Ziemi Lipskiej. Nieprzypadkowo na moich plakatach na pierwszym miejscu umieściłem hasło "ZGODA".
Szczere podziękowania kieruję do całej załogi KWW Wspólne Dobro- Gmina Lipsk. Panie i Panowie kandydaci do rady gminy
i powiatu, pełnomocnicy, mężowie zaufania, członkowie komisji wyborczych - wykonaliście wspaniałą pracę!!!
Dziękuję za posty, smsy, telefony, maile z gratulacjami, a przede wszystkim za wsparcie, życzliwe podpowiedzi i pomoc. Stanowisko Burmistrza Lipska to wielkie zobowiązanie i kredyt zaufania. Swoimi działaniami postaram się przekonać nieprzekonanych.
Burmistrz Lipska Lech Łępicki

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipsku wraz z Pracownikami
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Było naprawdę wesoło - Gminny Dzień Seniora
W naszej zapowiedzi na plakacie zaproszeniowym zapewnialiśmy, że będzie wesoło i słowa dotrzymaliśmy, zapraszając kabaret i zespół taneczny.
Klub Seniora, działający od 2 lat przy M-GOK, zdecydował się
napisać w tym roku projekt, aby zdobyć pieniądze na organizację gminnego Dnia Seniora. Niestety, mimo dobrych chęci, nie
udało nam się uzyskać dofinansowania na to przedsięwzięcie,
ale zdobyliśmy nowe doświadczenie na przyszłość. Niemniej
jednak, choć w mniejszym zakresie, udało nam się dopiąć swego i kolejne doroczne spotkanie seniorów odbyło się 18 listopada. Była w tym ogromna zasługa osób, które odpowiedziały
życzliwie na nasze zaproszenie, mam tu na myśli członków Kabaretu „Szpilka” z kierownikiem zespołu - Janiną Gaińską na
czele oraz członkinie zespołu „Rosa Tardia”, którymi kieruje

ności Społecznej w Białymstoku. Jak przeczytałam na stronie
internetowej zespołu: Flamenco jest sztuką tańca wywodzącą się
z kultury andaluzyjskich Cyganów, która kształtowała się pod
wpływem kultury i muzyki arabskiej, żydowskiej, hinduskiej, a
nawet afrykańskiej, przy czym esencją flamenco jest rytm. Panie
seniorki, które są członkiniami tego zespołu, zatańczyły przepięknie pokazując nam mieszankę elegancji i rubaszności, spokojnej gracji i żywiołowego stepowania.
Nie zabrakło na scenie również naszego Zespołu Regionalnego
„Lipsk” a także serdecznych życzeń, które w sposób śpiewający,
wszystkim seniorom złożyły członkinie naszego lipskiego Klubu Seniora. Na zakończenie wszyscy zebrani, trzymając się za
ręce razem z członkami zespołów, zaśpiewali jeszcze Hymn
Seniorów, który towarzyszy naszym klubowym spotkaniom i
był śpiewany na dotychczasowych Dniach Seniora.
Mija kolejny rok, ale to nie powód żeby się zamartwiać. Jak
Dorota Frasunkiewicz. Wszystkim paniom i panom pragnę
serdecznie jeszcze, raz na łamach naszego pisma, podziękować.
Wszyscy wiemy, że w życiu bywają lepsze i gorsze chwile, wierzę, że te, które towarzyszyły tego dnia seniorom, należały zdecydowanie do tych najlepszych, najradośniejszych. Stało się to
przede wszystkim za sprawą kabaretu „Szpilka”.
Kabaret Seniorów „Szpilka” istnieje już prawie 38 lat. Powstał
przy Miejskim Domu Kultury w Białymstoku i stanowił grupę
emerytów i rencistów z Białegostoku i okolic. Zaczęli się oni
spotykać, by nie poddawać się ogólnie panującemu zniechęceniu, a z czasem występy, które przynosiły tak wiele radości ludziom, stały się ich pasją. Po latach opiekę nad kabaretem przejął Wojewódzki Ośrodek Kultury, pod którego egidą kabaret
istnieje do dnia dzisiejszego. Obecnie kabaret liczy 24 członków
i działa, jak już wcześniej wspomniałam, pod kierownictwem p.
Janiny Gaińskiej, zaś opiekunem kabaretu ze strony WOAK jest
p. Magdalena Kruszyńska-Sosnowska. Zespołowi przygrywają
Robert Panek na klarnecie oraz Jerzy Kruszewski na akordeonie. Długoletnia, wspólna przygoda na scenie, zaowocowała
wytworzeniem więzi niemalże rodzinnych między członkami
zespołu.
Kolejny zespół, który wystąpił przed naszą publicznością, to
zespół „Rosa Tardia” [czy. Tardija], który jest dowodem na to,
że nigdy nie jest za późno żeby zacząć robić coś, na co miało się
całe życie ochotę, ale nie zawsze starczało na to czasu i odwagi.
Zespół „Rosa Tardia”,
w swobodnym tłumaczeniu to
„dojrzała róża”, powstał osiem lat temu z fascynacji kulturą
flamenco i działa przy z Akademii plus 50, w Centrum Aktyw-

mówią słowa pięknej piosenki:
Choć drugi raz nie przeżyjemy już tych lat,
choć minął czas młodości - lecz można wciąż,
szczęśliwie żyć i cieszyć się wciąż z blasku dnia.
Czego Państwu i sobie serdecznie życzę na kolejne lata.
Barbara Tarasewicz
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Dziewczęta z Lipska na pokazie mody w Białymstoku
Cztery uczennice naszej szkoły wzięły udział w pokazie
mody, który odbył się w trakcie podsumowania projektu
realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku. Dziewczęta wystąpiły w kreacjach
uszytych z materiałów powstałych podczas wakacyjnych
warsztatów zdobienia tkaniny metodą batikową.

„Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym” to tegoroczny projekt
WOAK-u, podejmujący temat tkactwa ludowego jako źródła
inspiracji
oraz
wartości
samej
w
sobie.
Wiemy, że tkactwem zajmują się w większości osoby w
podeszłym wieku, choć z przyjemnością zauważamy
zainteresowanie osób młodszych. Podążamy więc w kierunku
przekazania im wiedzy i umiejętności, równolegle inspirując do
korzystania z bogactwa wywodzącego się z tradycji.
Rozpoczęliśmy od nauki tkania na krosnach. To żmudne
zajęcie, trwające wiele godzin, ale zgłosili się sami pasjonaci,
więc pod okiem mistrzów pokonali trudności i efekty były
więcej niż zadowalające.
W czerwcu i lipcu odbyły się:
- warsztaty tkaniny wielonicielnicowej (5–10 czerwca 2018)
- warsztaty tkaniny dwuosnowowej (9–24 czerwca 2018)
- warsztaty sejpaku (12–17 czerwca 2018)
– warsztaty tkaniny wybieranej – perebory (26 czerwca –
1 lipca 2018)
W ten sposób wykształciliśmy 24 osoby z całej Polski, z
przewagą mieszkańców województwa podlaskiego. Natomiast
w Lipsku i Nowince zaproponowaliśmy warsztaty plastyczne z
etno designu. Dzięki obecności tkaczki i jej prac młodzież
biorąca udział w zajęciach mogła przyjrzeć się z bliska
lokalnym tkaninom. Batik ozdobił sukienki, malowane wzory z
tkanin – koszulki i torby. Zajęcia odbywały się w Lipsku (18–19
czerwca) i w Nowince (10–11 lipca). W Białymstoku jesienią

powstał fanklub „Wokół tkaniny”. W pracowni plastycznej
WOAK-u gościliśmy sympatyków tkactwa z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku, klasy o
specjalności technik przemysłu mody i technik technologii
odzieży. Pojawiły się też uczennice Liceum Plastycznego w
Supraślu. Przygotowaliśmy trzy spotkania warsztatowe, które
przybliżyły wzornictwo z podlaskich tkanin poprzez
technikę batiku (4 października), aplikacji (10
października) i malowania na odzieży (25
października).
Na
zakończenie
wyruszyliśmy
„Szlakiem Wątku i Osnowy” (10 listopada). Wrażenia
z sesji wyjazdowej opisane pięknie przez jedną z
uczestniczek
można
przeczytać
na
stronie
www.dwuosnowowa.pl.
Dla młodszych dzieci przygotowaliśmy konkurs
plastyczny „Jak powstaje tkanina?”. Dzięki niemu
dzieci dowiedzą się więcej o dziedzinie głęboko
zakorzenionej w tradycji ludowej. Nadesłane rysunki,
ukazujące etapy powstawania tkanin – od hodowli
owiec po tkanie na krosnach – będą ocenione i
nagrodzone. Niektóre z nich znajdą się w książeczce
edukacyjnej, którą wydamy drukiem.
Podsumowanie projektu i promocja książeczki
edukacyjnej dla dzieci odbyły się 20 listopada, o
godz.11.00, w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8.
Wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym oraz
rozdano książeczki edukacyjne, otworzono również wystawę.
Pozostałe książeczki przekazane zostaną bibliotekom, klubom

osiedlowym i świetlicom.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
(Oprac. IW, foto: WOAK)

Naszej drogiej koleżance
Joannie Trochimowicz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Składają
Zarząd i członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Lipska

W tym roku modna jest lipska pisanka
Modne, kolorowe, folkowe – takie właśnie ubrania powstają
w Lipsku w ramach realizacji zadania „Moda na pisankę”.
Od połowy października w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności spotykali się dorośli, młodzież i dzieci na warsztatach
kroju i szycia. W trakcie spotkań powstają piękne torby, czapki,
kominy, spódnice i sukienki. Wszystkie z materiałów z motywem inspirowanym lipską pisanką.
- W modzie są ubrania z łowickim wzorem wycinankowym, a
my chciałyśmy, aby teraz zapanowała moda na lipską pisankę.
W związku z tym został opracowany graficzny wzór inspirowany takim, jakim nasze panie pisankarki zdobią wielkanocne
pisanki. Ten wzór został nadrukowany na tkaniny a z tego powstają piękne i modne ubrania – mówi prezes Towarzystwa
Przyjaciół Lipska, Monika Kobeldzis.
Powstająca kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza torby.
- Cieszymy się bardzo, że trafiliśmy w gusta mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Otrzymujemy sygnały, że nasze
„uszytki” podobają się także w innych regionach Polski. W ten
sposób chcemy promować lokalne tradycje, w szczególności
nasz lokalny produkt – lipską pisankę – mówi Izabela Wróbel,
koordynator projektu.
W dniu 11 listopada, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Lipsku odbyła się wystawa prac powstałych podczas warsztatów szycia realizowanych w ramach zadania „Moda na pisankę”.
Uczestnicy warsztatów, podczas uroczystości związanych z
obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, prezentowali powstałe „uszytki” w sali wystawowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.
Organizatorem warsztatów i wystawy jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lipska. Zadanie zostało dofinansowane
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
(IW)

Str. 10

Biuletyn TPL

październik - grudzień 2018

Ogród Lokalnej Aktywności
już gotowy

dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej
Suwerennej.
(IW)

Przez ostatni miesiąc praca paliła się w rękach członków grupy nieformalnej i Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Przygotowywali oni ogród przy LOLI.
Budynek zadbany, czas by zadbać o otoczenie. Taki cel przyświecał członkom grupy nieformalnej, złożonej z mieszkanek Lipska i
okolic, które postanowiły założyć ogród, by w nim móc wypocząć i
podzielić się pomysłami. Ogród powstał przy budynku dawnej
szkoły podstawowej, dziś służący mieszkańcom jako Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności (LOLA).
- W ogrodzie powstały klomby różane, pomiędzy którymi posadziliśmy lawendę, która, gdy już zakwitnie, będzie przypominała wijącą
się Biebrzę. W ogrodzie znalazły się także krzewy tawuły japońskiej oraz biało – czerwone tulipany – mówi Joanna Marcinkowska, członkini grupy nieformalnej, która pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Lipska realizowała tę inicjatywę.
- Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wraz z nami ciężko
pracowali przy organizacji ogrodu: członkom stowarzyszenia Pomóż Sobie, Amazonkom, członkom Podlaskiej Szkoły Taekwondo, harcerzom z 6. Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” oraz członkom TPL i wszystkim osobom, które zechciały poświęcić swój czas. Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom i firmie Vitpol za pomoc przy organizacji prac i wkład ogromnej pracy w nasz wspólny ogród. Nie możemy się doczekać, by
zobaczyć ogród w pełnej krasie wiosną i latem – mówi Monika
Kobeldzis, prezes TPL.
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”

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 XXII pamiętników Jana Bartoszewicza)
Przepuściłem ważne wydarzenie, które podaje teraz, a mianowicie, po osiedleniu się w Gryfinie zaraz zacząłem poszukiwanie
syna, a nie miałem od niego żadnego listu, więc pozostało tylko
MON. Po paru tygodniach od osiedlenia się udałem się do Warszawy, która przedstawiała z siebie ogromne gruzowisko a
wśród tego gruzowiska mieściło się Ministerstwo Obrony Narodowej. Tam mnie poinformowano, że syn mój, Eugeniusz Bartoszewicz, jest dowódcą baterii, która obecnie stacjonuje w mieście Radomiu. Po otrzymaniu tych wskazówek zaraz przeprawiłem się przez Wisłę po tymczasowym moście pływającym, udałem się na Dworzec Wschodni i pierwszym pociągiem udałem
się do Radomia. Po przybyciu na stację Pionki pociąg nasz został zatrzymany przez jakiś uzbrojony oddział (bandę nawet),
który, widocznie dla postrachu, ostrzelał i kazał wszystkim pasażerom wysiadać z wagonów i iść do poczekalni stacji, następnie kazali składać w kupę wszelką broń i amunicję, a samym
kłaść się na podłodze i czekać na rewizję osobistą, w trakcie
której, jeżeli u kogo okaże się jakaś broń lub amunicja, będzie
natychmiast publicznie rozstrzelany. W środku sali była złożona
poważna kupa tego uzbrojenia, które było zaraz zabrane i wyniesione. Mniej więcej po godzinie czasu kazali nam iść do wagonów i zajmować miejsca, co natychmiast i zrobiliśmy. W
czasie strzelania po wagonach została jedna kobieta raniona w
rękę powyżej łokcia, której na stacji jeden z bandytów okazał
pomoc – bandażując zranioną rękę. Tym razem pociąg bez żadnych przygód dojechał do Radomia i co było dalej – nie wiem –
do końca nocy przesiedziałem w poczekalni kolejowej, a z rana
udałem się do miasta Radomia w poszukiwaniu syna.
W pobliżu stacji był zakwaterowany pułk artylerii, a w bramie,
u wejścia na teren pułku, stał oficer, do którego zwróciłem się
w swojej sprawie. Ów oficer poinformował, że porucznik Bartoszewicz odkomendorowany jest do miasta Tomaszowa Mazowieckiego na stanowisko dowódcy szkoły podoficerskiej. Na
moje zdziwienie, że w ministerstwie mnie poinformowano inaczej, ów oficer powiedział, że on mówi prawdę, bo on przyjął
baterię po ustępującym Bartoszewiczu. Po otrzymaniu tak wiarygodnej informacji niezwłocznie udałem się do Tomaszowa
Mazowieckiego, gdzie znalazłem poszukiwaną zgubę i to nawet
z dodatkiem, bo z żoną. Powitanie było bardzo serdeczne, bo
rozczulające aż do łez, a opowiadaniom z obu stron nie było
końca. Gościłem tydzień czasu i trzeba było wracać do siebie.
W tym czasie syn otrzymał awans do stopnia kapitana i nominację na stanowisko dowódcy dywizjonu. Czas był niespokojny
więc syn często był wysyłany w teren do walki z różnego rodzaju bandami.
Po powrocie do Gryfina zacząłem pracować w Urzędzie Skarbowym w charakterze skarbnika i jednocześnie pełniąc funkcję
kasjera. Praca była chociaż i odpowiedzialna, ale możliwa do
wykonania, aby tylko był uczciwy i oględny, a po wciągnięciu
się to nawet i […]. Z kolegami po pracy w urzędzie prędko się
poznałem i stałem na stopie koleżeńskiej – prawie rodzinnej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego p. Gajewski był bardzo dobry,
uczciwy i sprawiedliwy, co było najważniejsze z jego zalet. Do
mnie miał jakieś specjalne przywiązanie, bo często nawet odwiedzał moje mieszkanie, a latem, po skończonej pracy w urzędzie, ja prawie zawsze chodziłem na działkę ogrodową, gdzie
często towarzyszył mi naczelnik Gajewski. Dla fizycznej rozrywki brał do rąk motykę i mi pomagał.

Córkę Folwarczną po paru miesiącach pracy w urzędzie, Izba
Skarbowa w Szczecinie mianowała ją kierownikiem Działu
Wymiarowego, i to tylko chyba wpływowi Gajewskiego mogła
zawdzięczać. Syn z Tomaszowa Mazowieckiego został przeniesiony do Gniezna, skąd częściej przyjeżdżał do nas, do Gryfina.
Tu zapoznał się z naczelnikiem Gajewskim i nawet byli w dobrej komitywie, tym bardziej, bo p. Gajewski był oficerem, to
mieli dużo wspólnego do omówienia. Gajewski lubił towarzystwo, był bardzo rozmowny, zwłaszcza w towarzystwie mieszanym. Nie był od tego, aby nie pokłonić się „Bochunowi”, ale
tylko w miarę przyzwoitości, jednym słowem był człowiekiem
miłym i towarzyskim – jak to się mówi – w każdym calu. Ale
niestety, jak prawie zawsze bywa, że co dobrego, to krótko
trwałe, bo p. Gajewskiego, rozporządzeniem władz zwierzchnich, przenieśli do Wrocławia na wyższe stanowisko, a do Gryfina przysłali nowego naczelnika, p. Józefa Pudełko. Młody to
był jeszcze człowiek, ale od razu dało się zauważyć, że to wybitny fachowiec finansista. Ja właściwie, to z naczelnikiem mało miałem styczności tylko jako z przełożonym urzędu, a bezpośrednim moim kierownikiem działu kasowo-rachunkowego
była p. Jadwiga Bomska, stara pracownica (pracowała jeszcze
w starym, niemieckim Urzędzie Skarbowym, bo pochodziła
rodem z Poznańskiego). Co pewien czas wpadała kontrola ze
Szczecina, a jeden był taki wyga, że kontrola wpadała w nocy i
kontrolujący w obecności strażnika opieczętował pieczęcią lakową pokój kasy i pokój skarbca, i dopiero jutro rano zobaczyłem, że wszystko jest pod pieczęcią. Wtedy zjawił się kontroler
z naczelnikiem p. Pudełko i kierownikiem działu p. Bomską,
zdjął w obecności wymienionych i mojej nałożone pieczęcie, i
wówczas przystąpiono do sprawdzania jak gotówki tak i depozytów. Po szczegółowym sprawdzeniu gotówki z księgami,
wszystko okazało się w idealnym porządku. Został spisany odpowiedni protokół i przez wszystkich biorących udział w tej
akcji, podpisany. Tak trwało do roku 1950, tj. istniał Urząd
Skarbowy. W 1950 roku, zarządzeniem odgórny, był zniesiony
Urząd Skarbowy a przemianowany na Wydział Finansowy i
wcielony do Powiatowej Rady Narodowej. Skarbników ze
wszystkich Urzędów Skarbowych automatycznie przeniesiono
do NBP (Narodowego Banku Polskiego) na stanowiska kasjerów tego banku. Po tygodniowym przeszkoleniu przy Wojewódzkim Oddziale Banku Polskiego w Szczecinie, po wręczeniu nam legitymacji kasjerów NBP, skierowani byliśmy do
urzędów finansowych, przy których były odkryte kasy NBP tj.
przyjmujące i wypłacające. Jako zwierzchnictwo nade mną miał
kierownik oddziału NBP w Gryfinie, p. Meżejko, który mianował siebie dyrektorem. Po uspołecznieniu handlu, prywatny
handel został zniesiony a pozostał jeszcze tylko przemysł usługowy i to bardzo nieliczny, więc wpływy do kasy bankowej,
zwłaszcza, którą ja prowadziłem, był nie duży, bo tylko różnego
rodzaju należności podatkowe wpływały do gmin, a z przedsiębiorstw usługowych były wpływy minimalne. Kiedy miałem
nadmiar gotówkowy, to odnosiłem do skarbca oddziału bankowego, resztę zaś gotówki przechowywałem w swojej kasie
ogniotrwałej, klucze zaś każdorazowo, po zamknięciu kasy,
musiałem odnosić na przechowywanie do UBP (Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego), a na jutro przed rozpoczęciem urzędowania zabierać. Było to uciążliwe, ale zarządzenie odgórne,
więc trzeba było wykonywać, trwało to do 1951 r.
C.D.N.
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Andrzejki ze Stowarzyszeniem „Pomóż sobie”
25 listopada 2018 r.
w Lipsku
odbyły
się
Andrzejki
Stowarzyszenia
„Pomóż
Sobie”.
Był to dla
naszych
podopiecznych
dzień pełen wrażeń. Pokaz
żonglerki,
zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy i wiele innych
atrakcji przygotowała grupa młodzieży z Różanegostoku.
Było to nasze pierwsze spotkanie integracyjne. Mieliśmy okazję
poznać się wzajemnie - wychowankowie Selezjańskiego Ośrodka Wychowawczego, nasi podopieczni i wolontariusze, którzy
zawsze wspierają nas i bardzo chętnie włączają się do wspólnej
zabawy.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i ciepło spędzony czas!

Święta Narodzenia Pańskiego
to najpiękniejszy okres w roku,
w którym tradycja łączy ludzi sobie najbliższych przy wigilijnym stole.
Z tej okazji życzymy Państwu,
aby czas Betlejemskiego Cudu przyniósł
każdemu z nas moc rodzinnego ciepła,
dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd,
wiele radosnych chwil. W Nowym Roku
2019 życzymy Państwu miłości, optymizmu, a także zdrowia i siły do podejmowania życiowych wyzwań.
Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPSKU
POLECA:

Str. 13

Echo Lipska październik - grudzień 2018

Str. 14

OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO:
Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego
wglądu wykaz, obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
działki na cele upraw warzywnych, położone w Lipsku w rejonie ul. Nowodworskiej na terenie działki o nr ewid. 733/2 – wł. Gminy
Lipsk, ujęte w poniższym wykazie :

L
p

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1
2.

Położenie

Cz. dz. nr 733/2 oznaczona na szkicu nr
jn.

Pow. działki w
m2

Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

230
230
220
280
220
220
340
300
280
340

Jw.

11

400

Jw.

12

340

m. Lipsk w rejonie
ul. Nowodworskiej

Szczegóły związane z dzierżawą w/wym nieruchomości można wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr telefonu
(87) 6422703 w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Pani Małgorzacie Cieśluk
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Składamy szczere wyrazy współczucia,
głębokiego żalu i słowa otuchy

Wacławowi Margielewiczowi

przekazuje
Burmistrz Lipska,
Lech Łępicki

z powodu śmierci

Ojca
Prezes Koła ZŻWP w Lipsku
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Droga bez zagrożeń z pieszymi na piątkę
W ostatnim tygodniu listopada na ulicy Nowodworskiej pracownicy ZGK w Lipsku zamontowali nowoczesny element bezpieczeństwa ruchu drogowego – podwyższone i doświetlone
przejście dla pieszych wykonane z 78 gumowych modułów.
Niemal równocześnie w szkołach podstawowych na terenie
gminy przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Pieszy
na Piątkę” oraz test z wiedzy o ruchu drogowym i pierwszej
pomocy „Droga bez zagrożeń”. W międzyczasie przeprowadzono również cykl spotkań edukujących dzieci i młodzież z zakresu bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach oraz znajomości procedur udzielania pierwszej pomocy.
Wymienione wydarzenia były związane z realizacją projektu
pn. „Droga bez zagrożeń – Pieszy na Piątkę - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ZSS w Lipsku”. Na początku
maja Gmina Lipsk zgłosiła się do uczestnictwa w III edycji
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 20182020” realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program III edycji, z założenia i w
praktyce został skierowany do społeczności lokalnych, które
wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na
swoim terenie. Sygnały rodziców, które trafiały do pracowników Urzędu Miejskiego w Lipsku za pośrednictwem nauczycieli wskazywały na palący problem dotyczący kierowców poruszających się z nadmierną prędkością w rejonie Zespołu Szkół
Samorządowych w Lipsku. Z drugiej strony dzieci korzystające
z odnowionych boisk na placu szkolnym często przez roztargnienie i brak wyobraźni wbiegały wprost pod koła nadjeżdża-

Indywidualne prace plastyczne „Pieszy na Piątkę”:
1. Karolina Sawaniewska
2. Gabriela Białous
3. Damian Danilczyk
4. Wiktoria Wasilczyk
5. Kacper Dobrowolski
Test „Droga bez zagrożeń” klasy 3-5
1. Julian Niedzielko
2. Bartosz Chilmonik
2. Cezary Danilczyk
3. Maciej Sojka
4. Leszek Danilczyk
4. Zuzanna Wróbel
4. Natalia Żywna
Test „Droga bez zagrożeń” klasy 6-8
1. Krystian Waszczuk
2. Julia Hećman
2. Kacper Topolewski
2. Daniel Żuk
2. Emilia Buraczyk
2. Magda Haraburda
2. Wojciech Sobolewski
2. Sebastian Sobolewski

jących samochodów. Dotychczasowe działanie w postaci montażu progu zwalniającego nie przyniosło zakładanego rezultatu.
Kierowcy omijali wysoką przeszkodę. Dodatkowo nie było
możliwości bezpiecznego przejścia na drugą stronę bez istotnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wykonane w ramach projektu przejście rozwiązało problem nadmiernej prędkości na ul. Nowodworskiej. Jego wysokość umożliwia kierowcom przejazd bez obaw o zawieszenie pojazdu. Skierowane na
przejście oświetlenie LED pomaga w dostrzeżeniu pieszego po
zmroku.
W ślad za zmianą organizacji ruchu przeprowadzono wymienione wcześniej szerokie działania edukacyjne wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Każde dziecko uczęszczające do szkół z terenu Gminy Lipsk otrzymało pamiątkowy brelok odblaskowy promujący projekt. Grupy przedszkolaków
miały za zadanie stworzenie plakatów propagujących właściwe
zachowanie na drodze. Dzieci z klas 0-2 wykonały indywidualne prace plastyczne związane z bezpieczna drogą do szkoły.
118 uczniów z klas 3-8 podjęło wyzwanie w postaci startu w
teście z wiedzy o ruchu drogowym i pierwszej pomocy. W poniżej publikujemy listy zwycięzców konkursów:
Grupy przedszkolne – prace zbiorowe „Pieszy na Piątkę”:
1. Grupa Biedronki / Przedszkole Samorządowe w Lipsku
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bartnikach
3. Grupa Świerszczyków/ Przedszkole Samorządowe w Lipsku

Szczególne podziękowania składam dla: pracowników ZGK w
Lipsku i kier. Henryka Hawrylika za sprawne wykonanie przejścia, Adama Gromko za montaż oświetlenia oraz Dzielnicowego z Posterunku Policji w Lipsku Pawła Borodziuka i Strażaka
z jednostki OSP Lipsk Adriana Aleksiejczyka za przeprowadzenie pogadanek o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży.
(Konrad Skokowski, pracownik UM w Lipsku,
Foto: Katarzyna Fiedorowicz)
Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego wglądu wykaz, obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia na cele upraw rolnych w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, działki stanowiące własność
Gminy Lipsk, wg. poniższego wyszczególnienia :
0011 Lipsk działka nr
0001 m. Lipsk

1513/2 o pow. 0,89 ha

działka nr 863 o pow. 1,3137 ha

działka nr 231/1 o pow. 2,04
ha i część działki nr 326 o pow. 0,294 ha

0021 Skieblewo

Szczegóły związane z dzierżawą w/wym nieruchomości można
wyjaśniać w pok. nr 17 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr telefonu (87) 6422703 w terminie 21 dni od dnia opublikowania
niniejszego ogłoszenia.
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mierzenie specjalnie do tego celu zadymiono budynek po byłej Szkole Podstawowej w Krasnem. Widoczność panującą
wewnątrz budynku można by opisać jednym zdaniem: problemem było dostrzeżenie własnej dłoni przy wyprostowanej
ręce. Strażacy w trakcie swojej służby
każdego roku uczestniczą w podobnych
ćwiczeniach.
Jednostki włączone do
KSRG stanowią główny człon Ochotniczych Straży Pożarnych. To one najczęściej są dysponowane do akcji i docierają
na miejsce zdarzenia przed przyjazdem
jednostek państwowych niosąc pomoc
poszkodowanym. Pamiętajmy o naszych
lokalnych bohaterach z jednostek OSP.
Oni zawsze przyjdą nam z pomocą.
(KSS)

Głośny trzask i cisza. Wokół miejsca
zdarzenia odłamki szkła, kawałki plastiku. Są poszkodowani… Na szczęście to
tylko ćwiczenia.
12 października 2018 roku przy remizie
strażackiej w Lipsku odbyły się Powiatowe Manewry jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Zadaniem strażaków było wypracowanie i utrwalenie właściwego postę-

powania podczas ratowania poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Każda z jednostek
miała do przećwiczenia inny
scenariusz związany z kolizją drogową. Równocześnie
na zapleczu remizy odbywały się szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Teren remizy strażackiej w
Lipsku to nie jedyne miejsce
gdzie odbywały się manewry. Scenariusz ćwiczeń dla
ochotników
przewidywał
ewakuację osób z pożaru.
Aby zrealizować takie za-

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami
agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lipsk stanowiącym załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXIII/177/17 z dnia 15 listopada
2017 r., osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do
takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości:
- na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad
zachowaniem się zwierzęcia;
- na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy
należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
- zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego jest dozwolone tylko wtedy, gdy opiekun
psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
zwierzęciem.
Nierespektowanie przez Mieszkańców przepisów prawa miejscowego powoduje, że problem wałęsających się zwierząt w
Gminie narasta, a koszty ich utrzymania w schronisku, które
pokrywane są z budżetu gminy stale rosną.

Psy, które bez nadzoru właściciela przebywają na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zagrażają bezpieczeństwu
życia i zdrowia mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.
W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Lipsk zwracam się z prośbą do Właścicieli psów o przestrzeganie ww. regulaminu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie
wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega
karze grzywny.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do
1000 złotych albo karze nagany.”
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Energia dla gminy
Burmistrz Lipska, Lech Łępicki podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk” w piątek, 16.11.2018 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Wniosek na budowę instalacji fotowoltaicznych, które będą
pozyskiwały energię elektryczną ze słońca na potrzeby gminy,
został złożony już w 2017 r., do tej pory trwały procedury przygotowawcze do przekazania środków.. Zasilane energią słoneczną mają być między innymi: Zespół Szkół Samorządowych,

Urząd Miejski, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, SP ZOZ
czy budynek OSP. Dofinansowanie inwestycji pochodzić będzie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna).
Wartość projektu to 861.157,44 zł, natomiast dofinansowanie z
RPO WP 2014 - 2020 – 79 % kosztów kwalifikowalnych, tj.
614.225,17 zł.
(IW)

Otwarta Strefa Aktywności już gotowa
W dniu 27 listopada 2018 r. oddana została do użytku nowa
inwestycja – Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej 4
w Lipsku.
Strefa składa się z ogrodzonego placu zabaw dla dzieci oraz
pierwszej na terenie Gminy Lipsk siłowni zewnętrznej wyposa-

żonej w 10 urządzeń do ćwiczeń. Na terenie strefy znajdują się
również dwa stoły do gry w szachy.
Wykonawcą przedsięwzięcia była firma CEZAS z Białegostoku. Wartość inwestycji to 120.463,74 zł, w tym dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 69.700,00 zł.
(Oprac. IW)

Pospieszyli z pomocą
potrzebującym
Ogólnopolska akcja Szlachetnej Paczki została zorganizowana
w Lipsku po raz pierwszy! To istny Weekend Cudów, podczas
którego wolontariusze SuperW przekazują dary osobom potrzebującym.
„Serce dla Serca” - to przesłanie uroczystego finału 18.edycji
Szlachetnej Paczki jaki trwał w dniach 8-9 XII w Lipskim
Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku. Aby mógł nadejść
Weekend Cudów, wszyscy wolontariusze podjęli trud pracy.

Długie rozmowy z Rodzinami, tworzenie opisów a później ciągłe konsultacje z Darczyńcami. Od soboty 8 grudnia rozpoczęło
się prawdziwe szaleństwo w magazynie Szlachetnej Paczki.
Przywożono i rozwożono paczki, witano Darczyńców, wspólnie
cieszono się każdą reakcją: uśmiechem, łzami w obdarowanych
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Rodzinach. Weekend Cudów minął, ale radość, zdziwienie i
wzruszenie w dalszym ciągu panuje w sercach wolontariuszy i
osób obdarowanych! Tegoroczna pomoc dotarła do 14 rodzin z
naszego miasta i gminy!
Odpowiedzialność za całą akcję spoczęła na Wiolecie Żabickiej, która została liderem rejonu.
-Jestem dumna, że w naszym mieście i gminie udało się zorganizować tak duży projekt, jakim jest Szlachetna Paczka. Pragnę
ogromnie podziękować wszystkim zaangażowanym Wolonta-
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riuszom: Asi Marcinkowskiej, Beacie Sobolewskiej, Kasi Fiedorowicz, Agnieszce Wyrzykowskiej, Mateuszowi Rutkowskiemu. Bez WAS nie byłoby Szlachetnej Paczki, nie byłoby
finału, nie byłoby radości osób obdarowanych i Darczyńców.

Dziękuję Marcinowi i Kamilowi za transport i siłę w przenoszeniu kilkuset kilogramów paczek. Dziękuję Darczyńcomtym lokalnym i tym z odległych rejonów świata. Dziękuję za
udostępnienie pomieszczenia na magazyn w Lipskim Ośrodku
Lokalnej Aktywności. Kilka tygodni wspólnej pracy zbudowały nowe relacje i wiarę w ludzi. Czas i zaangażowanie wszystkich osób zostanie nagrodzone szczęściem 14 obdarowanych
rodzin. Święta będą piękne dla Wszystkich! Do zobaczenia w
przyszłym roku! – podsumowuje Wioleta Żabicka.
(red.)

Drodzy Przyjaciele!
Życzymy Wam ciepłych, jasnych i pięknych
Świąt Bożego Narodzenia! Życzymy Wam także,
by Nowy 2019 Rok był ciekawy,
twórczy, pełen zrealizowanych marzeń i planów!
Zarząd TPL

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi…
Niech się Wam, mili, najlepiej powodzi.
Niech Wam służy szczęście
o każdej godzinie.
I niech Was dobrego nic w życiu nie minie.

Wesołych Świąt członkom,
przyjaciołom i sympatykom
życzy Klub Combat Sports Academy
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Moda na pisankę - fotorelacja

