
Zakoñczony 24.02.2008 sezon siatkówki III ligi
mê¿czyzn woj. podlaskiego zakoñczy³ siê sukcesem
zawodników Lipska, gdy¿ zdobyli oni III miejsce w
rozgrywkachligowych.
Naboiskachwystêpowali:

Wymieniona pierwsza ósemka zawodników by³a
podstaw¹ dru¿yny, która musia³a z ró¿nych powodów w
os³abieniu reprezentowaæ barwy klubu. W ca³oœci
rozgrywek najlepsz¹ i najrówniejsz¹ form¹ wykazali siê: R.
Suszyñski,A. Karni³owicz, P.Wasilewski.

Teoretycznie silniejszy sk³ad LUKS w porównaniu do
sezonu 2006/2007 nie sprawdzi³ siê z ró¿nych wzglêdów a
mianowicie:
a) podstawowy zawodnik œrodka K. Krysiuk z powodu

choroby nie móg³ graæ i zasiliæ zespo³u w okresie ca³ego
sezonu;

b) M. Bugieda, który wróci³ do macierzystego klubu ze II
ligowego Œlepska z powodu pracy za granic¹ nie spe³ni³
pok³adanych nadziei i wyst¹pi³ tylko w jednym meczu;

c) K. Dadura zosta³ wcielony do WP i gra³ tylko w czêœci
rozgrywek;

d) awaryjnie sprawdzony £ukasz Sztukowski, który
zakoñczy³ karierê w ubieg³ym sezonie ratowa³ dru¿ynê
bardzo skutecznie w ostatnich meczach, graj¹c na
nietypowej dla niego pozycji czyli na œrodku za co
nale¿y siê s³owo podziêkowania, gdy¿ udowodni³, ¿e
mo¿na ambicj¹ i doœwiadczeniem pomóc dru¿ynie w
trudnychchwilach;

e) Widoczny by³ w dru¿ynie brak œrodkowego W. Mazura
oraz Wojtka Biechunika, którzy zakoñczyli karierê w
ubieg³ym roku. Dru¿yna „Biebrzy” mimo trudnoœci
zdo³a³a pokonaæ dru¿yny które ich wyprzedzi³y a

mianowicie Bielsk Podlaski i Bia³owie¿ê i nie wiele
zabrak³o aby powtórzyæ sukces z ubieg³ego roku czyli
zajêcia II miejsca w lidze. Koñcowa tabela III ligi
wygl¹danastêpuj¹co:

1) Rafa³ Suszyñski - graj¹cy trener
2) Artur Karni³owicz - kapitan
3) Przemek Grabowiecki - Libero
4) PiotrWasilewski
5) Adam Gronacki
6) Damian Sapieha
7) Krzysztof Dadura
8) DanielKrysiuk
9) £ukasz Sztukowski
10) MarcinBugieda
11) Micha³Krysiuk

Dru¿yna LUKS „Biebrza” Lipsk w miesi¹cach luty,
marzec 2008 dziêki kontaktom dzia³aczy wyst¹pi³a w
rozgrywkach ligi litewskiej odnosz¹c znaczne sukcesy.
LUKS Lipsk który rozstrzygn¹³ w eliminacjach 4 mecze na
W³asn¹ korzyœæ, a przegra³ dwa dochodz¹c pó³fina³u.
Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1) LUKS Alytus 3:0
2) LUKS KLS Kowno 3:0
3) LUKS Lazdiju 3:0
4) LUKS Maritu 3:0
5) LUKS KASNO „VILKAT„ 1:3
6) LUKS STATRITMAS 2:3

W tej czêœci rozgrywek najambitniej grali: Rafa³
Suszyñski, Piotr Wasilewski, Adam Gronacki, £ukasz
Sztukowski. W ostatnich dwóch meczach da³ siê wyraŸnie
odczuæ brak zmienników na ³awce rezerwowych oraz to, ¿e
czêœæ zespo³u nie doros³a do poziomu III ligowej dru¿yny.
Mecze te udowodni³y, ¿e trener Suszyñski bêdzie mia³
bardzo trudne zadanie zbudowania dru¿yny na sezon
2008/2009 i prawd¹ jest, ¿e w takich miejscowoœciach jak
Lipsk jest bardzo trudno utrzymaæ dru¿ynê na dobrym
poziomie.
8.03.2008 w LAZDIJU odby³ siê pó³fina³ gdzie spotka³y siê
zespo³y z Lipska z dru¿yn¹ ALYTAUS. Dru¿yna z Lipska
g³adko rozprawi³a siê z przeciwnikiem w stosunku 3:0.
Tak wiêc obie ligi zakoñczy³y siê na podium zdobyciem
br¹zowych medali. Reasumuj¹c sezon 2007/2008 uwa¿am
¿e opinia jednego z fachowców który powiedzia³:

jest jak najbardziej prawdziwa. Mimo wszystko wszystkim
zawodnikom nale¿¹ siê gratulacje i podziêkowania jak
równie¿ kibicom za gor¹ce dopingi.

„Lipszczanom zabrak³o jednak szczêœcia i umiejêtnoœci w
kilku spotkaniach i musz¹ siê zadowoliæ trzecim miejscem”

LUKS „BIEBRZA” LIPSK NA PODIUM
w sez. 2007/2008

Ci¹g dalszy str.16
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Celem Festiwalu jest: prezentacja i popularyzacja pieśni 
Wielkanocnej oraz kompozycji o tematyce Zmartwych-
wstania Pańskiego; propagowanie muzyki chóralnej, 
zespołowej i solowej; przegląd i aktualizacja środowisk 
chóralnych, muzycznych i twórczych; podtrzymywanie 
chrześcijańskiej tradycji obrzędowej; wymiana wzajem-
nych dokonań i doświadczeń pomiędzy uczestnikami 
Festiwalu. 
Do przesłuchań festiwalowych zgłosiło się 45 podmio-
tów wykonawczych, które oceniane były przez Jury w 
składzie: 
Tadeusz Trojanowski (Przewodniczący) – kompozytor 
Zbigniew Graca – dyrygent 
Dariusz Sawicki – tenor, organista 
Krzysztof Pogorzelski – Klub Inteligencji Katolickiej 

postanowiło przyznać nagrody w następujących katego-
riach: solistów, duetów, zespołów wokalno-
instrumentalnych,  wokalnych, chórów i zespołów śpie-
waczych. Wśród wykonawców wystąpił równieŜ Zespół 
Regionalny „Lipsk”, który w kategorii zespołów śpiewa-
czych zdobył III nagrodę.  
Jury wyraziło przekonanie, Ŝe kolejne edycje Festiwalu 
przekształcą się w imprezę międzynarodową. Celem, 
bowiem tej i kolejnych edycji Festiwalu jest przede 
wszystkim zachowanie dla kultury chrześcijańskiej bo-
gatych w treści religijne i muzyczne pieśni wielkanoc-
nych. Muzyka, bowiem, jak Ŝadna inna ze sztuk, zbliŜa 
do Boga, poniewaŜ ukazuje głębię człowieka i jest wyra-
zicielką jego duszy. Przez kontakt ze sztuką rozwija się 
w nas poczucie piękna, dobra i prawdy. 

    

PODLASKIPODLASKIPODLASKIPODLASKI    

FESTIWALFESTIWALFESTIWALFESTIWAL    

WIELKANOCNYWIELKANOCNYWIELKANOCNYWIELKANOCNY    
    

 
W dniach 28 marca - 2 kwietnia w Parafii rzymsko-
katolickiej p.w. Ducha Św. w Białymstoku odbywał 
się V Podlaski Festiwal Wielkanocny 
„Zmartwychwstał Pan”. 

GMINNY KONKURSGMINNY KONKURSGMINNY KONKURSGMINNY KONKURS    

NA PISANKĘNA PISANKĘNA PISANKĘNA PISANKĘ    
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku po raz 
kolejny ogłosił w marcu 2008 r. gminny konkurs na 
„Najładniejszą Pisankę Wielkanocną”  

Komisja Oceniająca w składzie: 
1. Cezary Gładczuk (instr. plastyk M-GOK) – 

przewodniczący 
2. Wiesław Bochonko (dyrektor M-GOK) – czło-

nek 
3. Izabela Wróbel (instr. M-GOK) – członek 

po obejrzeniu prac pisankarskich 7 osób i 1 grupy 
przedszkolnej zgłoszonych na konkurs ustaliła, Ŝe w 
kategorii dzieci klas młodszych szkoły podstawowej 
nagrodę otrzyma – Paula Kudaj z kl. II, zaś wyróŜnienie 
– Kasia Miklaszewicz z kl. II. W kategorii dzieci klas 
starszych szkoły podstawowej przyznano: 
- I nagrodę - Adamowi Tarasewiczowi z kl. V 
- II nagrodę - Radosławowi Miklaszewiczowi z kl. VI 
- III nagrodę – Dariuszowi Tarasewiczowi z kl. IV 

W kategorii młodzieŜy gimnazjalnej i osób dorosłych 
dwie równorzędne nagrody przyznano Martynie La-
skowskiej i Magdalenie Laskowskiej. 
 Ponadto Komisja postanowiła przyznać nagrodę 
„Za udział”, grupie przedszkolnej p. BoŜeny Zaniew-
skiej z Przedszkola Samorządowego w Lipsku. 
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JuŜ za nami okres Wielkanocy i poprzedzający go Wiel-
ki Post. To czas, kiedy odbywała się intensywna sprze-
daŜ tradycyjnych lipskich pisanek, najpopularniejszego 
w Polsce naszego wyrobu regionalnego. Początek, jak 
zwykle (02.03), dały suwalskie „Kaziuki”, które od lat 
organizuje Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Su-
wałkach. Wzięło w nich udział większość naszych twór-
ców ludowych (10 osób), cztery osoby odwiedziły Jar-
mark w Białymstoku organizowany na terenach przyle-
głych do Katedry Białostockiej.  
 W ramach reklamy naszego produktu a takŜe, by 
przekazać informacje o naszych bogatych tradycjach 
wielkanocnych dokonaliśmy (06.03) nagrania dla TV 
Białystok, redakcji Obiektywu. Pani redaktor Marta 
Kapturek przeprowadziła wywiady z poszczególnymi 
twórcami w ich domach, zaś z Zespołem Regionalnym i 
dziećmi uczestniczącymi w pokazach pisankarskich w 
Muzeum, spotkała się w siedzibie Muzeum Regionalne-
go. Emisja programu odbywała się kilkakrotnie w okre-
sie około Wielkanocnym m.in. w Wielką Sobotę i Po-
niedziałek Wielkanocny. Udzieliłiśmy równieŜ wielu 
wywiadów dla gazet m.in. dla Rzeczpospolitej i Dzien-
nika.  
 W dniach 8-9.03 nasi twórcy uczestniczyli w 
kiermaszach Wielkanocnych na zaproszenie Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficzne-
go w Toruniu i . Muzeum Podlaskiego. Tego dnia odby-
wało się równieŜ otwarcie wystawy pokonkursowej w 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. NajwyŜsze tro-
feum w tym konkursie zdobyła pisankarka Agnieszka 
Trochimowicz. 
 W marcu odbywały się pokazy pisankarskie dla 
wszystkich osób chętnych, w Muzeum Regionalnym, 
prowadzone przez pracownika M-GOK i twórców ludo-
wych. 
 Kolejne prezentacje naszych twórców to: pokazy 
w skansenie w Jurowcach, uczestnictwo w programie na 
Ŝywo TV Białystok – Studio Weekend, pokazy dla osób 
przebywających na wypoczynku w hotelu „Zejer” w 
Barszczewie , w Kyriad Prestige w Warszawie i ośrod-
ku Bartlowizna w Goniądzu.  
 Mimo, Ŝe sezon pisankarski minął, przed nami 
jeszcze wiele wyjazdów, na których będziemy prezento-
wali jeszcze inne wyroby naszej twórczości ludowej. 
 Twórcy ludowi nie tylko popularyzują naszą gmi-
nę, ale równieŜ w inny sposób pragną działać społecz-
nie. Ostatnio podjęli zobowiązanie oprowadzania tury-
stów i grup szkolnych po naszym muzeum regionalnym 
i Muzeum Lipskiej Pisanki. Wzięli na siebie równieŜ 

obowiązek utrzymania czystości w pomieszczeniach 
muzealnych, konserwację, w miarę swoich umiejętno-
ści, eksponatów muzealnych i utworzenie galerii twór-
czości ludowej. W galerii znajdą się wyroby rękodziel-
nicze i wydawnictwa reklamowe takie jak: ulotki o Lip-
sku, broszury „Ośrodek pisankarki w Lipsku”, ulotki o 
muzeum, o kościele, wydawnictwa o potrawach regio-
nalnych „W kręgu dawnych smaków”, pocztówki. 
 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapra-
szamy. 

(tara) 

Pisankarskie            

„Ŝniwa” 
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3 MAJA3 MAJA3 MAJA3 MAJA    
 

 Tegoroczne obchody Święta 3 Maja rozpoczęły się 
Mszą świętą w naszym kościele parafialnym, w której wzięły 
udział władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy. Uroczy-
sty charakter Mszy św. podkreślony został poprzez wystawie-
nie sztandarów lipskich organizacji społecznych i szkoły pod-
stawowej oraz poprzez oprawę muzyczną liturgii świętej w 
wykonaniu chóru kościelnego i młodzieŜowej orkiestry dętej . 
 Po Mszy nastąpił przemarsz orkiestry pod pomnik 
„Zginęli za Polskę”, gdzie odbyła się oficjalna część uroczy-
stości. Na początku kwiaty pod pomnikiem złoŜyły delegacje 
poszczególnych zakładów pracy: Urzędu Miejskiego w Lipsku, 
Rady Miejskiej w Lipsku, Przedstawicieli Samorządu, Funkcjo-
nariuszy Placówki StraŜy Granicznej w Lipsku, Koła Związku 
Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego w Lipsku, Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Gimnazjum i Szkoły Podstawo-
wej Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Lipsku, Towarzystwa Przyjaciół Lipska, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, poczym głos 
zabrała Burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk.  
Muzycznym akcentem tej części świątecznych obchodów był 
koncert młodzieŜowej orkiestry dętej OSP pod kierunkiem 
kapelmistrza Piotra Bućwiskiego. 
Finałem obchodów święta była dyskoteka zorganizowana 
przez MGOK w Lipsku, na której zagrał d.j. „KERI”. 
 

red. 
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List do redakcji 
 
Odpowiadając na apel Pana Romana Sztukowskiego - 

zamieszczony w „ECHO LIPSKA” /styczeń - luty 

2008/ uwaŜam, Ŝe największym zwycięstwem 

wszystkich Stron byłyby słowa „PRZEPRASZAM” 

wypowiedziane na piśmie, z BoŜą Pokorą i Miłością, 

przez Romana Sztukowskiego i zamieszczone 

w ECHO LIPSKA. 

 
Stanisław Bartoszewicz 

 
 

 

JeŜeli chcesz zostać 

zawodowym instruktorem tańca 
z przygotowaniem pedagogicznym 

 

- zgłoś się - 
 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Ku1tury 
w Białymstoku 

 
zaprasza na 2-letni 

 

INSTRUKTORSKI 

KURS KWALIFIKACYJNY 

o specjalizacji: TANIEC NOWOCZESNY 

 

Programu nauczania przewiduje 620 godz. i obejmuje 
następujące zagadnienia: 

Style tańca nowoczesnego z metodyką nauczaniaStyle tańca nowoczesnego z metodyką nauczaniaStyle tańca nowoczesnego z metodyką nauczaniaStyle tańca nowoczesnego z metodyką nauczania: Hip-
Hop, New Style, House, Taniec jazzowy, Ragga Dance 
Hall, Disco Dance, Afro Dance, Break Dance, Modern 
Jazz, JFH (Jazz/Funky/Hip-Hop), Popping. 

Przedmioty specjalistycznePrzedmioty specjalistycznePrzedmioty specjalistycznePrzedmioty specjalistyczne: Polskie tańce narodowe, 
Wybrane zagadnienia z techniki tańca klasycznego, Tań-
ce towarzyskie uŜytkowe (Flamenco, Salsa, Samba, Ba-
chata, Merengue), Taniec współczesny z metodyką na-
uczania, Rytm z umuzykalnieniem, Kompozycja tańca, 
Seminaria dyplomowe - prezentacje. 

Przedmioty ogólne:Przedmioty ogólne:Przedmioty ogólne:Przedmioty ogólne: Wybrane zagadnienia z pedagogiki, 
psychologii i socjologii, Wybrane zagadnienia z muzyki, 
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii, Historia tańca 
i baletu, Zarządzanie kulturą. 

Absolwenci otrzymają Zaświadczenia wydane przez Mini-Absolwenci otrzymają Zaświadczenia wydane przez Mini-Absolwenci otrzymają Zaświadczenia wydane przez Mini-Absolwenci otrzymają Zaświadczenia wydane przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdzające sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdzające sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdzające sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdzające 
kwalifikacje instruktorskie w zakresie tańca nowoczesne-kwalifikacje instruktorskie w zakresie tańca nowoczesne-kwalifikacje instruktorskie w zakresie tańca nowoczesne-kwalifikacje instruktorskie w zakresie tańca nowoczesne-
go na poziomie równorzędnym ze średnim specjalistycz-go na poziomie równorzędnym ze średnim specjalistycz-go na poziomie równorzędnym ze średnim specjalistycz-go na poziomie równorzędnym ze średnim specjalistycz-
nym wraz z przygotowaniem pedagogicznym;nym wraz z przygotowaniem pedagogicznym;nym wraz z przygotowaniem pedagogicznym;nym wraz z przygotowaniem pedagogicznym;    

Szczegółowe informacje:  

Dział Doskonalenia Kadr WOAK, 
ul. Kilińskiego 8, pok. 18, tel. O-85 7403718; 
www.woak.bialystok.p1 
lub e-mail: edukacja@woak.białystok.p1  
 

Termin składania dokumentów do 30.06.2008r., 
rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30.08.2008r., 
godz. 10.00. 

1. Festiwal  odbędzie  się 1 czerwca 2008 roku przy pomoście 
nawodnym w Miłomłynie. Początek o godz.15.00 

2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. 

3. Potwierdzenie udziału w festiwalu naleŜy przesłać na adres:  
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. NADLEŚNA 1 A 
14-140 MIŁOMŁYN,  
w terminie do 24 maja br. 

4. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywa instytucja delegu-
jąca 

Regulamin uczestnictwa:Regulamin uczestnictwa:Regulamin uczestnictwa:Regulamin uczestnictwa:    
1. Wokaliści lub zespoły przygotują 2 piosenki (repertuar dowolny) 
2. Akompaniament moŜe być nagrany  na taśmie  magnetofono-

wej, płycie CD  
3. Dyskwalifikacji podlegać będą uczestnicy, którzy w swojej pre-

zentacji wykorzystują pełny  playback (nagrana muzykę i śpiew). 
Dozwolone jest korzystanie z tzw.  półplayback-u (nagranie pod-
kładu muzycznego). 

4. Wszelkich informacji udziela  p. Zbigniew Rochowicz pod nr tel.  
5. (0-89)647-30-38 lub 0-509-221-571 
6. Organizator zapewnia profesjonalna aparaturę nagłośnieniową. 



 
 

  JuŜ kolejny raz nasze 
przedszkolaki wzięły udział w VII Gmin-
nym Przeglądzie Piosenki Przedszkola-
ka pt. „Mama, tata i ja”. Odbył się on 
przy współpracy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i ZSS Przedszkola Sa-
morządowego w Lipsku 20.04.2008 r. w 
M-GOK-u. 
 Do przeglądu zgłosiło się 18 dzie-
ci: 6 osób z grupy 3-4-5-latków 
p. A. Gładczuk, 10 osób z grupy            
6-latków p. B. Zaniewskiej i 2 osoby 
z  rupy 6-latków p. K. Szczukiewicz. 
Nasi artyści wspólnie z wychowawczy-
niami i rodzicami poświęcili sporo czasu 
na przygotowanie do występów. Część 
dzieci śpiewało piosenki przy muzyce 
z CD, niektórym akompaniowała 
p. W. Rokita - nauczycielka sztuki z ZSS 
w Lipsku. Wszyscy pięknie się zaprezen-
towali, chociaŜ trema dała znać o sobie. 
 Po występach kaŜdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom i maskot-
kę. Do Przeglądu Wojewódzkiego 
w Białymstoku wytypowano 3 dziew-
czynki z grupy 6-latków p. B. Zaniew-
skiej. NaleŜały do nich: Patrycja Raś, 
Kasia Krzywicka i Kinga Dobko. Gratulu-
jemy wszystkim małym artystom wspa-
niałych występów. ZwycięŜczyniom Ŝy-
czymy dalszych sukcesów na scenie 
wojewódzkiej. 
 W czasie obrad jury podsumowa-
no konkurs na „Regionalną pisankę wiel-
kanocną”. Wzięły w nim udział 6-latki 
z grupy p. B. Zaniewskiej.  Jak zwykle, 
nasi przedszkolacy nie zawiedli. Cała 
grupa otrzymała dyplom i słodycze. Bra-
wo! 
 Pamiętajmy o kultywowaniu tra-
dycji świątecznych naszego regionu 
i przekazujmy je młodemu pokoleniu. 
 Festiwal uatrakcyjnił swoim wy-
stępem zespół rokowy pod kierunkiem 
Krzysztofa Boguszewskiego działający 
przy MGOK w Lipsku. 
   
 

Nauczycielka przedszkola  
Anna Ewa Gładczuk 

ŚPIEWAJĄCE  PRZEDSZKOLAKI 
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„Zemsta”  
 

24 lutego „Zemstę” A. Fredry wystawili ucznio-
wie kółka teatralno-poetyckiego gimnazjum, które pro-
wadzi  Ewa Renkowska. Spektakl przedstawiono w kinie 
MGOK-u w Lipsku dla lokalnej społeczności. Zabawa 
była przednia, głośny śmiech publiczności rozbrzmiewał 
w sali, a młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. 

 

Obsada sztuki: 
 

Cześnik Raptusiewicz - Martyna Danilczyk 
i Joanna Bagieńska 

Rejent Milczek - Melania Ostaszewska i Dawid Tkaczuk 
Podstolina - Monika Bondzińska i Justyna Biedul 
Klara - Ewelina Danilczyk i Dorota Zieziula 
Wacław - Edyta Skowysz i Damian Sapieszko 
Papkin - Emilia Topolewska i Michał Łępicki 
Dyndalski - Monika Doroszko 
Śmigalski i mularz 1. - Barbara Jonczys 
mularz 2. - Katarzyna Sutuła 

 

Wielkie uznanie młodym aktorom! 
 

„Antygona” 
 

Premiera miała miejsce 30.03.2008 r. w sali kino-
wej MGOK-u  w Lipsku. 
 

Obsada: 
 

Antygona - Karolina Marcinkiewicz; 
Kreon - Paweł Leszkowicz; 
Ismena - Justyna Jermak; 
Hajmon - Michał Mucha; 
StraŜnik – Bartosz Bochenek; 
Tyrezjasz - Przemysław Krysztopik; 
Eurydyka - Justyna Sobolewska i Joanna Skowysz; 
Posłaniec - Magdalena Eksterowicz; 
Dziecko - Ewa Bienasz; 
Chór - Eliza Borodziuk, Marlena Doroszkiewicz, Sylwia 
Skokowska, Przemysław Romańczuk. 

 

ReŜyseria - ElŜbieta Bienasz. 
 

Nieprzypadkowo członkowie kółka humanistycznego 
wystawili właśnie „ Antygonę”- utwór klasyczny o dość 
zawikłanej fabule, rodem ze staroŜytnej Grecji. Tragedia 
ta bowiem, obecna w programie klasy trzeciej gimna-
zjum, jest jednocześnie dość trudna w odbiorze. Wysta-
wiając „Antygonę”, chcieliśmy więc ułatwić uczniom 
gimnazjum zrozumienie dzieła i jego problematyki,        
co chyba nam się udało. 
Za wszelką pomoc w przygotowaniach i wystawieniu 
spektaklu członkowie kółka i jego opiekunka dziękują 
pracownikom oraz dyrekcji MGOK-u w Lipsku. 

8 marca - Dzień Kobiet 
 
 Kółko teatralne „Iskra” pod kierunkiem Krystyna 
Bochenek przygotowało inscenizację  „...z fantazją i hu-
morem ...” , które pozwoliło spełnić, choć częściowo, 
marzenie o aktorstwie. W „Miłości w świecie biznesu 
wykorzystano utwory m.in. A. Mickiewicza, A. Fredry, 
M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, w tle których roz-
brzmiewały melodie „Love story”’  z „Ojca chrzestne-
go” i inne w podobnym nastroju. 

Koło humanistyczne pod kierunkiem Beaty To-
maszewskiej przedstawiło pean słowno-muzyczny dedy-
kowany wszystkim kobietom z okazji ich święta. Wier-
sze wybitnych poetów polskich, które deklamowali 
uczniowie, napisane zostały uczuciem najpiękniejszym... 
miłością, która jest największym sensem istnienia i war-
tością otwierającą drzwi do drugiego człowieka. 
 

 

Szkolne kalendariumoooooooooooooooooooooo 
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Gminny 
Konkurs Recytatorski 
 
9 marca odbyła się V edycja konkursu recytator-

skiego „Niektórzy lubią poezję”. W tym roku utwory 
tematycznie były związane z humorem, Ŝartem, stąd w 
większości przewaŜały bajki A. Mickiewicza, I. Krasic-
kiego. Poziom konkursu  jak co roku, był wysoki. I miej-
sce zdobyła Katarzyna Matuszewska z kl. VI a – Lipsk, 
 II miejsca wyrecytowały: Natalia Ciwoniuk z kl. IV a – 
Lipsk  
i Marlena Danilczyk z kl. IV – Rygałówka, zaś  III miej-
sca zajęły  
Natalia Bartoszewicz z kl. VI a i Edyta Szymczyk z KL. 
Va – Lipsk. Konkurs uświetniły występy kółka teatralne-
go „Iskra” Szkoły Podstawowej, kółka teatralno - po-
etyckiego Gimnazjum  w scenach z „Zemsty”, zespołów 
wokalno – muzycznych „Septyma” i „Suffacate”. 
 

Doskonały Matematyk 
 

 Dnia 13 marca 2008r. odbył się konkurs matema-
tyczny dla wszystkich chętnych uczniów klas III z terenu 
gminy Lipsk. Dzieci zmagały się z zadaniami tekstowy-
mi o duŜym stopniu trudności, ale  poradziły sobie do-
skonale, a poziom był bardzo wyrównany. Po sprawdze-
niu prac wyłoniono zwycięzców. Oto oni: 
I miejsce – Kinga Kozłowska kl. III b 
II miejsce – Monika Krzywicka kl. III b 
                    Izabela Korycka kl. III a 
III miejsce – Maciej Parfieńczyk III b 
Szczebel powiatowy tego konkursu odbędzie się w Au-
gustowie 30 maja b.r. Naszą gminę będą reprezentowały 
uczennice: Kinga Kozłowska, Monika Krzywicka i Iza-
bela Korycka. Trzymamy za nie kciuki i Ŝyczymy sukce-
sów. 

Regionalna 
Konferencja Podsumowująca 

Akademię Jutra 
 

W związku z zakończeniem realizacji projektu w 
dniu 29 marca 2008 r. w ACE w Augustowie odbyły się 
prezentacje 52 szkół biorących udział w programie. Gala 
była bardzo uroczysta. Burmistrzowie, wójtowie                    
i dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe tabliczki i po-
dziękowania. Wyrazy wdzięczności składano równieŜ na 
ręce koordynatorów i księgowych. Zorganizowane były 
stoiska, w  których kaŜda szkoła urządzała wystawę prac     
i relację z zadań zrealizowanych dzięki projektowi Aka-
demia Jutra. Nasza szkoła prezentowała się bardzo oka-
zale. Najbardziej oczywistym i jednoznacznym efektem 
wszelkich przedsięwzięć były wycieczki oraz występy 
dzieci, gdzie równieŜ zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Lipsku, a mianowicie koło te-
atralne „Iskra” realizowane w ramach projektu „Krok w 
przyszłość”. Wszyscy uczestnicy tej konferencji otrzy-
mali upominki.  

Światowy Dzień Zdrowia 
 

7 kwietnia odbyły się pogadanki w klasach czwar-
tych na temat obserwowanych na Ziemi zmian klimatu 
oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi; 
Hasło Światowego Dnia Zdrowia 2008- „Chrońmy 
zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych” 

 Sprawdzian klas VI 
 Dnia 8 kwietnia uczniowie klas VI wszystkich 
szkół w Polsce sprawdzali swoją wiedzę, pisząc test 
kompetencji opracowany przez Centralną Komisję Egza-
minacyjną. Wynik sprawdzianu  w skali punktowej bę-
dzie dostępny w czerwcu. 

Szkolne kalendariumoooooooooooooooooooooo 
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 Dziś Ŝegnamy Mirosława Milewskiego, syna Ana-
stazji i Bolesława, rodem z Lipska nad Biebrzą. 
 Jego Ŝycie nie było łatwe, stale musiał walczyć z 
przeciwnościami niesprawiedliwego losu. Jako młody chło-
pak stracił swoją najbliŜszą rodzinę: matkę – Anastazję z 
domu SERWIN, ojca Bolesława i siostrę Lidię. Pomimo to 
zawsze mógł liczyć na te równie bliskie jego sercu rodziny: 
swoją nową, którą załoŜył w 1948 r., swoich kochanych 
Lipszczaków, którzy byli przy nim zawsze „na dobre i złe”, 
w chorobie i trudnych chwilach jego Ŝycia oraz kolegów i 
ich rodzin z cięŜkich i niewdzięcznych odcinków pracy. 
Swoje Ŝycie z dala od rodzinnego Lipska nad Biebrzą trak-
tował jako misję spłaty długu wdzięczności dla tej ziemi i 
ludzi, którzy nadal tam mieszkają i tych, którzy z tą ziemią 
czują się związani mimo innego miejsca pobytu. Pytany o 
swoje hobby zawsze odpowiadał: „To Lipsk nad Biebrzą”. 
Pozostał wierny tym słowom. Jeszcze w ostatnich miesią-
cach swego Ŝycia myślał o podróŜy do Lipska, by móc 
spojrzeć na drogie sercu miejsca, spotkać się z ludźmi – 
swymi oddanymi Przyjaciółmi. Niestety nie zdąŜył. Zaw-
sze skromny, uczciwy i oddany ideałom, które wyniósł z 
domu rodzinnego i w które wierzył. Wymagający, ale rów-
nocześnie czuły, wyrozumiały dla naszych odmiennych 
stanowisk w wielu kwestiach, bezkompromisowy wobec 
swoich oponentów postrzeganych przez siebie i innych 
prawd. Nie dbał o tanią popularność, apanaŜe. To było mu 
całkiem obce. Często mówił: „Idźcie przez Ŝycie z podnie-
sionym czołem, a nie z zadartym nosem”, „…Ŝyjcie tak, 
aby móc spojrzeć prosto w oczy sobie i innym”, i w końcu 
„…bądźcie szczęśliwi”. 
 Niech jego całe Ŝycie i te słowa będą dla nas wszyst-
kich drogowskazem. Nic nie jest w stanie wyrazić naszego 
bólu po jego odejściu, ale musimy Ŝyć dalej, czy to się nam 
podoba, czy nie, chociaŜby po to, by pielęgnować te praw-
dy i przekazywać je dalej.  
 śegnamy Cię Drogi Seniorze, Tatulku. Odpoczywaj 
po przebyciu tak trudnej drogi Ŝycia. Bądź szczęśliwy – jak 
mówią twoi bliscy z Lipska 

 
- Rodzina 
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była bardzo uroczysta. Burmistrzowie, wójtowie                    

Motto:  
 „Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby  niech złagodzi prawda, 
 Ŝe nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…” 

O S TATN I E   P O ś EGNAN I E 
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BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LIPSKA 
Redaguje zespół w składzie: Romualda Prolejko, Cezary Gładczuk, 

        Nasz adres: Biuletyn TPL, 16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 23a, tel.:(0-87) 642 35 86.            G.P.II-441/351/82 

 W ostatniej drodze Ŝycia gen. Mirosława Milew-
skiego uczestniczyły delegacje: 
- wszyscy członkowie Warszawskiego Koła TPL z 
prezesem – koleŜanką dr Anielą Topulos na czele; 
 - z Białegostoku w składzie: 
1. Stanisław Baroszewicz – prezes Białostockiego 

Koła TPL 
2. Eugenia Skardzińska – członek Białostockiego 

Koła TPL 
3. Stanisława Kuczyńska – członek Białostockiego 

Koła TPL 
       - z Lipska w składzie: 

1. Lech Łępicki – dyrektor ZSS i prezes TPL 
2. Romualda Prolejko – wieloletnia sekretarz za-

rządu TPL i wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej 

3. mjr Stanisław Chmielewski – były dowódca 
StraŜy Granicznej i członek zarządu TPL 

4. Marian Chomiczewski – wieloletni działacz za-
rządu TPL i jego syn Mariusz 

- rodzina, znajomi, sąsiedzi i przyjaciele. 
Urnę z prochami Zmarłego złoŜono do grobu 

przy dźwiękach „CISZY” odegranej na trąbce przez 
ucznia Mariusza Chomiczewskiego, przysypano ziemią 
z lipskiego cmentarza, która była dla Zmarłego 
„… droŜsza niŜ Ŝycie...”. Następnie odmówiono „Anioł 
Pański” i modlitwy za zmarłych. 

Uroczystość pogrzebową prowadził „Mistrz ce-
remonii”, który w bardzo ciepłych słowach przedstawił 
całe Ŝycie gen. Mirosława Milewskiego. Jego wzloty i 
walkę z przeciwnościami losu. W jego imieniu poŜegnał 
teŜ wszystkich zgromadzonych. 

   

  śegnaj Drogi Przyjacielu! 
  Niech Ci ziemia lekką będzie.  

Za duszę św. pamięci gen. Mirosława Milewskiego 
zostały odprawione Msze święte: 

5 marca w Warszawie 
14 marca w Białymstoku 
31 marca w Lipsku  

 
 

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

NieodŜałowanej Świętej Pamięci 
MIROSŁAWA MILEWSKIEGO 
naszego Rodaka, Przyjaciela, Kolegi 

córce ANI oraz synowi MIROSŁAWOWI 

wraz z Rodziną 
 

składają 
 

wszyscy Członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Lipska. 
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Miejska Biblioteka 

Publiczna w ŁomŜy 
 

ogłasza IX edycję 
Czerwcowego Konkursu 

Jednego Wiersza 
- ŁomŜa 2008 

 
1. Konkurs adresowany jest 

do mieszkańców woje-
wództwa podlaskiego, 
którzy odczuwają potrze-
bę wypowiadania się 
mową wiązaną - zarówno 
młodzieŜy jak i dorosłych. 

2. Uczestnik moŜe zgłosić do konkursu tylko jeden 
utwór poetycki, o dowolnej tematyce i formie. 

3. Oznaczony godłem wiersz w 3 egzemplarzach 
z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dane 
autora (imię i nazwisko, dokładny adres, wiek, 
numer telefonu) naleŜy przesłać do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w ŁomŜy ul. Długa 13, 18-400 
ŁomŜa) w terminie do 25 maja 2008 r. 

4. O zakwalifikowaniu do finału, jego terminie 
i  miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni. 

5. Finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory 
przed publicznością w czasie wieczoru poetyckie-
go, a oceniać je będzie jury powołane przez dy-
rektora MBP. 

6. Zwycięzca otrzyma nagrodę pienięŜną. 
7. Jury zastrzega sobie prawo rozdysponowania 

kwoty przeznaczonej na nagrodę. 
8. Publiczność poprzez głosowanie moŜe przyznać 

swoją nagrodę, którą będzie zestaw ksiąŜek. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opubliko-

wania utworów  zakwalifikowanych do finału bez 
honorariów, a takŜe moŜliwość udostępnienia ich 
prasie, radiu lub telewizji bez zgody autorów. 

10. W sprawach spornych ostateczną decyzję podej-
mują organizatorzy w porozumieniu z jury. 

11. Organizatorzy nie zwracają finalistom ewentual-
nych kosztów podróŜy. 

 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod numerem 

telefonu 086-216-54-81 
  

 Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 
 

• nadsyłanie własnych, wcześniej niepublikowa-
nych wierszy pod adresem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej,  

• prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów 
na specjalnie zorganizowanym wieczorze poetyc-
kim i rozstrzygnięcie konkursu. 

 
 

 
 
 
 

GRATULACJE! 

 
Z okazji obrony pracy doktorskiej 
i otrzymania tytułu naukowego 
– doktora nauk humanistycznych 

Ks. Kanonikowi 
Edwardowi Anuszkiewiczowi 

– członkowi TPL 
najserdeczniejsze gratulacje 

i Ŝyczenia dalszej owocnej pracy 
na niwie naukowej i duszpasterskiej 

 

składa 

 

Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Lipska 

 

 

Biblioteka Publiczna w Lipsku  

Biblioteka zaprasza dzieci 
ze Szkoły Podstawowej 
na zajęcia biblioteczne, 
które odbywać się będą 

we czwartki 
w godz. od 16.00 – 18.00. 

Prosimy o zapisy.  
 

Biblioteka 
czynna codziennie. 

prosi o zwrot ksiąŜek. JeŜeli 
posiadasz ksiąŜki, które są 
własnością Biblioteki 

- odnieś je.  
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Powiatowy Konkurs 
Młodego Aktora 

11 kwietnia 2008r. uczennice klasy I b Gimna-
zjum w Lipsku wzięły udział w Powiatowym Konkursie 
Młodego Aktora zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Augustowie. 

 Finalistką konkursu została Sylwia Prus - otrzy-
mała wyróŜnienie. Agnieszkę Borodziuk uhonorowano 
nagrodą specjalną za prezentację gwarową "Idzie sirot-
ka". Młode aktorki miały moŜliwość wymiany doświad-
czeń z innymi uczestnikami, a poziom konkursu był na-
prawdę wysoki. Jednym z członków jury był pan Marek 
Cichucki - aktor teatralny, który oceniając, jednocześnie 
udzielał wskazówek dotyczących warsztatu pracy. 
Uczennice przygotowywała pani BoŜena Mucha.  
Turniej Wiedzy Humanistycznej 

Członkowie kółka humanistycznego w dn. 
18.04.2008 r. wzięli udział w trzeciej edycji Turnieju 
Wiedzy Humanistycznej zorganizowanej przez Liceum 
Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej.  
    Czteroosobowa druŜyna  w składzie: Paweł Leszko-
wicz, Eliza Borodziuk, Michał Mucha, Karolina Marcin-
kiewicz zmagali się z róŜnorodnymi zadaniami przygo-
towanymi przez organizatorów. Było to m.in. przygoto-
wanie prezentacji multimedialnej na  temat najstarszych 
zabytków kultury materialnej w naszej miejscowości lub 
okolicy, test ogólnej wiedzy humanistycznej, rozpozna-
wanie fragmentów utworów muzyki powaŜnej i piose-
nek legionowych, rozpoznawanie dzieł malarskich i fil-
mów, rozumienie przysłów i myśli filozoficznych, zna-
jomość słownictwa regionalnego i wiele innych. 

Po bardzo wyrównanej walce nasza druŜyna za-
jęła I miejsce w konkursie, pokonawszy zespoły z So-
kółki, Korycina  i Dąbrowy Białostockiej. Zarówno 
uczniowie, jak i opiekunka- ElŜbieta Bienasz- otrzymali 
nagrody ksiąŜkowe oraz dyplomy. Zwycięzcom gratulu-
jemy i czekamy na następne sukcesy. 

 

„Twierdza Kuźnica” 
zdobyta w wielkim stylu  

 

19 kwietnia 2008 nasi harcerze, z 6 DruŜyny 
Harcerskiej „śubry” w Lipsku, wzięli udział w  Festiwa-
lu Piosenki Harcerskiej i śołnierskiej, organizowanym 
przez Hufiec ZHP w Sokółce. Gospodarzem festiwalu 
była DH w Kuźnicy. 

Wyjazd poprzedzony był długimi przygotowa-
niami. Dwa tygodnie cięŜkich prób przyniosły w końcu 
efekt.  
Nasi harcerze wystąpili w kategoriach: druŜyna, soliści, 
grupy 2-3-4 osobowe. Wyjazd do Kuźnicy zakończył się 

wielkim sukcesem. DruŜyna zdobyła I miejsce , 
Agnieszka Borodziuk jako solistka - I miejsce. 
 II miejsce grupa w składzie - Jakub Zaniewski, Monika 
Sierocka, Agnieszka Borodziuk, Monika Bondzińska 
Dominika Piwnicka, III miejsce – Natalia Gałaszewska, 
Monika Sierocka, Monika Bondzińska, Dominika Piw-
nicka, IV miejcse – Martyna Mucha, Katarzyna Kubryń, 
Anna Skok, Magdalena Matwiejczyk. 

DruŜynę dzielnie wspierał na instrumentach kla-
wiszowych Jacek Miksza. Solistce oraz grupom  wokal-
nym przygrywał na gitarze Paweł Leszkowicz. 

 

Dzień Ziemi pod hasłem 
„Klimat w potrzebie” 
 

Dnia  21.04.2008 r odbył się po raz szósty Mię-
dzyszkolny Turniej Ekologiczny ,,Z ekologią za pan 
brat” zorganizowany przez Małgorzatę Bielecką i GraŜy-
nę Bondzińską. W turnieju wzięły udział trzyosobowe 
druŜyny klas piątych ZSS w Lipsku oraz uczniowie SP                   
w Bartnikach. Zespoły poszczególnych klas musiały 

Szkolne kalendariumoooooooooooooooooooooo 



druŜyny klas piątych ZSS w Lipsku oraz uczniowie SP                   
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zmierzyć się z zadaniami róŜnego typu np. rozwiązać 
zadanie matematyczne, zaśpiewać piosenkę o tematyce 
ekologicznej, były teŜ konkurencje sportowe. 

Największą ilość punktów zdobyła druŜyna kla-
sy Va,  drugie miejsce zajęła klasa Vb, a trzecie SP w 
Bartnikach. 

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane 
przez Urząd Miasta w Lipsku. 

MontaŜ przygotowany przez klasę IV b zapoznał 
uczniów z zagroŜeniami wynikającymi z zanieczyszcze-
nia środowiska naturalnego oraz ze sposobami ochrony 
środowiska, moŜliwymi do zrealizowania przez kaŜdego 
z nas (dbanie o czystość w najbliŜszym otoczeniu, recy-
kling, oszczędzanie energii itp.); 
Zorganizowano konkurs plastyczny z wykorzystaniem 
odpadów (folia, makulatura itp.) dla klas 4-6 pod hasłem 
„Nasza piękna Ziemia”. Oto wyniki: 
I miejsce Sylwia Borodziuk kl V a, II miejsce Aleksan-
dra Sielawa kl. VI c oraz 5 wyróŜnień. 
Klasy VI  wykonały  prezentacje multimedialne pt. „To, 
co najpiękniejsze na Ziemi”. Nagrody otrzymali:  I miej-
cse  Katarzyna Olszewska kl. VI c 
II miejsce zespołowo Dominik Betko, Piotr Sapieszko, 
Damian Kudaj – kl.VI b 
III miejsca  Jakub  Zaniewski i Zbigniew Kowalczyk z 
kl. Via 

Konkurs „Nasza Planeta Ziemia” dla klas szó-
stych polegał na sprawdzeniu wiedzy uczniów w zakre-
sie  ochrony środowiska i ekologii w formie róŜnorod-
nych zadań. Najlepiej zaprezentowała się kl. VI b.  

Ponadto roku szkolnym 2007/2008 we współpra-
cy z Ochroną Środowiska Urzędu Miejskiego w Lipsku, 
w naszej szkole prowadzona jest selektywna zbiórka 
baterii, które zawierają metale cięŜkie, wpływające ne-
gatywnie na nasze Ŝycie i zdrowie. 

 

Egzamin Gimnazjalny 2008 

 
22 kwietnia 95 uczniów III klas naszego gimnazjum 

przystąpiło do egzaminu, podczas którego sprawdzana 
była ich wiedza humanistyczna. Dzień później gimnazja-
liści pisali drugą część – test z wiedzy matematyczno-
przyrodniczej. Egzaminy rozpoczęły się o godzinie 9:00 
i trwały dwie godziny. Czekamy z niecierpliwością na 
wyniki.  

„śyłem z wami, 
cierpiałem...” 

24 kwietnia odbyła się wieczornica literacka poświę-
cona Ŝyciu i twórczości wielkiego polskiego romantyka 
– Juliusza Słowackiego. MontaŜ słowno – muzyczny 
przygotowała szkolna grupa „Teatralka” pod kierunkiem 
p. BoŜeny Muchy. 

Akcja „Sztandar” 
 
Dyrekcja, Rada Rodziców i Samorząd Uczniow-

ski informują, Ŝe 17 czerwca 2008r. naszą szkołę czeka 
wielka uroczystość. Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 25 lutego 2008r. zostało nadane naszemu gim-

nazjum imię Stefana Batorego. Wielkie święto, ale i 
wielkie pieniądze na zakup sztandaru, tablicy pamiątko-
wej, gablot i innych akcesoriów.  W związku z tym Sa-
morząd Uczniowski chce  pomóc w pozyskiwaniu fun-
duszy. Będzie zbierać pieniądze na wsparcie finansowe 
tej uroczystości podejmując  następujące działania: 

27 kwietnia zorganizowany został festyn dla 
mieszkańców miasta i gminy Lipsk, na którym, oprócz 
róŜnych atrakcji były sprzedawane pamiątkowe cegiełki,  

w czasie spotkania z rodzicami, tzw. wywiadów-
ki  (w maju)  będą sprzedawane pamiątkowe cegiełki,  

akcję zbierania pieniędzy przeprowadzono 
wśród wszystkich uczniów i pracowników Zespołu 
Szkół Samorządowych w Lipsku. 

Serdecznie prosimy o wsparcie akcji „Sztandar”. 

 

Mistrz Ortografii 
 
30 kwietnia 2008r. odbył się Gminny Konkurs Orto-

graficzny klas III. Do konkursu zostało zgłoszonych 12 
osób. Po napisaniu dyktanda pt. „Duch” uczniowie wy-
konali liczne ćwiczenia ortograficzne. Mistrzami orto-
grafii zostali: 
I miejsce – Monika Krzywicka  kl. III b 
II miejsce -  Kinga Kozłowska kl. III b 
III miejsce – Aleksandra Wnukowska kl. III a 

 
Zespół Redakcyjny ZSS w Lipsku 

Szkolne kalendarium 
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Lipsk dnia 28.04.2008 r. 
 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 3,  4,  6  i  § 13 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Lipska o g ł a s z a   przetarg 
ustny nieograniczony na  sprzedaŜ niezabudowanych działek gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Lipsk, zgodnie z poniŜszym wyszczególnieniem :  
 

1) Działka oznaczona nr geod. 23 o pow. 0,6250 ha, połoŜona w obrębie wsi Dulkowszczyzna (byłe 
grzebowisko zwierząt padłych – konieczna rekultywacja), posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
Kw Nr 11 50, przeznaczona do sprzedaŜy w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego; 

2) Działka oznaczona nr geod. 656/3 o pow. 0,8099 ha, połoŜona w obrębie wsi Lipsk z rozpoczętą 
budową budynku socjalno-biurowego z wiatą produkcyjną (nakład obcy), obciąŜona umową dzier-
Ŝawy, posiadająca urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 16 122, przeznaczona do sprzedaŜy w drodze  
przetargu ustnego nieograniczonego; 

 
1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :  
 

Działki nie są objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i  Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia tego planu, nie 
wydano teŜ dla działki Nr 23 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w odniesieniu 
do części działki 656/2 –  aktualnie jest to dz. Nr 656/3 wydano decyzję o warunkach zabudowy dla in-
westycji, polegającej na budowie budynku przeznaczonego na cele produkcyjne (wytwarzanie produk-
tów z laminatu poliestrowo-szklanego)i budynku socjalno-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną; 

 
2.   Ceny wywoławcze i wysokość wadium w/wym nieruchomości : 
 

1/ dz. oznacz. nr geod. 23  –       3.294,00 zł ;     
2/ dz. oznacz. nr geod. 656/3 – 23.600,00 zł; 

 
3.   Ustalona wysokość wadium na sprzedaŜ w/wym nieruchomości : 
 

1/ dz. oznacz. nr geod. 23  –     329,40 zł ;     
2/ dz. oznacz. nr geod. 656/3 – 2.360,00 zł; 

 
4.   Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych, tj. : 

1/ dz. oznacz. nr geod. 23  –       33,00 zł ;     
2/ dz. oznacz. nr geod. 656/3 – 236,00 zł; 
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5.   Ustalony nabywca nieruchomości 
zostanie dodatkowo obciąŜony kosz-
tami opracowania operatu szacunko-
wego oraz dokumentacji geodezyjnej; 
6. Przetarg na sprzedaŜ oddzielnie 

dla kaŜdej z w/w nieruchomości 

odbędzie się w dniu 

30 maja 2008 r. w pokoju nr 18 

Urzędu Miejskiego w Lipsku   

 godz. 10.00  - działka nr 23,  

godz. 11.00  - działka nr 656/3. 
 
7. W przetargu mogą brać udział 
wszyscy zainteresowani, którzy do 
dnia 26.05.2008 r. do godz. 15-tej 
wpłacą w pieniądzu ustalone wadium 
przelewem na konto tut. Urzędu w BS 
Suwałki Oddział w Lipsku  Nr 46 
9359 0002 0100 0143 2011 0001. 
 
8. Wpłacone wadium zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, jeśli osoba wpłacająca je 
wygra przetarg. W przypadku nie wy-
grania przetargu wadium zostanie 
zwrócone. 
 
9. Osoby, które wygrają przetarg, a 
nie stawią się w ustalonym terminie u 
notariusza celem zawarcia umowy, 
utracą wpłacone wadium.  
 
10. Cena osiągnięta w przetargu płat-
na jest jednorazowo przed dniem za-
warcia umowy notarialnej. 
 
11. Szczegóły związane z przetargiem 
moŜna wyjaśniać w pok. nr 18 tut. 
Urzędu lub telefonicznie pod nr tele-
fonu  0--87-6422703. 
 
Zastrzega się prawo uniewaŜnienia 
przetargu bez podania przyczyn. 
 

B

                            

DNI  LIPSKADNI  LIPSKADNI  LIPSKADNI  LIPSKA    
 

31 maja - 1 czerwca  2008r 
 

Sobota – 31 MAJA 
 

Godz. 1100         - Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Burmistrza Lipska 

 - boisko w Jedlince 

 (druŜyny: TVP Białystok, Dąbrowa Biał., Lipsk)  

Godz. 1200         – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lipska 

 - sala gimnastyczna ZSS 

 (druŜyny: Augustów, Dąbrowa Biał., Lipsk); 

Godz. 1800         – Koncert MłodzieŜowej Orkiestry Dętej z Lipska 

 (scena przy MGOK); 

Godz. 1830        – Zespół „SUFFOCATE” działający przy M-GOK w Lipsku; 

– Zespół „Jabberwocky” z Augustowa; 

Godz. 2100         – Gwiazda wieczoru „IVAN KOMARENKO” 

Godz. 2230-300     – Zabawa z zespołem „INEX”. 

Niedziela – 1  CZERWCA 

Godz. 1000-1300  – „Biegi  Uliczne” (plac przy MGOK, ul. Rynku); 

Godz. 1200       – Wystawa modelarstwa (holl przy kinie);  

Godz. 1200          – Prezentacja przygotowana przez                                         

Stowarzyszenie „PomóŜ Sobie” (scena przy MGOK); 

Godz. 1300-1400  – Występy zespołów działających przy MGOK i Zespole Szkół 

Samorządowych w Lipsku; 

Godz. 1400 -1700  – Gry i zabawy dla dzieci. 

Godz. 1700       – Pokaz Technik Interwencji z uŜyciem psa słuŜbowego 

oraz sprzętu i wyposaŜenia Funkcjonariuszy Placówki 

StraŜy Granicznej w Lipsku; 

Godz. 1800                – Ukraiński Zespół Folkowy „CZEREMSZYNA”  

Godz. 2000-2400   -   Dyskoteka d.j. „KERI” 
 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  



KADECI RÓWNIE¯ W BR¥ZIE
Pod wodz¹ Zbigniewa Krzywickiego Kadeci z PG w Lipsku stanêli na podium gimnazjady woj. podlaskiego

zdobywaj¹c III miejsce. Jest to najwy¿sze miejsce w historii szko³y z Lipska. Fina³, który odby³ siê w Bia³ymstoku
zakoñczy³ siê w koñcowej klasyfikacji nastêpuj¹co:

1) PG Narewska
2) PGI8 Bia³ystok
3) PG Lipsk
4) PGS19 Bia³ystok

Po rozgrywkach zawodnik z Lipska Mateusz
Bieciuk zosta³ powo³any do kadry woj. podlaskiego
kadetów.

Gratulacje dla trenera Zbigniewa Krzywickiego i
ca³ej dru¿yny. Zawodnicze pytanie co dalej bêdzie z
ch³opakami rokuj¹cymi nadzieje na dobrych
sportowców, stworzenie odpowiednich warunków
rozwoju to problem dzia³aczy z Lipska i oby by³
rozwi¹zany z pozytywnym skutkiem.

Kadetów reprezentowali: Grajewski Karol,
Renkowski Maciej, Czygier Marcin, Krzywicki
Maciej, Bieciuk Maciej, Bieciuk Mateusz,
Danilczyk Micha³, Cituk Micha³, Ho³ownia
Maksymilian, Miksza Marcin, Waluœ £ukasz.

J. Zakarzecki
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