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 Tradycyjnie już No-

wy Rok wita nas nowymi 

stawkami podatkowymi. Są 

one oczywiście wyższe niż 

w roku poprzednim. Poda-

jemy je naszym Czytelni-

kom zgodnie z uchwałami 

Rady Miejskiej w Lipsku. 

Średnia cena skupu żyta do 

wymiaru podatku rolnego 

na 1999 rok obniżona zo-

stała z kwoty 33,14 zł  ( 

określona przez GUS ) do 

kwoty 32,00 zł. 

 Stawka opłaty za 

wodę pobieraną z wodocią-

gu w Lipsku wynosi 1,00 zł 

za 1m
3  

wody. 

 Stawka opłaty za 

wodę pobieraną z wodocią-

gu w Krasnem wynosi 1,50 

zł za 1m
3
 wody. 

 Stawka opłaty za 

wprowadzenie ścieków do 

zbiorczych urządzeń kana-

lizacyjnych w Lipsku wy-

nosi 1,50 zł za 1m
3
 wpro-

wadzonych ścieków. 
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28 grudnia 1998 r. 

Komisja Konkursowa prze-

słuchała kandydatów ubie-

gających się o stanowisko 

dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury 

w Lipsku. Do konkursu 

przystąpiło troje kandyda-

tów: Stanisława Ewa Mu-

cha, Wiesław Bochonko i 

Edward Krzywicki. Przed-

stawili oni swoje programy 

pracy w dziedzinie kultury 

w gminie oraz odpowiadali 

na pytania Komisji. 

 Wyniki tajnego gło-

sowania mogą świadczyć, 

iż wszyscy kandydaci byli 

godnymi osobami do pia-

stowania funkcji dyrektora 

MGOK.  

 Pierwsze głosowanie 

nie przyniosło rozstrzy-

gnięcia bowiem: Stanisława 

Ewa Mucha otrzymała  3 

głosy, Wiesław Bochonko -

4 głosy, Edward Krzywicki 

-3 głosy. W związku z tym 

przeprowadzono drugie 

głosowanie /dogrywkę/, w 

którym na Stanisławę Ewę 

Muchę głosowało 4 człon - 
                ciąg dalszy str. 3             

               SOBOTA  

NA SPORTOWO 
  

 W dniu 9 stycznia 

bieżącego roku na sali 

gimnastycznej w Lipsku od-

był się turniej w piłce siat-

kowej o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Lipsk. 
 

Wystartowały 4 drużyny (2 

z Lipska, Augustów, Dą-

browa Biał.). Sędziowali: 

Piotr Łazuk, Wincenty 

Suszyński z Lipska oraz 

Jerzy Adamowicz z Dą-

browy Białostockiej. 

Turniej otworzył przewod-

niczący Rady Miasta Lipsk 

Antoni Kościuch. Roz-

grywki rozpoczęły się o 

godz. 11
00

 trwały do  godz. 

16
00

 . 
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Dzienne stawki opłaty targowej 

wynoszą: 

 

 

- przy sprzedaży z wo-

zu konnego  - 3,30 zł 

- przy sprzedaży z sa-

mochodu osobowego 

- 6,60 zł 

- przy sprzedaży z sa-

mochodu ciężarowe-

go, platformy -11,50 

zł 

- przy sprzedaży z 

przyczepy -5,00 zł 

- przy sprzedaży z rę-

ki, kosza, torby, 

skrzynki, wiadra, itp. 

–2,50 zł 

- przy sprzedaży z 

wózka ręcznego, ro-

weru –2,50 zł 

- przy sprzedaży ze 

stoiska  -2,50 zł 

 

Stawka podatku od posiadania 

psów wynosi 25,00 zł od jed-

nego psa. Podatek płatny jest 

bez wezwania do 31 stycznia 

każdego roku podatkowego lub 

w ciągu 14 dni od zaistnienia 

okoliczności obowiązku podat-

kowego. Podatek pobiera się w 

połowie wysokości stawki, je-

żeli okoliczności uzasadniające 

powstanie obowiązku podat-

kowego nastąpiły w drugim 

półroczu roku podatkowego. 

 Podatki od nieruchomo-

ści zostały ustalone w następu-

jących wysokościach:  

 

- od budynków mieszkalnych 

lub ich części – 0,37 zł za 1m
2
 

powierzchni użytkowej, 

- od budynków lub ich części 

związanych z działalnością go-

spodarczą inną niż rolnicza lub 

leśna z wyjątkiem budynków 

lub ich części przydzielonych 

na potrzeby bytowe osób zaj-

mujących lokale mieszkalne 

oraz od części budynków 

mieszkalnych zajętych na pro-

wadzenie działalności gospo-

darczej – 12,00 zł za 1m
2
 po-

wierzchni użytkowej, 

- od budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w zakre-

sie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 6,26 zł 

za 1m
2
 powierzchni użytkowej, 

- od pozostałych budynków lub 

ich części – 3,20 zł za 1m
2
 po-

wierzchni użytkowej, 

- od budowli 2% ich wartości, 

- od 1m
2
 powierzchni gruntów: 

a) związanych z działalnością 

gospodarczą inną niż dzia-

łalność rolnicza lub leśna z 

wyjątkiem związanych z 

budynkami mieszkalnymi – 

0,46 zł, 

b) będących użytkami rolnymi 

nie wchodzącymi w skład 

gospodarstw rolnych w ro-

zumieniu przepisów ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 ro-

ku o podatku rolnym wyko-

rzystywanymi na cele rolni-

cze – 0,33 zł za 1m
2
 po-

wierzchni,  

c) pod jeziorami zajętymi na  

zbiorniki wodne retencyjne         

lub elektrownie wodne – 

2,61 zł za 1m
2
 powierzchni, 

d)  pozostałych – 0,06 zł za 1m
2
         

     powierzchni.  

Zwalnia się od podatku od nie - 

ruchomości budynki gospodar-

cze należące do emerytów lub 

rencistów, którzy przekazali 

gospodarstwa rolne na Skarb 

Państwa. 

 Wprowadza się stałą, 

płatną do 15 dnia za dany mie-

siąc, opłatę dzienną za przygo-

towanie posiłków i pobyt 

dziecka w przedszkolu ponad 

podstawy programowe wycho-

wania przedszkolnego w przed-

szkolu prowadzonym przez 

gminę Lipsk w wysokości: 

- dzieci korzystające z 

jednego posiłku – 20 

zł  

- dzieci korzystające z 

dwu posiłków – 50 zł 

Opłata stała nie podlega zwro-

towi. 

 Podatek od środków 

transportowych wynosi rocznie: 

1/  Od samochodów ciężaro-

wych i ciągników siodłowych o 

ładowności samochodu lub na-

cisku na siodło ciągnika: 

a) powyżej 2t do 4t włącz-

nie               -  402,00 zł 

b) powyżej 4t do 6t włącz-

nie               -  546,00zł 

c) powyżej 6t do 8t włącz-

nie               -  646,00 zł  

d) powyżej 8t do 10t 

włącznie       - 958,00 zł  

e) powyżej 10t -1256,00 zł  

2/  Od ciągników balastowych 

                    - 1256,00 zł 

3/  Od autobusów oraz samo-

chodów ciężarowych przysto-

sowanych  do  przewozu   osób  

o liczbie miejsc do siedzenia 

łącznie z miejscem kierowcy: 

       a)  do 15 miejsc - 272,00 zł 
                   ciąg dalszy str.  3   
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a) powyżej 15 do 30 miejsc                                                

-   502,00 zł 

b)  powyżej   30   miejsc  

 – 1102,00 zł 

4/  Od przyczep i naczep: 

a) o ładowności powyżej 

5t do 20t włącznie  

       –   182,00 zł 

b) o ładowności powyżej    

20t   –   320,00 zł 

 

                      (tks) 

 

NNNOOOWWWYYY   SSSZZZEEEFFF   
   

                  KKKUUULLLTTTUUURRRYYY   
 

członków Komisji, a Edwarda 

Krzywickiego poparło 6 człon-

ków. 

 Następne głosowanie 

miało zdecydować, kto z dwóch 

pozostałych na placu boju kan-

dydatów będzie dyrektorem: 

Wiesław Bochonko czy Edward 

Krzywicki. Zakończyło się ono 

jednak remisem, bowiem obaj 

kandydaci otrzymali po 5 gło-

sów. Dopiero kolejne, czwarte 

głosowanie wyłoniło zwycięz-

cę. Został nim Wiesław Bo-

chonko, który otrzymał 6 gło-

sów, Edward Krzywicki -3 gło-

sy. 

 Gratulujemy nowemu 

dyrektorowi, życząc mu powo-

dzenia w pracy oraz dobrej 

współpracy w ramach zespołu 

redakcyjnego naszej gazety. 
  

Liczymy także, że nasza 

redakcyjna koleżanka Stanisła-

wa Ewa Mucha, która była jed-

nym z głównych współzałoży-

cieli "Echa Lipska", nadal bę-

dzie z nami współpracować i 

wspierać nas swoją wiedzą i 

doświadczeniem. 

                                                                                              

/tks/ 
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Reforma samorządowa, 

która weszła w życie 1 stycznia 

1999 roku uporządkowała w 

znacznej mierze niejasny i po-

gmatwany system administra-

cji, jaki mieliśmy dotychczas. 

Teraz te sprawy, które załatwia-

liśmy w gminie – nadal tam 

będziemy załatwiać. Natomiast 

sprawy, z którymi jeździliśmy 

do urzędu rejonowego przejmie 

powiat. Poszczególne szczeble 

samorządu będą odpowiadać 

za: 

                      GMINA 
 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA : gmina od-

powiedzialna jest za budowę i 

utrzymanie wodociągów i kana-

lizacji, dostarczenie prądu i 

ciepła, usuwanie śmieci, jest 

odpowiedzialna za czystość na 

ulicach i placach, utrzymanie 

parków i zieleńców, targowisk i 

cmentarzy komunalnych. 

DROGI, TRANSPORT 

ZBIOROWY: gmina odpo-

wiedzialna jest za budowę, 

utrzymanie, remont i oświetle-

nie gminnych dróg, budowę i 

utrzymanie przystanków, za 

zapewnienie transportu pu-

blicznego na terenie gminy, za 

dowóz dzieci do szkół. Gmina 

ustala urzędowe ceny biletów 

komunikacji publicznej. 

EDUKACJA, KULTURA: 
gmina odpowiedzialna jest za 

budowę, utrzymanie i remonty 

szkół podstawowych, przed-

szkoli, gminnych bibliotek, 

gminnych ośrodków kultury. 

Ze środków własnych może 

podwyższać pensje pracowni-

kom szkoły czy np. biblioteki. 

Poza tym władze gminy mają 

wpływ na wybór dyrektora 

szkoły podstawowej. 

ZDROWIE: do gminy należy 

finansowanie przychodni i 

gminnych ośrodków zdrowia 

oraz nadzór nad ich działalno-

ścią i jakością usług zdrowot-

nych świadczonych mieszkań-

com. Jej zadaniem jest tworze-

nie nowych placówek zdrowia. 

GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA, OBRÓT 

NIERUCHOMOŚCIAMI I 

GRUNTAMI: gmina jest od-

powiedzialna za budowę i re-

monty mieszkań komunalnych. 

W jej gestii jest wynajem lub 

sprzedaż tych mieszkań lokato-

rom oraz wydawanie zezwoleń 

na adaptację innych pomiesz-

czeń na mieszkania np. stry-

chów lub piwnic. W jej gestii 

jest sprzedaż i dzierżawa dzia-

łek, a także lokali użytkowych. 

Wydaje ona zezwolenie na bu-

dowę domu, sklepu, warsztatu 

rzemieślniczego, fabryki,  re- 

                ciąg dalszy str. 7 
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          SOBOTA  

   NA SPORTOWO 

 

 Najlepszym zespołem 

okazał się klub sportowy „El-

kop” z Lipska – zdobywając  

I miejsce i puchar Burmistrza,  

II miejsce – drużyna sportowa 

„Augustów-Śródmieście”,  

III miejsce – drużyna sporto-

wa z Dąbrowy Biał., IV miej-

sce – drużyna ze Straży Gra-

nicznej w Lipsku. 

 Wszystkie drużyny 

otrzymały dyplomy pamiątko-

we oraz nagrody rzeczowe . 

Ponadto: 

najstarszy zawodnik, którym 

był Stanisław Lipiński z Au-

gustowa i najmłodszy zawodnik 

– Stanisław Zaborowski z 

„Elkop” Lipsk otrzymali dy-

plomy i nagrody rzeczowe. 

 Spośród wszystkich za-

wodników biorących udział w 

turnieju wyłoniono: 

najwszechstronniejszego za-

wodnika – został nim Leszek 

Giedrojć „Elkop” Lipsk, 

najlepiej rozgrywającego – 

Eugeniusz Orpik z Dąbrowy 

Białostockiej, 

najlepiej atakującego – To-

masz  Kapla z Augustowa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

najlepszego zawodnika – Sła - 

womir Skokowski z „Elkop” 

Lipsk i w nagrodę otrzymali 

dyplomy pamiątkowe. Puchar, 

nagrody oraz dyplomy wręczał 

osobiście Burmistrz Miasta i 

Gminy Lipsk Andrzej 

Lićwinko. 

 Po ciężkich zmaganiach 

turniejowych zawodnicy udali 

się na obiad, który przygoto-

wała „kuchnia” Przedszkola 

Samorządowego w Lipsku. W  
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i rewanżu  Stanisław  Lipiński  

w mieniu zawodników z Augu-

stowa zaprosił Dąbrowę Biał. i 

Lipsk na 31 stycznia do Augu-

stowa (sala gimnastyczna LO). 

 Szczególne podziękowa-

nia za organizację imprezy 

sportowej składamy: P. Łazu-

kowi, J. Krysiukowi, W. Su-

szyńskiemu, C. Gładczukowi 

i W. Bochonce. 

/wib/   
 

Na  zdjęciach:   Zawodnicy  w  akcji 



łównym inicjatorem i organizatorem 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

Lipsku tego roku była niewielka grupa mło –  

dzieży na czele z Adamem Krysiukiem oraz 
 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. 

 „Wielka Orkiestra” grała w Lipsku przez 

3 dni. Rozpoczęła 8 stycznia projekcją filmu 

„Truman show”, 9 stycznia bawiono się na dys-

kotece, a dochód z tych imprez  zasilił konto  
 

 

fundacji Jurka Owsiaka. W Finale Orkiestry 10 

stycznia wyruszyło na ulice miasta 8 wolonta-

riuszy, którzy uzbierali w sumie 868,20 zł. 

Kwestowali: Łukasz Saks, Janusz Chilicki, 

Dariusz Kondracki, Grzegorz Zieliński, Ka-

rol Parfieńczyk, Marek Nieścier, Kamil Kry-

siuk, Janusz Grabowski.   

 

O godz. 14
00

  w sali kina „Batory” zagrały ze-

społy rockowe z Lipska, wystąpił również ka-

baret „Widelec” z Białegostoku. Sala kinowa w 

tych dniach pękała w szwach.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Lipsk przekazał na konto fundacji łącznie 

1603,40 zł. 
  

  Słowa uznania młodym ludziom za zor-

ganizowanie zbiórki na tak szlachetny cel jak 

„ratowanie życia noworodków” 

 

                                                           /mb/ 

 

G 

VII Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Lipsku 
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DAR  SERCA 
 

 Ks. Krzysztof Karolewski z 
Rohożnicy (Białoruś) przesłał na ręce 

burmistrza podziękowanie tym wszystkim, 

którzy przekazali pieniądze i dary rzeczowe 

z okazji świąt Bożego Narodzenia dzieciom 

z Rohożnicy. Pieniądze w łącznej kwocie 

2.146 zł przekazali: Urząd Miasta i Gminy 

w Lipsku, „Elkop” w Lipsku, Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Lipsku, „Kłos” 

w Lipsku, Szkoła Podstawowa w Lipsku, 

Bank Spółdzielczy w Lipsku, „Telza” w  

 

Lipsku, Filipowska Dorota i Dzieniszewska 

Elżbieta z Apteki w Lipsku, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Lipsku, Brzęś Janusz z 

Lipska, Spółka Cywilna „Bóbr”- Sławomir 

Biedul i Henryk Trochimowicz z Lipska. 

 Dary rzeczowe przekazali: Zofia 

Sadowniczyk z Lipska, Andrzej Matyszczyk 

z Lipska, Janusz Jerzy Lewkowicz,  

Krystyna i Antoni Snarscy, Jan Masiejczyk 

z Lipska i Andrzej Skokowski z Lipska. 

 

/tks/ 
(kserokopia  podziękowania) 
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KTO I ZA CO 
ODPOWIADA W GMINIE, 
POWIECIE I REGIONIE ? 
 

stauracji, zakładów usługo-

wych. Do urzędu gminy należy 

zwracać się o wydanie zezwo-

lenia na wyłączenie gruntów z 

użytkowania rolnego lub le-

śnego, jeśli ktoś chce na takich 

gruntach wybudować dom, 

warsztat, fabrykę, itp. W gestii 

gminy jest również opracowa-

nie i uchwalanie planu zago-

spodarowania przestrzennego 

oraz wydawanie decyzji z za-

kresu geodezji. 

BEZPIECZEŃSTWO I 

PORZĄDEK PUBLICZNY: 

zadaniem gminy jest dbałość o 

spokój, porządek publiczny i 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

Może to robić we współdziała-

niu z policją, a także przy po-

mocy straży gminnej lub miej-

skiej, która jest policją muni-

cypalną. Straż ta może np.: 

nakładać mandaty za rażący 

brud lub bałagan na posesji, za 

oblodzone chodniki będące 

zagrożeniem dla zdrowia prze-

chodniów, itp. Zadania te gmi-

na wykonuje także we współ-

działaniu z Ochotniczą Strażą 

Pożarną. 

POMOC SPOŁECZNA: 
gmina jest odpowiedzialna za 

dożywianie dzieci w szkołach, 

za udzielenie pomocy mate-

rialnej rodzinom ubogim i nie-

radzącym sobie w trudnych 

sytuacjach. Jej zadaniem jest 

budowa i utrzymanie gmin-

nych domów pomocy społecz-

nej. Należy do niej współpraca 

z organizacjami społecznymi w 

sprawie pomocy osobom nie-

pełnosprawnym. 

OBSŁUGA 

ADMINISTRACYJNA 

MIESZKAŃCÓW: do gminy 

należy się zwracać w sprawach 

dotyczących rejestracji działal-

ności gospodarczej, wydawa-

nia dowodu osobistego, przy-

dzielanie numeru PESEL, mel-

dunku, wymeldowania, w 

sprawach zawarcia ślubu, wy-

dawania aktu narodzin, a także 

ślubu i zgonu. 

PODATKI LOKALNE I 

OPŁATY: w gestii gminy jest 

nakładanie i pobór podatków 

lokalnych –od nieruchomości, 

rolnego, leśnego, opłaty targo-

wej, opłaty od psów, ponadto 

opodatkowanie na konkretny 

cel np.: budowę szkoły lub in-

nego obiektu, ale w takich 

przypadkach jedynie w wyniku 

wiążącego rezultatu referen-

dum lokalnego.  

 

 

POWIAT 
 

 

DROGI I TRANSPORT 

ZBIOROWY: do zadań samo-

rządu powiatowego należy bu-

dowa, remonty i utrzymanie w 

należytym stanie nawierzchni 

dróg powiatowych oraz ich 

oświetlenie (są to drogi między 

gminami). Do powiatu należy 

organizowanie sieci transportu 

publicznego między gminami, 

a ponadto ustalanie cen urzę-

dowych za bilety w publicznej 

komunikacji powiatowej. 

EDUKACJA, KULTURA: do 

obowiązków powiatu należy 

budowa, utrzymanie i remonty 

szkół ponadpodstawowych, 

artystycznych, zawodowych, 

specjalistycznych. Powiat wy-

płaca pensje pracownikom tych 

szkół i tak samo jak gmina 

może ze środków własnych 

podwyższyć im wynagrodzenia 

ponad podstawowe limity (na-

uczycielom). Władze powia-

towe mają również wpływ na 

wybór dyrektorów takich 

szkół. Do powiatu należy rów-

nież budowa i utrzymanie bi-

bliotek powiatowych, ośrod-

ków kultury, zespołów teatral-

nych, muzycznych, tanecz-

nych, prowadzenie baz spor-

towo-rekreacyjnych. 

ZDROWIE: powiat jest od-

powiedzialny za finansowanie i 

sprawowanie nadzoru nad ja-

kością usług świadczonych 

mieszkańcom przez szpitale 

ponadgminne (dawniej rejo-

nowe), tworzenie nowych szpi-

tali, ich rozbudowę, remonty.  
RYNEK PRACY: obowiąz-

kiem powiatu jest aktywne 

zwalczanie bezrobocia np. or-

ganizowanie prac interwencyj-

nych i robót publicznych, wy-

płacanie zasiłków dla bezro-

botnych.  

BEZPIECZEŃSTWO I 

PORZĄDEK PUBLICZNY: 

powiaty są odpowiedzialne za 

dbałość o bezpieczeństwo pu-

bliczne, ochronę przeciwpoża-

rową i przeciwpowodziową. W 

ich gestii jest zwierzchnictwo 

nad powiatowymi komendami 

policji, straży pożarnej, powia-

towymi inspektorami sanitar-

nymi, współpraca z admini-

stracją rządową w zapobiega-

niu klęskom żywiołowym a 

ponadto opiniowanie powiato-

wych komendantów policji i 

straży pożarnej. 

POMOC SPOŁECZNA: ob-

owiązkiem powiatu jest budo-

wa i utrzymanie ponadgmin-

nych domów pomocy społecz-

nej oraz kierowanie tam osób 
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ubiegających się o przyjęcie, 

tworzenie i prowadzenie po-

wiatowych centrów pomocy 

rodzinie, które z kolei mają za 

zadanie udzielanie wszech-

stronnej pomocy i porad np. 

prawniczych rodzinie. Władze 

powiatowe mają także za za-

danie organizowanie opieki w 

rodzinach zastępczych oraz 

pomoc w urządzaniu normal-

nego życia wychowankom 

domów dziecka i zakładów dla 

nieletnich. Podobnie jak w 

przypadku gmin - powiaty tak-

że są zobowiązane do współ-

pracy z organizacjami społecz-

nymi w sprawie niesienia po-

mocy osobom niepełnospraw-

nym.  

OBSŁUGA 

ADMINISTRACYJNA, 

NADZÓR: do kompetencji 

władz powiatowych należy 

wydawanie decyzji w sprawie 

zmiany imion i nazwisk, ze-

zwoleń wodno-prawnych, nad-

zór budowlany, kontrola nad 

przestrzeganiem prawa budow-

lanego, rejestracja pojazdów, 

wydawanie i zatrzymywanie 

praw jazdy, szkolenie i egza-

minowanie kierowców, nadzór 

ekologiczny i  sanitarny, wy-

dawanie zgód na inwestycje, 

które mogą mieć niekorzystny 

wpływ na środowisko natural-

ne, wydawanie koncesji na 

wydobycie kopalin z po-

wierzchni nie przekraczającej 2 

ha, wydawanie zezwoleń na 

organizowanie imprez na dro-

gach gminnych i powiatowych, 

a ponadto wydawanie decyzji 

dotyczących gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Pań-

stwa np. przekształcenia użyt-

kowania wieczystego gruntów 

w prawo własności.  
 

REGION  

/WOJEWÓDZTWO / 
 

Samorząd wojewódzki odpo-

wiada za: 
 

POLITYKĘ REGIONALNĄ:  
tj. za pobudzanie aktywności 

gospodarczej. Do tego celu 

władze regionu powinny opra-

cować i wdrażać strategię roz-

woju regionalnego, zawierać z 

administracją rządową kon-

trakty regionalne oraz pozy-

skiwać z różnych źródeł pie-

niądze na programy uwzględ-

nione w strategii. Tymi źró-

dłami mogą być: budżet pań-

stwa, fundusze strukturalne 

Unii Europejskiej, fundusze 

przedakcesyjne np. SAPARD, 

PHARE, środki organizacji 

między innymi finansowych / 

międzynarodowych i europej-

skich /. Region jest także od-

powiedzialny za tworzenie i 

realizowanie programów ak-

tywnego zwalczania bezrobo-

cia. 

FUNKCJE USŁUGOWE: tj. 

remonty i budowę oraz utrzy-

manie dróg wojewódzkich /w 

większości przejętych z zaso-

bów krajowych /, opiniowanie 

lokalizacji autostrad, utrzyma-

nie filharmonii, muzeów, tea-

trów, bibliotek wojewódzkich, 

tworzenie wojewódzkich 

ośrodków medycyny pracy 

oraz specjalistycznych zakła-

dów opieki zdrowotnej, two-

rzenie i prowadzenie ośrodków 

szkolenia kierowców, ustalanie 

zasad kształtowania opłat za 

pobyt w sanatoriach. Władze 

regionalne mają możliwość 

współfinansowania wraz z ad-

ministracją państwową szkół 

wyższych i uczelni. 

 Na terenie wojewódz-

twa działać też będzie woje-

woda, który będzie przedsta-

wicielem rządu w terenie. Bę-

dzie on odpowiedzialny za po-

rządek publiczny i bezpieczeń-

stwo w regionie i pełnić będzie 

w związku z tym zwierzchnic-

two nad policją, strażą pożarną 

oraz inspekcjami: sanitarno-

epidemiologiczną, weteryna-

ryjną. Ma on ponadto sprawo-

wać nadzór prawny (wyłącznie 

prawny) nad zgodnością z 

prawem działań samorządów: 

gminnego, powiatowego i re-

gionalnego. 
 

/na post.” Poradnika sołtysa i 

radnego na 1999 rok”, opra-

cował tks/ 
 

Ogłoszenie 
Zarządu Miasta i Gminy 

w Lipsku 

 Stosownie do art. 19 ust. 

6 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. Nr 54 poz. 348) zawia-

damia się, że w terminie od 

dnia 28 stycznia 1999 roku do 

19 lutego 1999 roku będzie 

wyłożony do publicznego 

wglądu w siedzibie tutejszego 

Urzędu (pokój nr 2) w godzi-

nach od 8-15 „Projekt założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło 

miasta Lipsk”. 

 W okresie tym osoby i 

jednostki organizacyjne zainte-

resowane zaopatrzeniem w 

ciepło w mieście Lipsk mają 

prawo składać wnioski, za-

strzeżenia i uwagi do w/w pro-

jektu. 

Burmistrz  MiG  Lipsk 
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K R Z Y Ż Ó W K A 
 

1)   czytana przed snem 

2)   figura geometryczna 

3)   sprzęt zimowy 

4)   np. ... w dal 

5)   urok, czar 

6)   ... wyborcza 

7)   zdrobniale – Jan 

8)   „ ... Bridges” 

9)   mnóstwo pracy 

10) w banku lub „chorych” 

11) ukłon 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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„ECHO  LIPSKA” Miesięcznik Informacyjny MiG Lipsk. Adres redakcji:16-315 Lipsk, 

ul. Rynek  23.  Zespół  redakcyjny:   Wiesław Bochonko,  Tadeusz Kasjanowicz,  

Cezary Gładczuk. 

Pr - 58 

Rozwiązanie   krzyżówki    z    nr   12/98  brzmi: 

MIKOŁAJ 

Nagrodę książkową wylosował: 

Jan Szydłowski - Dulkowszczyzna 

Rozwiązanie krzyżówki utworzą zaznaczone 

pola, czytając pionowo. 

Wśród czytelników, którzy nadeślą 

prawidłowe rozwiązanie wraz z załączonym 

kuponem, na adres redakcji: 16-315 Lipsk, ul. 

Rynek 23, w terminie do 20 lutego 1999r. 

rozlosujemy nagrody książkowe. 



 

              LISTY DO REDAKCJI 
 

Do   redakcji   "Echa   Lipska" 
                    Wpłynął   list  z  prośbą  o umiesz-

czenie  w   bieżącym  numerze sprostowania. 

Zgodnie z życzeniem autorki listu sprostowanie 

drukujemy w niezmienionej formie. 
 

 W związku z tym, iż w numerze "Echa 

Lipska" nr.11/98 zaistniała nieprawidłowość w 

informacji zawartej w artykule "Złote i Srebrne 

Gody" dotyczącej prezentacji zespołów wystę-

pujących, pragniemy poinformować, że na tej 

uroczystości występowały dzieci z zespołu ta-

necznego Szkoły Podstawowej, młodzież z ze-

społu tanecznego MGOK-u oraz nowo powsta-

ły 12-osobowy młodzieżowy zespół taneczny, 

który nie należy do żadnej z instytucji - jest sa-

modzielny. 

    Korzystając z okazji pragniemy serdecznie  

podziękować p. dyrektor Szkoły Podstawowej - 

Wandzie Boguszewskiej i p. wicedyrektor Kry-

stynie Łukaszewicz za udostępnienie nowo po-

wstałemu zespołowi lokalu szkoły do pracy i 

zajęć. 

    Nie rozumiemy, dlaczego autorka artykułu 

pragnęła utaić istniejący drugi młodzieżowy 

zespół taneczny, skoro on naprawdę istnieje i 

właśnie na "Godach" zaprezentował się po raz 

pierwszy.    
 

 Prowadząca zespoły: 

 

                                            Halina Baranowska 

                                                         oraz                                                                 

   członkowie zespołów                                                                  
 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

 W imieniu Rady Pedagogicznej oraz 

uczniów i Komitetu Rodzicielskiego Szkoły 

Podstawowej w Lipsku składam podzięko-

wanie Panu Jerzemu Lewkowiczowi za 

nieodpłatne przekazanie 800 sztuk pączków 

z okazji choinki noworocznej. 

Dyrektor szkoły 
Wanda Buguszewska 

 

D o w c i p... 
 

Uśmiechnij się! 
 

 

SIGNUM TEMPORIS 
Proboszcz egzaminuje z katechizmu młodą pa-

rę, która wkrótce ma stanąć na ślubnym kobier-

cu. Narzeczonej idzie świetnie, narzeczony 

mętnie duka odpowiedzi. 

- Pani zdała, a pan musi jeszcze raz przyjść       

   za miesiąc. 

Para przychodzi po tygodniu. 

- Przecież mówiłem: za miesiąc! 

- Księże proboszczu, to nie tamten! 

Znalazłam takiego narzeczonego, co zna kate-

chizm na pamięć!  
 

W CIEMNOŚCIACH 

- Mój sąsiad usiłuje mnie objąć – skarży się 

żona szeptem mężowi podczas filmowego 

seansu. 

- Nie przejmuj się, kiedy zapalą światło, da   

ci spokój...  
 

KAWALER 

- Tatusiu, kto to jest stary kawaler? 

- Jest to mężczyzna, który potrzebuje żony, 

ale jest szczęśliwy, że jej nie ma... 
 

UMOWA 

Młode małżeństwo umówiło się, że będą się 

kochać tylko w te dni, w których  nazwie jest 

litera „r”. Któregoś dnia budzą się rano, a on 

pyta: 

- Jaki dziś dzień kochanie?  

- Niedzierla – odpowiada zalotnie ona. 
 

PO  ŚLUBIE 

Z kościoła wychodzi młoda para, której ksiądz 

właśnie udzielił ślubu i w tym momencie za-

czyna padać deszcz. 

- Masz ci los – woła pan młody – następna 

przyjemność. 
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16  stycznia  1999  roku   w  sali  kina 

„Batory” w Lipsku odbyło się walne  zebra-

nie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa 

Przyjaciół Lipska. 

 

 W zebraniu uczestniczyli także przedstawi-

ciele kół terenowych TPL i tak: Białostockie Koło 

TPL reprezentował jego prezes CZESŁAW 

BARTOSZEWICZ, a Warszawskie Koło TPL 

MARIA  NOWAK. Obecny był także ks. 

EDWARD ANUSZKIEWICZ z Kurii Biskupiej w 

Ełku, stale współpracujący z TPL i dokumentujący 

dzieje Lipska i Kościoła na naszym terenie. 

 Licznie zebrani członkowie i sympatycy 

TPL z uwaga wysłuchali sprawozdania z działalno-

ści Towarzystwa, które przedstawił wiceprezes za-

rządu TPL STANISŁAW JAROSZEWICZ (spra-

wozdanie drukowaliśmy w nr 6/98 „Biuletynu 

TPL”). Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (druku-

jemy je niżej) wygłosiła przewodnicząca IRENA 

ZARZECKA. Sąd Koleżeński nie miał w minionej 

kadencji żadnej pracy, o czym poinformowała ze-

branych ROMUALDA PROLEJKO. 

 Zebranie miało podsumować działalność i 

wyznaczyć kierunki działania TPL na następną ka-

dencję. Niestety mimo zachęt i próśb przewodni-

czącego zebrania TADEUSZA KASJANOWICZA 

nikt z zebranych nie odważył się zabrać głosu w 

dyskusji. Wobec tego przystąpiono do wyborów i 

wyłoniono nowy Zarząd TPL w składzie 17 osób, 

Komisję Rewizyjną 3 osoby i Sąd Koleżeński 3 

osoby. Gdy nowe władze TPL odbywały swoje 

pierwsze posiedzenia, rozpoczęła się część arty-

styczna w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego 

„Lipsk” oraz Zespołu  

 

 

 

 

Tanecznego prowadzonego przez Halinę Baranow-

ską. Na zakończenie zebrania STANISŁAW 

JAROSZEWICZ poinformował, jak ukonstytuowa-

ły się władze TPL. 

 

ZARZĄD  TPL: 

 

TADAUSZ KASJANOWICZ – prezes 

ROMUALD BIELAWSKI – wiceprezes 

EDWARD KRZYWICKI – wiceprezes  

JAN SEWASTIANOWICZ – wiceprezes 

ROMUALDA PROLEJKO – sekretarz  

DANUTA CHOMICZEWSKA – skarbnik  

 

WIESŁAW BOCHONKO 

MACIEJ BUŁAK 

STANISŁAW CHMIELEWSKI 

MARIAN CHOMICZEWSKI 

KRYSTYNA CIEŚLUK 

STANISŁAW JAROSZEWICZ        członkowie 

ANTONI KOŚCIUCH 

ANDRZEJ LIĆWINKO 

JOLANTA ŁĘPICKA 

KRYSTYNA ŁUKASZEWICZ 

JAN ZAKARZECKI 

 
KOMISJA  REWIZYJNA 
IRENA ZARZECKA – przewodnicząca 

MARIA HEĆMAN – członek 

JANINA PIETREWICZ – członek 

 
SĄD  KOLEŻEŃSKI 
ANNA CHYZOPSKA – przewodnicząca 

KRYSTYNA  KRYSIUK – członek 

TERESA KUDAJ –członek 
 

NOWE  WŁADZE  TPL 
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność 

Zarządu  TPL od  9 maja 1996 roku do 9 stycznia 1999 roku. 
 

 Towarzystwo Przyjaciół Lipska liczy 1018 członków rzeczywistych. W okresie 

sprawozdawczym wydano 71 legitymacji członkowskich klasom ósmym kończącym Szkołę 

Podstawową w Lipsku. Po sprawdzeniu książki kasowej wraz z wyciągami bankowymi stwierdzono 

stan konta bankowego na dzień 9 stycznia 1999 r. 1786,86 zł.  

Stan kasy po ostatniej kontroli wynosił 1426,12 zł. 

 

Na przychody tego konta składają się: 

 

 składki członkowskie                         1245,19 zł 

 nagrody dla uczestników konkursu na: 

    „Najładniejszy ogródek, posesję i balkon”                817,70 zł 

 kapitalizacja odsetek       164,64 zł 

 zwrot nadpłaty i zaliczki        43,46 zł 

 dotacje na obchody „Dni Lipska”  

     z Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku             8760,00 zł 

 Łącznie przychody wraz z bilansem otwarcia wynoszą       12457,11 zł 

 

Na wydatki tego konta składają się: 

 

 wydatki związane z „Dniami Lipska”                             7379,61 zł 

 wiązanki pogrzebowe i okolicznościowe                        1046,54 zł 

 nagrody uczestnikom konkursu na „Najładniejszy  

     ogródek, posesję i balkon”                                               1305,00 zł 

 opłaty pocztowe i prowizja                                                  93,33 zł 

 prenumerata uczestnikom konkursu 

„Poradnik domowy” i „Kwietnik”                                     476,00 zł 

 wiązanka okolicznościowa („Srebrne Gody”)                     26,00 zł 

 podatek dochodowy (od nagród)                                       348,00 zł 

 

                 Ogółem  rozchody  wynoszą        10674,48 zł. 

Stan kasy i salda bankowego na dzień 9.01.1999r. wynosi 1782,63 zł 

Saldo książeczki terminowej wynosi 552,53 zł 

Ogółem stan kasy na dzień 9.01.1999r. wynosi 2335,16 zł 

 W roku sprawozdawczym posiedzenia Zarządu TPL odbywały się zgodnie z przyjętym planem 

pracy. Zarząd w tym czasie odbył 18 posiedzeń, posiedzenia mają odzwierciedlenia w protokołach.  

 

/ciąg dalszy w następnym numerze Biuletynu TPL/ 
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