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Do końca świata z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy
9 stycznia br. odbył się XIII finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab powołany w
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku składał się
z pracowników MGOK i 20 wolontariuszek – uczennic
lipskiego gimnazjum. Należały do niego: Angelika
Chyzopska, Anna Bliźniukiewicz, Agnieszka Błaszczyk,
Ewelina Boguszewska, Katarzyna Boguszewska, Emilia
Boguszewska, Wioleta Boguszewska, Karolina Borodziuk,
Anna
Borodziuk,
Elwira
Bugieda,
Katarzyna
Chomiczewska, Joanna Citko, Diana Danilczyk, Anna
Danilczyk, Joanna Kiriaka, Karolina Kozłowska, Natalia
Radziwonowicz, Barbara Sawośko, Sylwia Załęska,
Barbara Zieziula.

terenie taką kwotę - co roku wyższą, jak pokazują wyniki z
poprzednich lat. Jest to jednak dowód na to, że choć sami
niezbyt zasobni, potrafimy dzielić się z innymi i za to
wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
MGOK dziękuje również wszystkim wolontariuszkom za
ich chęć do pracy i wytrwałość, gdyż w tych dniach
pogoda nie była sprzyjająca.
Mamy nadzieję, że z Wielką Orkiestrą Lipsk grać będzie
do końca świata i jeszcze dłużej.
Sie ma!
red.

*******************************************************
Ciekawostki z życia Samorządowego
Przedszkola w Lipsku n/ Biebrzą

„STYCZEŃ PEŁEN WRAŻEŃ”
Pierwszy miesiąc nowego roku dzieci w naszym
przedszkolu spędzają bardzo aktywnie, biorąc udział w
różnego typu uroczystościach. Tradycyjnie Choinka
noworoczna, Mikołaj i oczywiście prezenty. Obchodzony
był również bardzo uroczyście Dzień Babci i Dziadka.
Co roku w MGOK-u organizowany jest
Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek,
w którym też biorą udział.

W ciągu dwóch dni zbiórki (8 i 9 stycznia) udało nam się
zebrać 2812,71 zł. Kwotę tę tworzyły pieniądze zebrane
w MGOK-u od uczestników VI Powiatowego Przeglądu
Zespołów Kolędniczych i Pastorałek oraz następnego dnia
w niedzielę na ulicach Lipska i Rygałówki. W przerwie
pomiędzy występami zespołów biorących udział w
przeglądzie, a ogłoszeniem wyników odbywała się
licytacja gadżetów przysłanych przez Fundację WOŚP z
Warszawy. Łącznie za licytowane rzeczy udało nam się
zebrać 130 zł, co było niewątpliwie wielką zasługą Darka
Bogdana – prowadzącego licytację z brawurą i humorem.
Jesteśmy dumni z ofiarności mieszkańców gminy Lipsk,
bo nie sądziliśmy, że uda nam się zebrać na naszym
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8 stycznia 2005 r już po raz szósty grupa dzieci 6letnich pod kierunkiem Bożeny Zaniewskiej i Anny
Gładczuk, nauczycielek tegoż przedszkola, wzięła udział
w przeglądzie. Przedszkolaki zostały uhonorowane przez
komisję oceniającą I miejscem i nagrodą pieniężną za
wdzięczność, czytelność i naturalność prezentacji
scenicznej oraz oryginalną szopkę. Zaproponowano
również
naszej
grupie
przedszkolaków,
aby
reprezentowała
powiat
augustowski
na
XXIII
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
w Węgorzewie.

14 stycznia jasełka pt. „Betlejemska droga”
przedstawione zostały w Węgorzewie. Jury po obejrzeniu i
wysłuchaniu 26 zespołów postanowiło wyróżnić w
kategorii przedszkoli naszą grupę 6 - latków za autentyzm
małych aktorów i malowniczość przebrań.
Chciałam nadmienić, iż w przygotowanie strojów
do jasełek oraz oryginalnej szopki dużo pracy włożyli
nasi niezastąpieni rodzice. Bardzo jesteśmy im za to
wdzięczne. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że nasza
współpraca będzie w dalszym ciągu kontynuowana.
Bożena Zaniewska

***************************************************************************************************************************************

Witajcie Babcie
i Dziadkowie!
Zbliżał się Dzień Babci i Dziadka. Postanowiliśmy
się odpowiednio przygotować do tego święta. Sześciolatki
z mojej grupy narysowały portrety swoich Babć i
Dziadków, którymi udekorowaliśmy salę. Zawiesiliśmy
również napis: Witajcie Babcie i Dziadkowie! Wnuczęta
wykonały też niespodzianki dla naszych gości - laurki i
wazoniki do kwiatów.
21.01.2005 r. przed uroczystością 6-latki zrobiły
własnoręcznie kanapki swoim Babciom i Dziadkom.
Starały się, aby wyglądały one apetycznie i smakowicie.

O godz. 930 na sali gimnastycznej rozpoczęła się
uroczystość. Powitałam przybyłych gości i złożyłam
życzenia z okazji Ich święta.
Następnie obejrzeli Oni część artystyczną w
wykonaniu wnuków z wszystkich grup przedszkolnych.
Dzieci starały się powiedzieć swoim Babciom i Dziadkom
ciepłe, miłe słowa. Recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, tańczyły. Sześciolatki wystawiły też jasełka
„Betlejemska droga”. Po zakończeniu części artystycznej
głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w
Lipsku - Pan Lech Łępicki. W swoich słowach do gości
podkreślił, jak ważną rolę w życiu młodego pokolenia
pełnią Babcie i Dziadkowie, i jak cenne i potrzebne
przekazują im wartości.
Po tym wystąpieniu wnuczęta zaprowadziły
Babcie i Dziadków do swoich sal, gdzie czekały na Nich
jeszcze inne niespodzianki.
Dzieci w grupie zaśpiewały swoim Babciom i
Dziadkom 100 lat. Wręczyły laurki i wazoniki. Poprosiły
Ich do tańca przy dźwiękach piosenki „Czary-mary”. Z
wnukami przy piosence „Babciu, droga Babciu” goście
naśladowali ruchami jej słowa, np. tupanie, klaskanie,
podskoki i dawanie całusów. Okazało się, że z Babciami i
z Dziadkami też można się doskonale zabawić.
Po tańcach wszyscy usiedli do stołów, gdzie
czekały na nich pyszne kanapki, ciasta, kawa i herbata.
W dalszej kolejności zaprosiłam gości do udziału
w przygotowanych przeze mnie konkursach: „Odnajdź
swego wnuka, wnuczkę” (po dotyku), „Najdłuższa
skórka”- Babcie obierały jabłka ze skórki, mierzyliśmy ich
długość. W „Ziemniaczanym konkursie”- Babcie obierały
ziemniaki na czas. W konkursie „Czarodziejski worek”Babcie i Dziadkowie rozpoznawali dotykiem przedmioty
w worku. Babcie i Dziadkowie w parach z wnukami
podbijali balony (kto najwięcej razy). Śpiewaliśmy też
razem piosenki i przyśpiewki ludowe. Za udział w
konkursach otrzymali nagrody (kwiaty, serca z folii
samoprzylepnej, cukierki), które wręczyły Im wnuki.
Ten dzień dostarczył wielu wzruszeń i
niezapomnianych chwili nie tylko starszemu, ale i
młodszemu pokoleniu. Wnuczęta swoja postawą i
ciepłymi słowami podkreśliły, jak bardzo ważni są dla
nich Babcie i Dziadkowie i jak Ich mocno kochają.
Nauczycielka przedszkola
Anna Ewa Gładczuk
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FERIE ZIMOWO, KOMPUTEROWO
I WESOŁO
W dniach 31.01. – 2.02.2005r. w Szkole
Podstawowej w Lipsku odbyło się zimowisko pod hasłem:
„Ferie zimowo, komputerowo i wesoło”. Trzyletni
program zimowiska został opracowany przez nauczycieli
nauczania zintegrowanego: Grażynę Leszkowicz, Ewę
Sapieszko i Krystynę Danilczyk.
Atutem tej inicjatywy jest to, że uczniowie nie
tylko koncentrują się na grach i zabawach, ale
proponowane są im i prezentowane różne ciekawe
zadania, np. zabawy pantomimiczne, zabawy dramowe,
„burza mózgów”, zabawy rozwijające wyobraźnię, np.
„rzeźbiarz” itp.
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poczęstunku. Nauczycielki pracowały nieodpłatnie. A to
wszystko mogło się odbyć także dzięki hojności
sponsorów naszej miejscowości. Toteż tą drogą serdecznie
dziękujemy:
 Burmistrzowi Lipska Panu Andrzejowi Lićwince
 Państwu Marii i Ryszardowi Zielepuchom;
 Spółce jawnej „Rol-Bud” w Lipsku;
 Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Lipsku;
 Panu Tomaszowi Furmańskiemu z Zakładu Usług
Weterynaryjnych w Lipsku
 Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Lipsku
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, w ferie,
zorganizujemy równie ciekawe atrakcje.
Grażyna Leszkowicz
Krystyna Danilczyk
Ewa Sapieszko
-------------------------------------------------------------------

SZKOLNE WIEŚCI

W trakcie zajęć dzieci zapoznawane były ze zdrowym
stylem życia
Uczestnikami zimowiska były dzieci kl.I-III, grupa
licząca około 50 osób. Na drugie śniadanie dzieci
otrzymywały słodką bułeczkę i herbatę.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Dodatkową atrakcją ferii zimowych był udział dzieci w
ciekawych konkursach, grach sportowych, balu
przebierańców, a także w zajęciach w pracowni
komputerowej.
Na zakończenie zimowiska odbyła się „dyskoteka
owocowa”, na której uczestnicy, oprócz tańców, korzystali
z różnych ciekawych konkursów z nagrodami i

13 grudnia 2004 r. odbył się szkolny konkurs klas
szóstych „Wiedzy na temat uzależnień i sposobów
zapobiegania im”. Najlepsza okazał się klasa VI c.
Gratulujemy!
W okresie przedświątecznym, w szkole
podstawowej, grupy uczniów, pod kierunkiem nauczycieli
i wychowawców, zorganizowały i przeprowadziły akcje na
cele charytatywne.
Uczniowie, działający w szkolnym kole LOP pod
kierunkiem p. Urszuli Matyszewskiej i p. Ewy Sapieszko
zajęły się zbiórką odzieży, szkolnych przyborów, zabawek
oraz przygotowaniem i sprzedażą kartek świątecznych.
Zebrane dary oraz pieniądze, których znaczną część,
tradycyjnie już podarował Dyrektor BS w Lipsku, zostały
osobiście
dostarczone
podopiecznym
DPS
w
Studzienicznej. Wyjazd, również tradycyjnie, sfinalizował
Burmistrz Lipska, a opieką nad wychowankami i
organizacją wyjazdu zajęły się nauczycielki: Teresa
Sapieha, Ewa Sapieszko i Urszula Matyszewska.
Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji bardzo
serdecznie dziękujemy.
Kolejnym
świątecznym
akcentem
było
zorganizowanie paczek dzieciom z rodzin najuboższych.
Tym przedsięwzięciem zajął się Miejsko – Gminny Zarząd
TPD w Lipsku. Paczki otrzymały dzieci, wskazane przez
szkoły, z terenu całej gminy.
Dnia 22.12.04r. wszyscy uczniowie i pracownicy
szkoły podstawowej spotkali się na sali gimnastycznej,
aby w życzliwej i radosnej atmosferze życzyć wesołych
świąt, dzieląc się opłatkiem. Podczas tego spotkania
uczniowie z kl. III a pod kierunkiem p. Ewy Sapieszko
wystawili Jasełka. Bardzo piękna to tradycja, bo
uświadamia mam, że jesteśmy jedną wielką rodziną.
A po świętach wróciliśmy do szkoły by zakończyć
i podsumować I semestr roku szkolnego 2004/05 oraz
zabawić się w karnawale. Już od rana w sobotę 15. 01.05r.
w szkole rozbrzmiewała muzyka. Uśmiechnięte buzie,
odświętne stroje to nieodłączne oznaki Choinki

4

Echo Lipska styczeń-luty 2005

Noworocznej. Tegoroczny program artystyczny był bardzo
bogaty i przyciągnął sporą grupę widzów. W czasie
występu podziwiać było można umiejętności muzyczne
chóru pod kierunkiem Urszuli Bobrowskiej, aktorskie –
Jasełka i scena humorystyczna pod kierunkiem Krystyny
Bochenek i Teresy Sapiehy, taneczne – pokaz tańców
towarzyskich koła tanecznego prowadzonego przez Ewę
Przekop.

„Wystrzałowe” suknie dziewcząt, spodnie z lampasami
chłopców, do tego odpowiedni but sprawiły, że nasi
tancerze prezentowali się znakomicie, a cały pokaz był
efektowny i bardzo udany.
Teresa Sapieha i Krystyna Bochenek.

MŁODZI DZIAŁAJĄ!
Często słyszymy, że dzisiejsza młodzież jest do
niczego, nie potrafi pracować, jest leniwa i niezaradna, ale
zastanówmy się, czy to aby nie dorośli ograniczają jej
samodzielność, twórczość, w ogóle jakiekolwiek działanie,
możliwość wykazania się sprytem i zaradnością. Może
zamiast ciągłego narzekania na złe zachowanie młodych,
dorośli dostrzegą ich pozytywne działania, podkreślą to, co
im się udaje. Może warto ich wspierać i gratulować
dobrych pomysłów.

„Błotniaki” (wcześniej „Wyspowicze”) to właśnie
grupa młodych ludzi z Zespołu Szkół Samorządowych w
Lipsku, która dzięki wsparciu dorosłych, a wymienić tu
należy dyr. szkoły Lecha Łępickiego, nauczycieli A.
Boruch, M. Bielecką, G. Bondzińską, T. Sapiehę, K.
Bochenek, B. Aleksiejczyk, B. Muchę, K. Danilczyk, E.
Renkowską, a przede wszystkim inicjatorkę grupy Teresę
Lićwinko, jest takim miejscowym „wulkanem” pomysłów
i działań. Od wakacji zorganizowali szereg kiermaszy,
loterii, kawiarenek, z których dochód przeznaczyli na
potrzeby grupy. Były też wyjazdy do teatru w Białymstoku
na przedstawienia: „Brzdące” i ,,Jaś i Małgosia”. Weszli w
układ partnerski z Pracownią Architektury Żywej i
zapewne wspólne działania przyniosą obu stronom
korzyści. Podczas ferii zimowych spotkania grupy zbliżyły
do siebie jej członków („kręgi przyjaźni”, śpiewanie
pieśni),
nauczyły
samodyscypliny
(„iskierka”),
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radzenia w trudnych, problemowych sytuacjach („granie
na ekranie”, zabawa „mafia”).
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POMOC POTRZEBUJĄCYM
Zarząd Miejsko Gminny Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że:
 w 2004 roku otrzymano ze Stowarzyszenia „Bank
Żywności” w Suwałkach 780 kg ryżu, 824 kg mleka w
proszku i 170 kg makaronu;
 rozdysponowano 520 kg mleka, 500 kg ryżu i 135 kg
makaronu – dla 109 rodzin (tj. 417 osób);
 na dzień 31.12.2004 pozostało do rozdania 280 kg
ryżu, 304 kg mleka, 35 kg makaronu. Wyżej
wymienione produkty zostaną rozprowadzone do 28
lutego 2005 roku.
W okresie od 3.12.2004 r. do 20.12.2004 r.
zorganizowano świąteczną akcję zbiórki żywności w
sklepach Państwa Jaroszewiczów, Skokowskich i
Kozłowskich. Zebrane produkty trafiły do sześciu rodzin
niepełnych.
Stwierdzamy, że taka forma pomocy wielu
rodzinom w naszej gminie jest niezbędna.
Leonarda Żabicka

KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS
Po raz dziesiąty Moniecki Ośrodek Kultury ogłasza
konkurs pn. „ZDOBNICTWO OBRZĘDOWE CYKLU
WIOSENNEGO I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”. Celem
konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja twórczości
ludowej, związanej ze świętami wielkanocnymi, wiosną i
karnawałem.
Konkurs obejmuje:
 pisanki wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkach
 palmy (oprócz bibuły muszą zawierać żywą zieloną
roślinkę)
 ozdoby domu (kwiaty, pająki, wycinanki).
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 07
marca 2005 r. dostarczą swoje prace do MGOK-u w
Lipsku. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Impreza podsumowująca w/w przegląd odbędzie się 20
marca 2005 r. o godz. 1100 w Monieckim Ośrodku Kultury
/NIEDZIELA PALMOWA/.

Wokół świąt

Grupa starszych „Błotniaków” część ferii
poświeciła na pracę nad pisaniem projektu podczas
dwudniowego pobytu w Hamulce. Opracowano działania,
które zostaną przedstawione do realizacji wszystkim
Błotniakom. Na wyjeździe były też przyjemności: ognisko
z kiełbaskami, długie wędrowanie po zasypanych śniegiem
polach i lesie, nocne pogaduszki.
Niech ktoś powie, że młodzież zawsze musi być
kojarzona tylko z wandalizmem i niezaradnością!
Opracowały
Ewa Renkowska i Krystyna Bochenek

Wspomnienie świąt jest już odległą przeszłością.
Niemniej jednak, wypada przypomnieć, że okres świąteczny
był poprzedzony wieloma spotkaniami opłatkowymi m.in. w
szkole i przedszkolu. Zespół Regionalny „Lipsk”, jak co
roku, uczestniczył w Wigilii Chłopskiej na Wigrach (18.XII).
W styczniu święta wracały do nas echem poprzez
odbywające się różnego rodzaju przeglądy kolędnicze i
imprezy choinkowe, o czym możecie się Państwo przekonać
czytając ten numer „Echa Lipska”.
Oprócz wspomnianej już wigilii na Wigrach, Zespół
Regionalny „Lipsk” był gościem na spotkaniu kolędniczym
zespołów ludowych pn. „Hej kolęda, kolęda...” w Jeleniewie.
Impreza, która odbyła się 16.01.br w siedzibie Biblioteki
Publicznej tej miejscowości, była pierwszą z 8 imprez, które
będą realizowane w tym roku w ramach projektu „Klimaty
Północnej Suwalszczyzny”, których organizatorem są Urzędy
Gmin w Wiżajnach, Jeleniewie, Rutce Tartak i Szypliszkach.
W spotkaniu uczestniczyło 12 zespołów ludowych z terenu
Suwalszczyzny.
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Dnia 11 lutego 2005 roku odszedł od nas
kolega Józef Cieśluk

Wyrazy głębokiego żalu

dobry przyjaciel i aktywny działacz

i szczerego współczucia

społeczny.

Pani dyrektor

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Barbarze Tarasewicz

Żonie, Rodzinie i Wszystkim,

z powodu śmierci

których dotknęła Jego śmierć

OJCA

wyrazy szczerego współczucia
składa
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Lipska

składają
Pracownicy MGOK

Podziękowanie

Koleżance
Barbarze Tarasewicz
i Jej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA I DZIADKA
składa
Zarząd TPL

W związku ze śmiercią naszego ukochanego Taty i
Męża – Józefa Cieśluka pragniemy złożyć serdeczne
podziękowania tym wszystkim, którzy zechcieli
wziąć udział w Jego pogrzebie. Szczególne wyrazy
podziękowania
kierujemy
do
kapelmistrza
Aleksandra Ganuszki i członków Orkiestry Dętej
lipskiej OSP, a także kolegów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipsku. Dziękujemy delegacjom
zakładów pracy, organizacjom do których należał
zmarły. Dziękujemy bliższej i dalszej rodzinie,
sąsiadom, przyjaciołom i znajomym, dla których
śmierć naszego Taty nie była obojętna. Swoją
obecnością dowiedliście Państwo, że 50 lat, które
Tata przeżył w Lipsku przysporzyły mu wielu
serdecznych i oddanych przyjaciół, a także grona
osób, które darzyły go szacunkiem i uznaniem.
Bóg zapłać.
Rodzina
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„ZŁOTY MIKROFON”
Dnia 18.12.2004 r. w Białymstoku w „KRĘGU”
odbył się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Złoty Mikrofon
Radia Jard”.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu było
przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek w języku
polskim. Jedna pochodziła z otrzymanej płyty z radia „Jard”,
druga dowolna wybrana przez siebie. Naszą miejscowość
reprezentowało dwoje uczniów Szkoły Podstawowej –
Magdalena Matwiejczyk oraz Radosław Miklaszewicz przygotowanych przez p. Barbarę Filipczuk z Białegostoku.
Magda i Radek wystąpili w kategorii: soliści od lat 9 - 12.
Była to najliczniejsza grupa, biorąc pod uwagę inne grupy
wiekowe. W tej kategorii wzięło udział 25 osób. Ogólnie
nasze dzieci zaprezentowały się bardzo ładnie. Piosenki
wykonywane były czysto, bez żadnego fałszu, co jest
najważniejszą sprawą w konkursie piosenki.
Można powiedzieć, że Radek na scenie czuje się jak „ryba w
wodzie”. Tremę pokonał po męsku, bo już po pierwszych
taktach muzycznych „rozchodził się” na całego. W piosence
„Chłopaki nie płaczą”, przy słowach „życie słodkie jest, jak
cukierek” niespodziewanie wyciągnął garść cukierków z
kieszeni i rzucił publiczności. Publiczność podziękowała mu
ogromnymi brawami.
Radek zdobył wyróżnienie - otrzymał dyplom oraz statuetkę
– „srebrny mikrofon”.
Magda zaprezentowała się troszeczkę skromniej. W
pierwszej piosence była bardzo spięta, ale drugą zaśpiewała
już na luzie. No cóż, takich dzieci było dużo. Jury miało z
czego wybierać. Wyłapało dzieci najodważniejsze, które nie
dały po sobie poznać zdenerwowania. Ważne jest jednak to,
że Magda obie piosenki, pomimo tremy, wykonała czystym
pięknym głosem.
Pani Barbara Filipczuk na festiwal przygotowała
także kwartet wokalny. Zespół miał wystąpić w niedzielę, ale
ze względu na nagłą chorobę Radka, uczestnika zespołu,
dzieci nie wystąpiły.
To było drugie wystąpienie Magdy i Radka przed
większą publicznością. Po raz pierwszy Radek wystąpił w
Warszawie w „Konkursie Piosenki”. Przez jakiś czas
oglądaliśmy Radka w internecie. W czerwcu tego roku
Magda i Radek spróbowali swoich sił na XVI
KATOLICKIM FESTIWALU PIEŚNI LITURGICZNEJ w
Białymstoku. Radek otrzymał III miejsce w grupie solistów.
Pragnę nadmienić, że w tym roku w Festiwalu Pieśni
Liturgicznej wzięło udział ponad 800 osób.
A teraz, tak na marginesie, chciałabym poruszyć
sprawę warunków pracy tych dzieci w zespole. Dzieci
zbierają się w prywatnym mieszkaniu jednego z uczestników
zespołu. Jacek Miksza, u którego odbywają się próby,
mieszka w bloku.
Zespół chce przy okazji na łamach gazety podziękować
rodzicom Jacka i sąsiadom za wyrozumiałość. Zespół
dziękuje także p. Barbarze Tarasewicz za udostępnienie Sali i
sprzętu oraz p. Czarkowi Gładczukowi za pomoc przy
nagłośnieniu w czasie próby generalnej.
Obecnie zespół przygotowuje się do „KONKURSU KOLĘD
WSPÓŁCZESNYCH” w Czarnej Białostockiej. No cóż,
pozostaje mi tylko życzyć im powodzenia.
OBSERWATORKA
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FERIE NA WESOŁO
Tradycyjnie już w czasie ferii zimowych Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku przygotował ofertę
spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu
naszej gminy.
Nasza propozycja objęła pierwszy tydzień ferii i,
tak jak w poprzednich latach, odbywała się pod hasłem
„Ferie na wesoło”. W zajęciach mogli uczestniczyć
wszyscy chętni, a zebrała się ich spora grupa, bo ok. 30
osób.

W poniedziałek zainteresowani brali udział w zajęciach
plastycznych, a pozostali korzystali z komputerów lub
bilarda, czy tenisa stołowego. W konkursie na najlepszą
pracę wygrała Ewelina Korżyńska, drugie miejsce zajęły
Anna Dąbkowska i Justyna Bagieńska, natomiast trzecie Anna Boguszewska. Wyróżniona została także najmłodsza
uczestniczka ferii zimowych Iza Werykowska.

We wtorek odbyły się turnieje tenisa stołowego i bilarda.
W tym dniu zorganizowaliśmy również dyskotekę dla
dzieci, a wieczorem dla młodzieży starszej.
Środa poświęcona była grom i zabawom z nagrodami.
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Wykorzystując fakt, że na dworze pojawił się śnieg, tego
samego dnia pracownicy MGOK-u zaproponowali
dzieciom zabawy na świeżym powietrzu i zjazdy na
sankach.

Kolejny dzień był dniem filmów dla dzieci. Mali
uczestnicy naszych zajęć mogli obejrzeć na DVD
animowane filmy Disneya i komedie dziecięce.
Ferie na wesoło zakończyły się balem przebierańców. W
trakcie wspólnej zabawy przy muzyce, dzieciaki
uczestniczyły w wielu konkursach z nagrodami, np. w
odgadywaniu przysłów na migi, w tańcu z balonikiem, w
tańcu z krzesłami oraz zabawach w ciuciubabkę, czy też w
„Chodzi lisek”.
Dzieci uczestniczące w zajęciach codziennie korzystały z
ciepłej herbaty.

Miłym akcentem, kończącym wspólnie spędzony
wolny czas, było złożenie przez dzieci podziękowania
wszystkim pracownikom oraz wręczenie rysunku z
podpisami uczestników, na ręce p. dyrektor.
MGOK

Powiatowy Przegląd Widowisk
Kolędniczych i Pastorałek
Sześć lat temu, Starostwo Powiatowe w
Augustowie
przydzieliło
organizację
przeglądu
kolędniczego, o zasięgu powiatowym, Miejsko Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Lipsku. Wybór ten nie był
przypadkowy, gdyż już dużo wcześniej odbywały się w
naszej placówce tego rodzaju przeglądy na szczeblu
gminnym. Tegoroczna edycja przeglądu potwierdza tylko
trafność wyboru dokonanego 6 lat temu, gdyż na 6
zespołów uczestniczących w tegorocznych zmaganiach
konkursowych, aż 5 to przedstawiciele gminy Lipsk. Nie
jest to przypadek, tak było przez wszystkie te lata. Gmina
Lipsk przoduje w powiecie augustowskim w
kultywowaniu tradycji ludowych, a w szczególności w
podtrzymywaniu tradycji związanych z okresem
bożonarodzeniowym. Tegoroczna impreza została
przeprowadzona w dniu 8 stycznia 2005 r. w kinoteatrze
„Batory”. W tym roku najsilniejszą reprezentację wystawił
Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, który z dniem
01.09.04 r. powstał z połączenia przedszkola, szkoły
podstawowej i gimnazjum, w związku z czym aż 4 zespoły
znalazły się pod jego patronatem.
Jako pierwsza wystąpiła grupa 6-latków z lipskiego
przedszkola. Grupa zaprezentowała się w widowisku pt.
„Betlejemska droga”. W trakcie widowiska pojawili się na
scenie Aniołowie zwiastujący pasterzom dobrą nowinę o
narodzinach Jezusa. Do stajenki Nowonarodzonego,
oprócz pasterzy, przybyli trzej królowie oraz zwierzęta
leśne i domowe, a także dzieci, które zobowiązały się do
opieki nad zwierzętami. Odwiedziny Jezusa stały się
okazją do porozumienia i wybaczenia sobie pretensji i żali.
Grupę przygotowały wychowawczynie – Anna Gładczuk i
Bożena Zaniewska.

Kolejna grupa, biorąca udział w Przeglądzie, to Koło
Teatralne „Iskra” oraz Koło Biblioteczne „Sylaba”
reprezentujące również ZSS w Lipsku – szkołę
podstawową. Grupa przygotowana przez nauczycielki –
Krystynę Bochenek i Teresę Sapiehę, zaprezentowała się
w 3-aktowym widowisku „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
wg scenariusza Jadwigi Żakowskiej. Kolejnym
reprezentantem ZSS w Lipsku była klasa II A szkoły
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podstawowej,
która
pod
kierunkiem
swojej
wychowawczyni Ewy Sapieszko przygotowała widowisko
„Przywitajmy maleńkiego Jezusa”. Szkolne koło
teatralne „Teatralka” z ZSS w Lipsku wystąpiło w
widowisku „Hej kolęda, kolęda”. Scenariusz został
opracowany na podst. „Jasełek” Danuty Wójcik. Tym
razem kolędnicy z gwiazdą głosili dobrą nowinę o
narodzeniu Chrystusa. Opiekunem Koła jest Bożena
Mucha.

Jako jedyny gość „z zewnątrz”, wystąpił Jasełkowy
Teatrzyk działający przy Zespole Szkół Samorządowych
w Augustowie. 40-osobowy zespół zaprezentował się w
widowisku „Dzień Bożego Narodzenia”. Scenariusz
nieznanego autora,
został zmodyfikowany i
przystosowany do współczesnego odbiorcy. Widowisko
teatralne o charakterze jasełkowym przedstawiało, na tle
wydarzeń w Betlejem, obecne problemy i przeżycia
rodziny, związane z przyjęciem prawdy o Bożym
Narodzeniu. W trakcie przedstawienia wykonywane były
tradycyjne
kolędy
okresu
bożonarodzeniowego.
Opiekunem Teatrzyku jest Krzysztof Dadura.

Jako ostatni wystąpił Zespół Regionalny „Lipsk”, który
wykonał 3 dawne, regionalne pastorałki. Pochodziły one
ze zbiorów archiwalnych p. Krystyny Cieśluk, która
dokonała nagrań od mieszkanki naszej gminy p. Zofii
Talmon z Bartnik, urodzonej w 1918 r.

Jak zwykle najcieplej przyjmowane były występy
najmłodszych uczestników Przeglądu. Mali aktorzy z
największą szczerością i zaangażowaniem wczuwali się w
swoje role, wzruszali naturalnością swoich wypowiedzi i
spontanicznością śpiewu.
Komisja oceniająca tegoroczny Przegląd, w składzie:
1. Helena Kozłowska – przewodnicząca
(reprezentująca Regionalny Ośrodek Kultury i
Sztuki w Suwałkach)
2. Katarzyna Bejm - członek (Starostwo
Powiatowe w Augustowie)
3. Mirosław Nalaskowski – członek (ROKiS
Suwałki)
z zadowoleniem obejrzała występy poszczególnych grup.
Komisja postanowiła uhonorować zespoły następującymi
nagrodami:
1. Grupę 6 – latków z Przedszkola Samorządowego w
Lipsku – nagrodą w wysokości 200 zł za wdzięczność,
czytelność i naturalność prezentacji scenicznej oraz
oryginalną szopkę.
2. Jasełkowy teatrzyk przy ZSS w Augustowie – nagrodą
Starosty
Augustowskiego
w
postaci
aparatu
fotograficznego, za muzyczne wykonanie kolęd i
pastorałek.
3. Zespół Regionalny „Lipsk” nagrodą 200zł za
wskrzeszenie autentycznych lokalnych pastorałek
4. Szkolne koło teatralne „Teatralka” - nagrodą w
wysokości 150zł za ciekawe elementy plastyki obrzędowej
( gwiazdę kolędniczą).
5. Dwoma równorzędnymi wyróżnieniami (po 100zł
każde) dla kl. II A i Koła Teatralnego „Iskra” i Koła
Bibliotecznego „Sylaba”, za duży wkład pracy w
przygotowaniu widowisk.
Jednocześnie Komisja zaproponowała, aby Zespół
Regionalny „Lipsk” reprezentował powiat augustowski na
XXIII
Wojewódzkich
Spotkaniach
Zespołów
Kolędniczych w Hajnówce, zaś grupie przedszkolaków z
Lipska oraz „Jasełkowemu teatrzykowi” z ZSS w
Augustowie,
zaproponowano
udział
w
XXIII
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
w Węgorzewie.
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Komisja oceniająca podziękowała wszystkim uczestnikom
i opiekunom grup oraz MGOK–owi w Lipsku za sprawne
przygotowanie i zrealizowanie imprezy.
Wzorem lat ubiegłych, przeglądowi kolędniczemu
towarzyszyła zbiórka pieniędzy i licytacja gadżetów na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
działała kawiarenka prowadzona przez wolontariuszy, z
której dochód przeznaczony jest na wypoczynek letni
dzieci i młodzieży z naszej gminy.
MGOK
P.S. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisji
oceniającej Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i
Pastorałek, w XXIII Międzynarodowym Przeglądzie
Widowisk Kolędniczych „Herody 2005” w Węgorzewie,
wzięły udział 2 grupy reprezentujące powiat augustowski.
Oto fragment protokołu z posiedzenia Jury przeglądu w
Węgorzewie.
„Jury w składzie:
- Marian Jankowski – instruktor teatralny
- Kazimierz Tarasiewicz – teatrolog
- Emilia Zwoźniak – etnolog
po obejrzeniu i wysłuchaniu w dn. 13-14.01.2005 r. 26
zespołów prezentujących koncerty i widowiska związane z
tradycją bożonarodzeniową z satysfakcją stwierdza, że
tegoroczne prezentacje w sposób rzetelny nawiązywały w
zróżnicowanej formie scenicznej i artystycznej do tradycji
bożonarodzeniowej.
Jury postanowiło wyróżnić: (...)
III. w kat. teatralnych form jasełkowych:
- Zespół „Oktawa” z Windy – za ogromne zaangażowanie
nauczycieli i młodzieży w przygotowaniu ciekawego
przedstawienia
- Jasełkowy teatrzyk Zespołu Szkół Samorządowych w
Augustowie – za wysoki poziom wokalno-muzyczny
przedstawienia (...)
V. w kat. przedszkoli:
- zespołowi „Koguciki” z przedszkola Misia Uszatka w
Węgorzewie – za barwne i zabawne przedstawienie
- Grupie 6-latków z Samorządowego Przedszkola w
Lipsku – za autentyzm małych aktorów i malowniczość
przebrań.”
Jak widać z powyższego, i tym razem zespoły wytypowane
z naszego powiatu nie zawiodły, a ich ocena w
Węgorzewie
potwierdza tylko trafność wyboru
dokonanego przez Komisję Artystyczną w Lipsku.
____________________________________________

„On Ci zawierzył – zawierzyłaś Ty....”
Tak 50 i 25 lat temu zawierzyły sobie i
postanowiły iść wspólną drogą pary małżeńskie, które
obchodziły swój Jubileusz Złotych i Srebrnych Godów w
dniu 22 stycznia br. Uroczystość została zorganizowana
przez Urząd Stanu Cywilnego w Lipsku przy współudziale
Zespołu Szkół Samorządowych i Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury.

Jak co roku, jubileuszowe spotkanie zostało
zapoczątkowane uroczystą Mszą św. w intencji Jubilatów.
Następnie zaproszeni goście przybyli do siedziby MGOK,
gdzie - specjalnie dla nich, przygotowano część
artystyczną. To bardzo ważne i wyjątkowe spotkanie
rozpoczęło się w sposób wyjątkowy, jak przystało na
rangę tak ważnej uroczystości, odtańczeniem Poloneza
Dziecięcego przez grupę taneczną z ZSS, prowadzoną
przez Halinę Baranowską.
W imieniu Pana Burmistrza, kierownictwa Urzędu Stanu
Cywilnego oraz swoim własnym przywitała zebranych,
dyrektor MGOK – Barbara Tarsewicz. Bohaterami
uroczystości byli przede wszystkim złoci Jubilaci, których
w tym roku było aż 10 par. Do grona wybrańców, którym
udało się wspólnie przeżyć i w zdrowiu doczekać
Jubileuszu 50-lecia należeli Państwo: Kuleszewicz
Leokadia i Kazimierz z Dulkowszczyzny, Makuła Janina i
Aleksy z Jałowa, Aleksandrowicz Adela i Kazimierz z
Kolonii Lipsk, Skokowscy Henryka i Edward z Krasnego,
Zwirowicz Wacława i Jan z Krasnego, Wiśniewscy
Leonarda i Tadeusz z Kurianki, Drapczuk Anna i Wacław
z Nowego Lipska, Kiriaka Kazimiera i Stanisław z
Rogożynka, Tkaczuk Weronika i Adolf z Bartnik oraz
Bugieda Stefania i Edward z Rakowicz.
Ileż musieli znieść trudów i cierpienia, ile mieli radosnych
i pogodnych chwil, ile mieli razów zwątpienia, to tylko oni
wiedzą i Bóg, który pozwolił, by tego dnia mogli wspólnie
cieszyć się swoją obecnością. A przecież:
Pamiętasz? Kiedyś staliście we dwoje,
Cały się do was uśmiechał świat,
Ale on słyszał tylko imię twoje,
Ty jego imię – dziś 50 lat.
Jak się młodzieńcze zapaliły sny
On dał ci serce, serce dałaś ty!
Pamiętasz? Jasne świece w górze płoną
A wy wpatrzeni w ich jarzący blask,
Ślubując miłość, złączyliście dłonie,
By iść we dwoje śladem Bożych łask.
Przez całe życie, wszystkie lata, dni,
On ci ślubował – ślubowałaś ty!
Pamiętasz? Kiedyś u stopni ołtarza
Złotą obrączką połączył was Bóg,
I odtąd stanął jak strażnik na straży
Wszedł w wasze życie, w waszej chaty próg.
By się młodzieńcze nie rozwiały sny,
On Mu zawierzył, zawierzyłaś ty!
Pamiętasz? Tyle dni poza wami
Jasnych i szarych – praca serc i rąk.
Wy zawsze we dwoje, niezmienni, ci sami
Jak tej obrączki mocny, złoty krąg.
By się młodzieńcze nie rozwiały sny.
On ci zawierzył – zawierzyłaś ty!
W kolejnym punkcie programu artystycznego,
gościom i ich rodzinom, zaprezentował się zespół
muzyczny w składzie: Krystyna Żabicka, Agnieszka
Krzywicka, Joanna Marcinkowska, Wioletta Rokita i
Zbigniew Krzywicki. Zespół wykonał wiązankę pięknych,
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nastrojowych utworów traktujących o życiu, miłości i
przemijaniu.
Odbywająca się uroczystość, była równie wielkim
przeżyciem dla par obchodzących jubileusz 25-lecia
pożycia małżeńskiego. Oglądając się wstecz, na wspólnie
przeżyte lata, dla nich również wydały się one chwilą,
mgnieniem oka, a przecież to było tak niedawno, gdy
zapatrzeni w siebie, zakochani, wierzyli, że życie to jedna
wielka przygoda i że przyniesie im tylko same piękne i
radosne chwile. Życie jednak skorygowało ten idealny
obraz i zweryfikowało ich poglądy na miłość, która ich
połączyła i która nadal ich łączy, chociaż zmieniła się i
dojrzała wraz z nimi, bo
Miłość jest osią, na której Bóg stoi,
Poezją w życiu, a życiem w poezji,
Cierniem, z którego ofiara się plecie,
Może i kluczem do szczęścia podwoi,
Bezdenna czara, co przyrodę poi,
Berłem mężczyźnie, koroną kobiecie.
Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli widowisko pt.
„Hej kolęda, kolęda” w wykonaniu szkolnego koła
teatralnego „Teatralka”, prowadzonego przez Bożenę
Muchę.
To już tyle lat, gdy postanowili zamieszkać pod
wspólnym dachem, dzielić się wspólnie zapracowanym
chlebem, wspólnie odmawiać różaniec, cieszyć się z
nadchodzącej wiosny i zbierać plony jesienią. Byli ze
sobą, gdy ciężko, gdy trzeba było stawić czoło
nieprzyjaznym ludziom i chwilom, i wtedy, gdy radość ich
rozpierała i wszystko układało się po ich myśli. Czasami,
tak jak my wszyscy, nie doceniali tego, co posiadają, w
codziennym zabieganiu nie dostrzegali tego, że przecież
jest cudownie, gdy można wesprzeć się na sobie, gdy
można ufać sobie, gdy można się do siebie przytulić i
otrzeć łzę z policzka drugiej osoby. Do grona wybrańców,
którym udało się być ze sobą, mimo, że współczesny świat
kusi i goni za czymś, co w rezultacie jest tylko
niespełnionym marzeniem, mrzonką i ułudą, należą srebrni
Jubilaci, Państwo: Irena i Jan Baranowscy, Halina i
Henryk Pietrewiczowie, Maria i Romuald Sztukowscy,
Alicja i Jan Matuszewscy, Maria i Antoni Bykowiczowie,
Barbara i Bronisław Nieścierowie, Helena i Henryk
Hawrylikowie, Genowefa i Edmund Sutułowie, Genowefa
i Jan Skardzińscy, Teresa i Bogusław Stanulewiczowie,
Irena i Stanisław Skowyszowie, Wanda i Edward
Boguszewscy, Zofia i Edward Krzywiccy, Teresa i
Romuald Doroszkowie, Stanisława i Fabian Toczyłowscy,
Wiesława i Henryk Pawłowscy, Zofia i Antoni
Sewastianowiczowie, Leonarda i Czesław Buraczykowie,
Marianna i Mirosław Krzywiccy, Irena i Mirosław
Mandziejowie, Czesława i Wiesław Nasiadkowie, Zofia i
Andrzej Matwiejczykowie, Irena i Ryszard Tkaczukowie,
Krystyna i Andrzej Jacewiczowie, Teresa i Daniel
Borodziukowie, Jadwiga i Czesław Rakusowie,
Władysława i Romuald Bogdanowie, Janina i Jan
Skowyszowie.
Po obejrzeniu części artystycznej Jubilaci udali się
do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie odbyła
się część oficjalna uroczystości. Złożyły się na nią
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wystąpienia Sekretarz Gminy – Marii Hećman oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Heleny Bondziul.
Po nich nastąpiła najważniejsza i najbardziej podniosła
chwila uroczystości, czyli dekoracja Jubilatów Złotych
Godów, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksandra Kwaśniewskiego. Dekoracji dokonała w
imieniu Burmistrza Lipska – Sekretarz Gminy, której
towarzyszył Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku,
Antoni Kościuch. Następnie pamiątkowe dokumenty za
25-lecie pożycia małżeńskiego otrzymali Srebrni Jubilaci.
Wszystkim osobom obchodzącym swój jubileusz
wręczono wiązanki kwiatów oraz wzniesiono za ich
zdrowie i pomyślność toast - symbolicznym kieliszkiem
wina.
Podczas dalszej części wieczoru wszyscy zaproszeni na tę
okazję goście bawili się przy muzyce Stanisława
Dzietczyka, muzykanta z Krasnego.
Nigdy nie jest za późno,
aby się pojednać,
nigdy nie jest za późno,
na to, aby pokochać,
nigdy także nie jest za późno,
aby być szczęśliwym.

Szanowni Jubilaci!
Dołączając się do grona osób, które składały Wam tego
dnia życzenia, chcemy również pogratulować Państwu
długoletniego pożycia małżeńskiego i życzyć, abyście
jeszcze przez wiele lat mogli być ze sobą szczęśliwi i w
zdrowiu cieszyli się każdą chwilą, która jest Wam dana do
wspólnego przeżycia.
Redakcja
***********************************************

WSPÓLNE BUDOWANIE
W Kronice parafii Matki Bożej Szkaplerznej w
Studzienicznej opracowanej przez siostrę Augustynę
Wójcik Urszulankę S.J.K. w 1966 r. Odnalazłem / przed
dziesięciu laty / na karcie 31 następujące wiadomości:

1 „Ks. Żochowski, proboszcz parafii Krasnybór – 282 ruble”
/ofiarował na kaplicę w Studzienicznej/ w 1865 r.
2 „W.W. Wincenty Wnukowski z miasta Lipsk – 282 ruble”.

Dowodzi to szlachetności ofiarodawców. I to
zarówno duchownego z sąsiedniej parafii Krasnybór oraz
laika-wiernego z pobliskiego miasta Lipsk. Czasy to były
dziwne ze wszechmiar, a mianowicie: po upadku
powstania styczniowego oraz klęski i zubożenia
ekonomicznego. Warto zauważyć, że wartość 1 rubla
oceniano jako równoważność jednodniówki lub koszt
pobytu aresztanta. Utarło się powiedzenie wśród ludzi, że
krowa dojna kosztowała w tym czasie 100 rubli. A gdyby
to przeliczyć na pogrzeby? Płacono wówczs za koszt
pogrzebu 25 kopiejek czyli 1/4 rubla lub w naturze w
zależności od zwyczajów miejscowych.
Historyk
Ks. Franciszek Żochowski, ur. 11 listopada 1811, wyśw.
1 lipca 1828. / por. Ordo divinii Officii ad usum Dioecesis
Augustoviensis, Varsaviae 1863, s. 13-Elenchus.../
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Echo Lipska styczeń-luty 2005

WALENTYNKI




w kl. III a - Beata Wasilewska i Grzegorz Bartoszewicz
w kl. III b - Dominika Piwnicka i Piotr Sapieszko.
To najmilszy tytuł, o którym z pewnością marzy każdy
uczeń.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali na pamiątkę
Dyplom - Walentynkę 2005.
W tym dniu również każdy uczeń mógł przypiąć na
dużym Sercu Przyjaźni mniejsze serce, na którym
znajdowały się miłe słowa dla wybranej osoby. Zdania
te, choć krótkie i proste w swojej budowie, były
wymowne, wzruszające i trafiały
w samo serce. Oto niektóre z nich: Lubię Cię. Ładnie
się uśmiechasz. Jesteś miły i dobry. Fajnie się z Tobą
bawić. Pamiętam o Tobie. Dziękuję Ci. Jesteś moją
najlepszą koleżanką.
Dzieci trafnie nazywały swoje uczucia. Oby takie
słowa i postawy można było obserwować na co dzień,
a nie tylko w walentykowe święto.

Na pytanie: Z czym kojarzy Ci się data 14. luty?
potrafią odpowiedzieć już najmłodsi uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lipsku. W dużej mierze to zasługa
aktywnie działającego Małego Samorządu Uczniowskiego,
który pod kierunkiem p. Grażyny Leszkowicz i p. Krystyny
Danilczyk zajął się szeroką organizacją Walentynek wśród
klas I - III.
Przebieg
tegorocznego
Święta
Walentego
zaciekawił wszystkich.
Otóż,
przeprowadzono
plebiscyt
na
najsympatyczniejszą
dziewczynkę
i
najsympatyczniejszego
chłopaka.
Po
podliczeniu
oddanych głosów okazało się, że Walentynkę roku 2005
za zajęcie I miejsca w kategorii najsympatyczniejsza
dziewczynka i najsympatyczniejszy chłopak otrzymują:
 w kl. I a - Natalia Ciwoniuk i Mateusz Kulmaczewski
 w kl. I b - Paulina Hejko i Dariusz Tarasewicz
Beata Krzywicka
 w kl. II a - Ewelina Pietrewicz i Maciej Gramacki
 w kl. II b - Agnieszka Szymczyk i Radosław Bochenek
_______________________________________________________________________________________________
Lipsk dnia 18.02.2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004
r. Nr 261, poz. 2603) oraz zgodnie z § 3, 4, 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/
Burmistrz Lipska w Lipsku o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow.
użytkowej 60,8 m2 z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 11,9 m2 oraz udziałem do 508/10 000 części wspólnych
budynku i działki nr 725 o pow. 546 m2, na której budynek jest posadowiony, położonej w Lipsku, przy ul. Szkolnej 5,
stanowiącej własność Gminy Lipsk, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Kw 12 460.
1. Cenę wywoławczą w/wym nieruchomości ustala się w wysokości 28.800,00 zł /słownie : dwadzieścia osiem
tysięcy osiemset złotych/.
2. Wysokość wadium ustala się w kwocie – 2.880,00 zł /słownie : dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych/
płatne w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w BS Suwałki Oddział w Lipsku Nr 89 9359 1012
0000 0143 2011 0001
3. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 18 marca 2005 r. o
godz. 10-tej w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Lipsku.
4. W przetargu mogą brać udział wszyscy zainteresowani, którzy do dnia 14.03.2005 r. do godz. 15-tej wpłacą
ustalone wadium.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeśli osoba wpłacająca je wygra
przetarg.
6. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone.
7. Osoby, które wygrają przetarg, a nie stawią się w ustalonym terminie u notariusza celem zawarcia umowy,
utracą wpłacone wadium.
8. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
9. Szczegóły związane z przetargiem można wyjaśniać w pok nr 2 tut. Urzędu
lub telefonicznie pod nr telefonu 0--87-6422700.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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