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Wszystkim mieszkańcom Lipskiej gminy, 
na Boże Narodzenie i zbliżający się Nowy 

Rok, serdeczne życzenia zadowolenia z 
dnia codziennego, dużo szczęścia i 

życzliwości ludzkiej, cierpliwości, nadziei 
i spokoju w dostatnim 2003 roku 

 
 

składają 
 

Burmistrz 

Andrzej Lićwinko 
oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Antoni Kościuch 
 

 

 

 
 

Zdrowych, spokojnych 

i weso łych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz wielu 

sukcesów w nadchodzącym 

2003 Roku 

wszystkim mieszkańcom 

miasta i gminy Lipsk  

 

życzy  
 

Redakcja Echa Lipska  



 

  

            Jerzy Krysztopik 
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Romualda Prolejko 
 

 

BURMISTRZ INFORMUJE 
Postanowiłem więcej czasu poświęcić w tej 

kadencji na informację o działaniach samorządu i jego 
jednostkach. Będę informował o tym jakie działania są, z 
czego wynikają i czemu powinny służyć. Zakładam, że 
będzie to stała rubryka w „Echu Lipska”, która mam 
nadzieję przybliży Wam, szanowni Czytelnicy, sprawy 
jakimi żyje cała lipska gmina. Gorąco zachęcam do jej 
redagowania, pisania do niej, do publicznej dyskusji o 
sprawach, które Waszym zdaniem wymagają działania. 
 W tym numerze „Echa”, pierwszym po wyborach, 
dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy mnie popierali i 
wspierali. Wszystkim tym, którzy obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem na kolejne cztery lata. Zrobię wszystko żeby 
tego zaufania nie zawieść. Jestem burmistrzem wszystkich 
mieszkańców naszej gminy bez względu na to jak 
głosowali. 
 Z kampanii wyborczej prowadzonej przez moich 
konkurentów wynika jasno, że dzieje się źle, że trzeba 
dużo zmienić, poprawić w działalności instytucji 
publicznych naszej gminie. Ja również wiem na co ludzie 
narzekają najbardziej, z czego szczególnie są 
niezadowoleni. Moim zadaniem i zadaniem wszystkich 
publicznych służb jest działać tak, by tych 
niezadowolonych było jak najmniej. Najmniej już 
szczególnie w tych jednostkach, które podlegają 

samorządowi tj. placówki oświaty, kultury, służby 
zdrowia, opieki społecznej, gospodarki komunalnej. 
 W chwili obecnej jesteśmy na etapie dyskusji nad 
budżetem. Zgłoszono do niego wiele wniosków. 
Wymienię jedynie niektóre z nich takie jak: 
 budowa wodociągów na terenach wiejskich i przy 

ulicy Pustej – utwardzenie bitumiczne ulic: 
rzemieślniczej, Krótkiej i Pustej, ulicy w Jałowie 

 modernizacja dróg gminnych, Lipsk-Dulkowszczyzna, 
Kopczany-Siółko, przedłużenie ulicy Grodzieńskiej 

 modernizacja oświetlenia na terenie gminy (w Lipsku 
już zakończone) 

 utworzenie zespołu placówek oświatowych w Lipsku 
 nacjonalizacja sieci szkół 
 wprowadzenie programu „Zdrowa Gmina” 
 wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia 

miejsc pracy 
 promocja gminy. 

Budżet będzie uchwalony w styczniu. Co się w nim i 
w jakim zakresie znajdzie zależy od wszystkich radnych 
nie tylko od „tego waszego”, od ich umiejętności 
porozumienia się, kompromisu, przekonania innych. 
Otrzymacie o tym informacje w następnym numerze. Będę 
tam również informował o najważniejszych sprawach 
jakimi zajmowałem się w minionym okresie. 

Andrzej Lićwinko 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW 
 

Urząd Miejski w Lipsku 

centrala  – 642 26 99 

– 642 27 00  

– 642 27 02   

– 642 27 03  

fax.   – 642 27 05 

Urząd Stanu Cywilnego – 642 27 01 
 

 

 

 

 

 

Szybka informacja 

Szansą dla bezrobotnych 
 

Na złożony wniosek  do Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Lipsku otrzymał grant na utworzenie Gminnego 

Centrum Informacji – wg projektu pn. „SZYBKA 

INFORMACJA – SZANSĄ LIPSKA I GMINY”, w 

wysokości 60 tys. zł. 

Nadmieniam, że wniosków z całego kraju złożono 

około 320, otrzymało pieniądze 104 

wnioskodawców. Nasz wniosek, na 60 możliwych  

do uzyskania punktów otrzymał 51,5 pkt., co w 

kolejności dało nam 18 miejsce. 

W związku z powyższym, pragnę serdecznie 

podziękować p. Władysławowi Czarneckiemu za 

pomoc merytoryczną w przygotowaniu wniosku. 
 

 

Wiesław Bochonko – dyrektor M-GOK 

 



Szersze spojrzenie na Biebrzę 
 

 

Wieża w Jałowym  

Tak można określić w znaczeniu przenośnym i dosłownym 

otwarcie nowej wieży widokowej w Jałowie, w dniu 18 

października br. Wybudowana przez Biebrzański Park 

Narodowy, wg projektu p. Kazimierza Kucińskiego, 

współfinansowana przez Stowarzyszenie „Oś” z 

Augustowa, stała się nową atrakcją gminy Lipsk. Wieża 

stanęła w miejscu od dawna znanym jako punkt widokowy 

terenu górnej Biebrzy, na wzgórzu przy polnej drodze, za 

przystankiem autobusowym w Jałowie. Jest to już 15 wieża 

postawiona w ostatnich latach na obszarze BPN. Miejsca 

takie dodają niewątpliwie większej atrakcyjności 

turystycznej obszarom, na których się znajdują. Mamy 

nadzieję, że obiekt ten stanie się miejscem odwiedzanym 

przez wycieczki i grupy turystów przejeżdżające przez 

naszą gminę a także miejscem spotkań towarzyskich 

miłośników świeżego powietrza i obcowania z naturą. Przy 

wieży znajduje się zadaszony stół z ławeczkami i 

wyznaczone miejsce na ognisko.  

 

 Zapraszamy!

 

 Coraz częściej w stolicy 
 

Gdy rok temu w grudniu Zespół Regionalny „Lipsk” 

wystąpił na deskach Teatru Małego w Warszawie, nikt nie 

mógł nawet przepuszczać, że nie będzie to tylko 

jednostkowy występ. Jak się okazuje Warszawa nie jest 

tak nieosiągalna jakby to się mogło wydawać z punktu 

widzenia prowincji, na której żyjemy. W wyniku działań 

członka naszego zespołu Marcina Lićwinko, udało się 

zorganizować wyjazd zespołu w celu nagrania materiału 

muzycznego na płytę, która ma się ukazać z okazji 

jubileuszu naszego zespołu w maju 2003 r.  
Po dwumiesięcznych przygotowaniach, po przećwiczeniu 
25 pieśni regionalnych, po wielu ustaleniach i 
poprawkach, w dniu 8 listopada br. wyjechaliśmy do 
studia nagrań pr. II Polskiego Radia w Warszawie. Trochę 
onieśmieleni i pełni obaw przekraczaliśmy progi tej 
szacownej instytucji. W studio czekała na nas p. Danuta 
Andrzejczak – kierownik produkcji, redaktor nagrania p. 
Ania Szewczuk pracująca dla Radiowego Centrum 
Kultury i p. Zbyszek Kusiak  reżyser nagrań. Pracę nad 
nagraniem prowadziliśmy przez dwa dni po 6 godzin 
dziennie. Ten kto tego nie spróbował, nie może nawet 
sobie wyobrazić jak ciężka jest to praca. Wielokrotne 
powtarzanie jednej pieśni, poprawki, dogrywki, ustawienia 
i to cały czas przy śpiewie a`capella na pełnym głosie. Już 
po kilku godzinach dała o sobie znać chrypka i zmęczenie. 
Niemniej jednak udało się nam już pierwszego dnia nagrać 
16 pieśni. Na zakończenie dnia wyrywkowe przesłuchanie 
nagranego materiału, ustalenie co trzeba poprawić i o 
godz. 21

00
 udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do 

hotelu „Victoria”. Była to niewątpliwa atrakcja naszego 
pracowitego pobytu w Warszawie. Tak się złożyło, że 
sponsorem naszego wyjazdu i zakwaterowania było 
amerykańskie biuro podróży, które korzysta z usług hotelu 
„Victoria”, dlatego też tam mieliśmy zaplanowany nocleg. 
Było to dla nas ogromne przeżycie, nikt z nas przecież 
nigdy nie korzystał z usług tak ekskluzywnego hotelu. Już 

przy wejściu dało się odczuć, że znaleźliśmy się w świecie 
dla bogaczy (nocleg w pokoju 2-osobowym kosztuje tam 
250$), zamiast kluczy pokojowych otrzymaliśmy karty 
magnetyczne, które nie ułatwiały nam życia lecz 
odwrotnie, komplikowały go dosyć skutecznie. Już po 20 
min. ktoś zapomniał karty przy wyjściu z pokoju i drzwi 
zamknęły się automatycznie, ktoś inny nie mógł wejść do 
pokoju mimo wielokrotnego wkładania i wyjmowania 
karty, jeszcze ktoś inny nie mógł zapalić światła w pokoju, 
bo nie wiedział, że aby uruchomić światło trzeba włożyć 
kartę do odpowiedniej kieszonki umieszczonej przy 
wejściu itd. i itp. Gdy już udało nam się dotrzeć do pokoi, 
zastaliśmy tam piękne wnętrza wyposażone w eleganckie 
meble, telewizor z Play Station, radiem i kilkoma 
kanałami prywatnych stacji TV. Łazienki wyposażone w 
ogromne kryształowe lustra, telefony, głośniki, z których 
płynęła relaksująca muzyka, pełne bielutkich ręczników i 
francuskich kosmetyków. Wszystko eleganckie i 
pachnące. Od razu żal, że to tylko jedna noc. 
Drugiego dnia z rana zostaliśmy poproszeni o krótki 
występ dla amerykańskiej grupy turystów, którzy 
odwiedzili nasz kraj. Cztery piosenki to nie wiele, by 
pokazać bogactwo naszego folkloru, wystarczyły jednak 
do nawiązania nici sympatii pomiędzy grupami.  
Po południu ponownie pojawiliśmy się w studio 
radiowym, zanim jednak przystąpiliśmy do nagrań 
zostaliśmy zaproszeni na próbę generalną „Balladyny” w 
reżyserii Anny Seniuk. Była to ostatnia próba orkiestry 
wraz z zespołem aktorów przed wyjazdem na występy do 
Lwowa. Widowisko to zrobiło na nas ogromne wrażenie. 
Większość członków naszego zespołu po raz pierwszy 
miało okazję zobaczyć pracę aktorów i muzyków na żywo. 
Stwierdzili, że to jednak nie to samo co oglądanie ich w 
telewizji. Oprócz Anny Seniuk udało nam się zobaczyć 
Jerzego Zelnika, Zbigniewa Zapasiewicza, Roberta 
Janowskiego i kilku młodych aktorów grających m.in. w 
„Klanie” i „M jak miłość”. 

c.d. str.4 
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Drugi dzień nagrań zakończyliśmy o 20
00

 i wracaliśmy 

szczęśliwi do domu, że jednak udało nam się optymalnie 

wykorzystać czas, który został nam dany przez sponsora  

opłacającego wynajęcie studia nagrań czyli Polskie Radio 

pr. II, na dokonanie rejestracji  materiału płytowego.  

 Drugi wyjazd zespołu do Warszawy nastąpił 

ponownie 6 grudnia, tym razem wystąpiliśmy w Teatrze 

Studio, mającym swoją siedzibę w Pałacu Kultury i 

Nauki, w ramach obchodów Dnia Teatru Obrzędowego. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Teatralne 

„Koło” i Stowarzyszenie Artanimacja przedstawicielami 

którego byli m.in. Marta Wójcicka i Igor Gożkowski.  

W teatrze spotkały się 3 zespoły – jeden z okolic 

Krakowa, drugi spod Rzeszowa i nasz zespół. Zadaniem 

każdego z zespołów było pokazanie tradycji lokalnych 

związanych z „Mięsopustem”. Nasz zespół zaprezentował 

dzień zapustny kończący karnawał, przebierańców 

chodzących wśród publiczności - Cyganka, Dziad 

chodzący po prośbie, regionalne tańce i przyśpiewki. Na 

zakończenie naszego występu zaprezentowaliśmy dawne 

śpiewy postne.  

Zespoły prezentowały się na scenie i poza nią. W holu 

rozstawione były stoiska z rękodziełem ludowym każdego 

z regionów. Nas reprezentowali: Genowefa Skardzińska z 

ozdobami choinkowymi i gąskami, Sławek Chomiczewski 

z wyrobami z drewna, Genowefa Kwaśna z serwetkami i 

haftami, Krystyna Cieśluk z serwetkami i ozdobami 

choinkowymi. Panie z zespołu również przygotowały 

swoją ofertę handlową: Halina Stępińska – zapachowe 

woreczki ziołowe, Krystyna Kulmaczewska i Maria 

Józwowicz – sianko i gałęzie jemioły, Kazimiera 

Borodziuk – ciasteczka choinkowe. Zespół zorganizował 

również przy pomocy sponsora prywatnego p. Andrzeja 

Lićwinko, któremu w tym miejscu chcieliśmy bardzo 

serdecznie podziękować, degustację potraw regionalnych 

dla publiczności. Okazało się, że nasza oferta spożywcza 

była najatrakcyjniejsza (mieliśmy swojską kiełbasę, chleb 

i sery, szynki w całości, boczek i smalec specjalnie 

przygotowany a także napój miodowo-miętowy i kwas 

chlebowy), nie mogliśmy się opędzić od chętnych na 

spróbowanie naszych wyrobów, zanim byliśmy gotowi na 

ich wystawienie.       

Impreza trwała 4 godziny i myślę, że publiczność wyszła z 

niej pełna wrażeń i bogatsza o nowe doświadczenia 

wynikające  z obcowania z tradycyjną polską kulturą 

ludową.      

Na zakończenie imprezy  zespół nasz został szczególnie 

uhonorowany, a to za sprawą członków Warszawskiego 

Koła Towarzystwa Przyjaciół Lipska, którzy wręczyli nam 

olbrzymi kosz kwiatów „Gwiazdy betlejemskiej”. Radość 

i zaskoczenie a także ogromna wdzięczność, że doceniają 

naszą pracę i starają się być z nami w czasie naszych 

występów w stolicy. Dużo raźniej jest nam, amatorom z 

prowincji, dźwigać ciężar takich występów, gdy wkoło 

widać znajome twarze tak bardzo nam życzliwe i cieszące 

się z każdej, nawet najmniejszej naszej próby 

popularyzacji Lipska i okolic w Polsce.  

Dziękujemy Wam za to, że  jesteście z nami!            

 (tara) 

I Sesja Rady Miejskiej w Lipsku 
 

W dniu 19 listopada 2002 r. odbyła się  pierwsze sesja 

nowowybranych radnych. Podjęto następujące uchwały: 

1) Wybrano do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i 

Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej, Sportu i 

Bezpieczeństwa Publicznego następujących radnych: 

- Jerzego Krysztopika 

- Romualdę Prolejko 

- Kazimierza Rolewicza 

- Jana Zakarzeckiego 

- Jana Krysiuka  

- Wiesława Drapczuka 

- Andrzeja Radziwonowicza 

2) Wybrano do Komisji gospodarki komunalnej, ochrony 

środowiska, dróg i rolnictwa następujących radnych: 

- Tadeusza Krysiuka 

- Adama Danilczyka 

- Aleksandra Topolewskiego 

- Grzegorza Dadurę 

- Antoniego Pietrewicza 

- Wiesława Drapczuka 

- Andrzeja Radziwonowicza 

3) Wybrano do Komisji budżetu, finansów, 

gospodarowania mieniem komunalnym, planowania i 

inwestycji następujących radnych: 

- Jana Zakarzeckiego 

- Romualdę Prolejko 

- Jerzego Krysztopika 

- Jana Mikuckiego 

- Jana Krysiuka 

- Aleksandra Topolewskiego 

- Małgorzatę Cieśluk 

4) Wybrano Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej tj.: 

- Jan Mikucki – przewodniczący 

- Tadeusz Krysiuk – z-ca przewodniczącego 

- Antoni Pietrewicz 

- Adam Danilczyk 

- Grzegorz Dadura 

5) Wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym 

został Antoni Kościuch. 

6) Wybrano Wiceprzewodniczącego Rady, którą została 

Romualda Prolejko. 
 

II Sesja Rady Miejskiej 

W dniu 12.XII.2002 r odbyła się II Sesja Rady Miejskiej 

w Lipsku na której podjęto następujące uchwały:  

I. Określono następujące stawki podatku od 

nieruchomości obowiązujące na terenie gminy : 

1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  

0,62 zł od 1 m powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych - 3, 38zł od 1 ha powierzchni, 

 pozostałych -  0, 30 zł od 1 m
2
 powierzchni ; 
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2) od budynków lub ich części : 

mieszkalnych -  0,51 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej – 13,50 zł od 1 m
2
 

powierzchni użytkowej, 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 

8,06 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 

m
2
 powierzchni użytkowej, 

pozostałych – 4,50 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt  3 i ust. 3 – 7. 
 

II. Zmiana  Statutu sołectwa Dulkowszczyzna. 

Uzupełnia się Statut sołectwa Dulkowszczyzna w § 6 ust. 

2 uchwalony Uchwałą Nr IX / 57 /91 Rady Miejskiej w 

Lipsku z dnia 22 lutego 1991 r. o zapis: 

„2. Samorządowi mieszkańców sołectwa Dulkowszczyzna 

powierza się do zarządzenia i korzystania następujące 

składniki mienia komunalnego, stanowiącego własność 

gminy Lipsk: działki nr geod. 23 o pow. 0,625 ha, nr  86 o 

pow. 0,31 ha, nr 28 o pow. 0,194 ha i nr 58/5 o pow. 

0,0321 ha”. 

Przekazania mienia dokona Burmistrz Lipska protokółem 

zdawczo–odbiorczym Radzie Sołeckiej Dulkowszczyzna 

na potrzeby ogółu mieszkańców. 

Samorząd wsi Dulkowszczyzna będzie zarządzał 

powierzonym mu mieniem, czerpał z tego dochody, a 

także ponosił wszelkie zobowiązania związane z jego 

utrzymaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kontrolę nad gospodarowaniem przekazanym sołectwu 

mieniem sprawować będzie komisja rewizyjna. 

Rada Sołecka po zakończeniu roku kalendarzowego  do 

dnia 20 stycznia  składać będzie Radzie Miejskiej 

sprawozdanie ze stanu powierzonego mienia. 
 

III. Rozpatrzono skargę wsi Dulkowszczyzna na 

Burmistrza Lipska. 
 

Po zapoznaniu się ze skargą oraz zgromadzonymi w tej 

sprawie materiałami i wnioskiem komisji rewizyjnej Rada 

Miejska w Lipsku oddala skargę, uznając ją za niezasadną. 
 

IV.  Przeznaczono do sprzedaży działkę, położoną w 

obrębie wsi Rakowicze, oznaczoną nr geod. 83 o pow. 

0,66 ha, zabudowaną budynkami byłej szkoły 

podstawowej oraz klubu, stanowiącą własność Miasta i 

Gminy Lipsk. 
 

V.  Przyjęto wieloletni „Plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacji będących w 

posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku na 

lata 2003 – 2007”. 
 

VI. Ustalono opłatę administracyjną: 

1/    Za sporządzenie testamentu allograficznego: 

w Urzędzie Miejskim        - 50 zł. 

w mieszkaniu testatora      - 70 zł. 

Wpłatę opłaty administracyjnej dokonuje się na konto 

Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Banku 

Spółdzielczego w Suwałkach Oddział w Lipsku lub w 

kasie Urzędu przed dokonaniem czynności urzędowych. 
 

VII. Ustalono stawkę podatku od posiadania psów w 

wysokości 50 zł od jednego psa rocznie. 

Podatek jest płatny jednorazowo bez wezwania do 15 

marca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego w Lipsku. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 marca, 

podatek jest płatny w terminie 14 dni od dnia powstania 

obowiązku podatkowego. 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku. 

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia  miesiąca, 

w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten 

obowiązek. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu 

roku podatkowego, wysokość podatku jest ustalona 

proporcjonalnie do liczby miesięcy istnienia tego 

obowiązku. 
 

VIII.  Przedstawicielami gminy Lipsk w Związku 

Komunalnym „ Biebrza” w IV kadencji rady są : 

Burmistrz Lipska  - Andrzej Lićwinko 

Przewodniczący Rady Miejskiej  - Antoni Kościuch 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku  - 

Henryk Hawrylik 
 

IX. Ustalono następujące wzory formularzy podatkowych 

obowiązujących na terenie gminy: 

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości. 

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. 

3. Deklaracja na podatek rolny. 

4. Informacja w sprawie podatku rolnego. 

5. Informacja w sprawie podatku leśnego. 

6. Deklaracja w sprawie podatku rolnego. 
  

X. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w 

następującej wysokości: 

Od sprzedaży z: 

wozu konnego                                   -  3,30 zł. 

samochodu osobowego                     - 11,50 zł. 

przyczepy                                          -   5,00 zł. 

ręki, kosza, torby, skrzynki , wiadra -   2,50 zł. 

wózka ręcznego, roweru                   -   2,50 zł. 

ze stoiska                                           -  5,00 zł. 

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio na targowisku na 

kwitariusz opatrzony stemplem Urzędu Miejskiego w 

Lipsku.  

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

Inkasentem opłaty targowej w mieście Lipsk będzie 

upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu 

Miejskiego w Lipsku, a na terenie wsi – sołtysi. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla 

inkasentów na terenie wsi w wysokości 50% od pobranych 

kwot tej opłaty. 

c.d. str.6 
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Zainkasowaną opłatę inkasent wpłaci w całości na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w terminie pierwszych 3 dni 
roboczych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło 
inkaso. 
Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane w terminie do 
końca miesiąca po terminie płatności raty łącznego 
zobowiązania pieniężnego. 
 

XI. Ustalono zryczałtowaną dietę Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Lipsku w wysokości 150% najniższego 
wynagrodzenia samorządowego (tj. od kwoty 710 zł - 
netto). 
Wypłata zryczałtowanej diety dokonywana będzie na 
koniec miesiąca w kasie urzędu. 
W sprawie podróży służbowej: termin i miejsce 
wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i 
zakończenia podróży służbowej dla Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego określa 
wiceprzewodniczący. 
 

XII.  Przyjęto plan pracy przedłożony Radzie Miejskiej 
przez Komisję Rewizyjną na okres od 1 stycznia 2003 r. 
do 31 grudnia 2003 r., stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

XIII. Ustalono wysokości diet i zwrotu kosztów podróży 
oraz zasad ich wypłacania dla radnych. 
Ustala się zryczałtowane diety radnym: 
Wiceprzewodniczący Rady – 400 zł, 
Przewodniczący Komisji – 350 zł, 
Z-ca przewodniczącego – 320 zł, 
Radny – 300 zł. 
W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji lub 
sesji dieta ulega obniżeniu o 1/3. 
Wypłata zryczałtowanych diet dokonywana będzie na 
koniec miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego. 
Radnym przysługuje zwrot kosztów dojazdu na 
posiedzenia w wysokości 20% ceny 1 litra etyliny 94 za 1 
km – niezależnie od środka lokomocji. 
Do rozliczenia przyjmuje się cenę wynegocjowaną w 
przetargu publicznym na zakup paliwa dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego. 
W sytuacji odbycia podróży służbowej przez radnego, 
przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia  31 lipca 2000 r. w sprawie zasad 
ustalania  należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 
2002r. Nr 14, poz. 138) . 
 

XIV. Ustalono wynagrodzenie Burmistrzowi Lipska w 
następującej wysokości: 
Wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii 
zaszeregowania w wysokości maksymalnej stawki zgodnie 
z aktualnie obowiązującą tabelą stawek wynagrodzenia 
zasadniczego (tj. 4.200 zł plus wysługa lat 20% - brutto). 
Dodatek funkcyjny wg 8 stawki w wysokości 100% 
najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych 
(tj. 710 zł - brutto). 
Za prawidłowość wyliczeń odpowiedzialny jest Skarbnik 
Gminy.  
 

XV. Ustalono miesięczny limit przebiegu kilometrów na 
przejazdy       samochodem        prywatnym      do  
celów służbowych przez Burmistrza Lipska. 
Ustala się limit przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych 
na 300 km. 
Zasady obliczania i wypłacania ryczałtu za jazdy lokalne 
regulują przepisy powszechnie obowiązujące. 
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Lipsku do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy 
Radą Miejską, a burmistrzem jako pracownikiem  do 

używania pojazdu do celów służbowych na warunkach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie 
warunków ustalenia i zasad zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów nie będących  własnością pracodawcy ( Dz. 
U. Nr 41, poz. 239). 
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
wydania dyspozycji – polecenia wyjazdu służbowego z 
określeniem środka lokomocji . 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 
serdecznie dziękuje p. Januszowi Jacewiczowi 

za nieodpłatne pocięcie drewna na listwy  
do Muzeum Regionalnego w Lipsku. 
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W tegoroczne Święto Niepodległości spotkaliśmy się pod 
Kopcem Wolności, można by rzec w dość „kameralnym” 
gronie. W asyście pocztów sztandarowych i zebranych 
mieszkańców, kwiaty  złożyli: Staż Graniczna, lipski 
samorząd, TPL, Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZOZ, Szkoła 

Podstawowa, Gimnazjum. W trakcie uroczystości głos 
zabrał Burmistrz Lipska, a oprawę muzyczną tej części 
przygotowała lipska orkiestra OSP.  

Kolejnym punktem listopadowego święta było spotkanie 

mieszkańców w kinie „Batory”, gdzie uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Lipsku zaprezentowali 

okolicznościowy montaż  słowno-muzyczny, który 

przygotowały Panie: Grażyna Bondzińska, Małgorzata 

Bielecka i Urszula Bobrowska.   
Warto jednak, byśmy w przyszłości zwracali większą 
uwagę na to szczególne święto, wszak chodzi o naszą 
historię, naszych przodków i naszą dumę narodową.  

  (red) 

 
 
 

Wyrazy  najgłębszego współczucia  

z  powodu  śmierci  

 TEŚCIOWEJ  i  MATKI  

Krystynie i Władysławowi  

 Czarneckim 

składa  

Miejsko-Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Lipsku 
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im gwiazdka zabłyśnie, 
Nim święta przeminą, 

Niech Was pobłogosławi 
Panienka z Dzieciną! 
 

Niech się życie 
W szczęśliwości splata 
Dziś, jutro, w Nowy Rok 
I po wszystkie lata!  

 

 
     
 
 

 
Pomnik przyrody 

 

W Lipsku przy ulicy Leśnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 42 

(1613) rośnie dąb, który ma obwód w pierśnicy 2,5m. Czy ktoś wie o tym, że 

jest to bodaj najstarsze drzewo na terenie Lipska, które przetrwało pierwszą i 

drugą wojnę światową, a niefortunna ręka elektryków w latach 80-tych 

zniszczyła połowę korony przy modernizacji linii elektrycznej. Zróbmy 

wszystko, aby ten pomnik przyrody przetrwał jak najdłużej. Według mego 

rozeznania jest to najstarsze drzewo w Lipsku. Posadzone było przez 

Stanisława Jarmakowicza syna Antoniego, który w 1911 roku wyjechał do 

Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu chleba. Działka ta jest działką 

rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Począwszy od 

Jarmakowicza Antoniego na Franciszka, później na Bronisława, następnie na 

Mariana, a obecnie na Stanisława Jermakowicza. Jarmakowicz Stanisław, 

który wyjechał do Stanów Zjednoczonych nigdy już nie odwiedził kraju i 

swoich rodzinnych stron. Założył tam rodzinę, wychowując dwie córki i 

czterech synów, z których trzech było lotnikami biorącymi udział w drugiej 

wojnie światowej, a jeden był marynarzem. Stanisław Jarmakowicz zmarł w 

1976r. W roku 1997 w Stanach Zjednoczonych odbył się zjazd rodziny 

Jarmakowiczów, na którym obecnych było 78 osób. 
 

 

 

 

Lipsk 28.11.2002 r                                                              Marian Jermakowicz 

N 

Wszystkim członkom, sympatykom i mieszkańcom Lipska życzenia te składa 
   

Zarząd 

Towarzystwa Przyjaciół Lipska 
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OBIECANKI – CACANKI 
 

(przedruk z „Naszych Krajobrazów”) 
 

Do Polski szerokim strumieniem płyną unijne środki 
finansowe. Podobno jest tego tak dużo, że powstaje 
problem z ich racjonalnym wykorzystaniem. Tak 
przynajmniej twierdzą nasi przedstawiciele, pośredniczący 
w przekazywaniu unijnych pieniędzy. Jednym z takich 
pośredników jest suwalskie biuro Stowarzyszenia 
Samorządów Polskich Euroregionu Niemen. Ostatnio 
biuro to dzieliło pieniądze, pochodzące z funduszu Phare, 
a przeznaczone na finansowanie współpracy 
przygranicznej. 
Idea tej współpracy została dokładnie opisana w projekcie, 
opracowanym zapewne przez przedstawicieli funduszu 
Phare i pracowników biura Euroregionu Niemen, a 
szczegółowe dyspozycje ujęto w „Wytycznych dla 
wnioskodawców”. Projekt otrzymał dumną nazwę „Polska 
Granica Wschodnia. Fundusz Małych Projektów” i czym 
prędzej rozesłano go do jednostek samorządowych – 
gmin, miast i powiatów. 
W ten sposób projekt ten trafił również do gminy Lipsk. 
Tu wylądował na biurku dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, Wiesława Bochonko. 
W sferze instytucjonalnej kultury, każde potencjalne 
źródło pieniędzy, przyjmowane jest z ogromnym 
zainteresowaniem. Brakuje ich bowiem na wszystko. Po 
zabezpieczeniu budżetowych pieniędzy na płace 
pracowników oraz koszty eksploatacji budynków, sal 
wystawowych, widowiskowych itp., na działalność 
merytoryczną pozostaje resztówka, która można określić 
jako śmieszną. Stąd też najbardziej czasochłonnym i 
pierwszoplanowym działaniem pionu kultury jest 
nieustanne poszukiwanie sponsorów i mniej lub bardziej 
udane próby własnej działalności zarobkowej. 
Gdy więc dyrektor W. Bochonko przeczytał „Wytyczne 
dla wnioskodawców” o pieniądze z projektu, w kąt poszły 
wszystkie inne zajęcia i czynności. Cały zespół 
pracowników M-GOK skupił się na opracowywaniu 
własnego projektu współpracy przygranicznej tak, aby w 
niczym nie uchybić zasadom sformułowanym w 
„Wytycznych dla wnioskodawców”. 
Sięgnięto tutaj do starej idei regionu nadniemeńskiego. 
Przed 1944 r. Lipsk bowiem, chociaż usytuowany 
administracyjnie w granicach powiatu augustowskiego, to 
faktycznie pod względem gospodarczym i kulturowym 
ciążył do Grodna i z nim utrzymywał wszelkie kontakty. 
Po 1944 r. za wschodnią granicą pozostała spora rzesza 
Polaków, którzy nie zdecydowali się na repatriację. Takie 
miasteczka rejonu grodzieńskiego jak Sopoćkinie, 
Hołynka, Balla do dzisiaj mają zdecydowanie polski 
charakter. Do dzisiaj żywe i kultywowane są związki 
rodzinne ludności polskiej po obu stronach granicy. 
Po zachodniej stronie granicy w takiej sytuacji znalazł się 
nie tylko Lipsk. W równie wielkim stopniu dotyczy to 
obecnych gmin powiatu sokólskiego – Nowego Dworu, 
Sidry, Dąbrowy Białostockiej ( dawniej Dąbrowy 
Grodzieńskiej), a nawet Kuźnicy Bialostockiej. 
Zatem zasadnicze zręby programu „Polska Granica 
Wschodnia. Fundusz Małych Projektów” narzucały się 
same. Pozostało je tylko skodyfikować. Jednym z 

wymogów postawionych przez donatorów z Phare, za 
pośrednictwem biura Euroregionu Niemen, było 
pozyskanie przez wnioskodawcę – lipski M-GOK -  
partnerów instytucjonalnych po wschodniej stronie 
granicy. Dyrektor M-GOK-u W. Bochonko, po 
wcześniejszych telefonicznych konsultacjach, machnął się 
więc do Grodna i podpisał porozumienia partnerskie z 
Wydziałem Kultury powiatu grodzieńskiego i Zarządem 
Głównym Związku Polaków w Grodnie. 
Zaplanowano również cykl imprez, tak pomyślanych, aby 
znalazły one kontynuację w przyszłości, już bez udziału 
unijnych pieniędzy, za to z udziałem strony białoruskiej i 
wszystkich gmin nadniemeńskich, leżących po polskiej 
stronie granicy. 
Ponieważ efekty realizacji programu, chociaż możliwe do 
przewidzenia, mimo wszystko, pozostają niepewne, 
postanowiono nie szarżować z zapotrzebowaniem na 
środki pieniężne. Konieczne wsparcie z Phare wyliczono 
na 14 tys. euro, tj. ok. 55 tys. zł. Resztę potrzebnych 
pieniędzy miały zapewnić budżety gminne. 
Instruktor grafiki pięknie opracował wniosek na 
komputerze, dbając o jego wizualną poprawność. I tak 
sporządzony dokument posłano do suwalskiego biura 
Euroregionu Niemen. 
Odpowiedź nadeszła szybko, bo już po dwóch tygodniach. 
Dyrektorka biura Małgorzata Dudzińska odpisała, że 
niestety, z przykrością informuje, iż wniosek nawet nie 
był rozpatrywany, a to dlatego, że brak w nim statutów 
partnerów zagranicznych, tj. Wydziału Kultury powiatu 
grodzieńskiego i Zarządu Głównego Związku Polaków na 
Białorusi. A teraz już za późno, żeby cokolwiek uzupełnić. 
Treść odpowiedzi wywołała w lipskim M-GOK-u 
konsternację. Dyrektor W. Bochonko znalazł się na 
cenzurowanym – „Jak mogłeś przegapić tak istotny 
wymóg. Jeździłeś przecież na szkolenie do Suwałk, 
czytałeś wytyczne i nic nie zauważyłeś?”. Dyrektor W. 
Bochonko bronił się: - „Ależ o takim wymogu słyszę po 
raz pierwszy. Na szkoleniu w Suwałkach, nawet jedno 
słowo nie padło na ten temat.” 
Szczegółowo przejrzano wytyczne i rzeczywiście na temat 
konieczności dołączenia do wniosku statutów partnerów 
zagranicznych – ani słowa. 
Na telefoniczną interpelację Małgorzata Dudzińska 
zaczęła mętnie tłumaczyć, że taki wymóg na pewno był, 
ale w tej chwili nie pamięta gdzie, a poza tym wniosków 
dużo, a pieniędzy mało, itp.itd. 
Całą sytuację można zatem wytłumaczyć nieśmiertelnymi 
praktykami stosowanymi przez każdą biurokrację, nie 
tylko tą z biura Euroregionu Niemen. Dla fachowych 
biurokratów – a innych w Unii Europejskiej nie ma – 
wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi i im należą 
się szczególne względy. 
O to, żeby znaleźć się w gronie tych równiejszych niż 
inni, należy przemyślnie zadbać. O tym właśnie Lipsk 
zapomniał. Zresztą jaka może być siła przebicia dyrektora 
tak „dziadowskiej” instytucji, jak Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. 
Wnioski z tej historii płyną różnorakie, a najważniejszy z 
nich jest ten, że jak sam sobie nie pomożesz – środkami 
nieformalnymi, oczywiście – to na pomoc Euroregionu 
Niemen też liczyć nie możesz. 

Władysław Czarnecki 
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Spotkanie Koła 
 Twórców Ludowych 
 

W dniu 29.X.br. odbyło się spotkanie lipskiego Koła 

Twórców Ludowych. Gośćmi spotkania byli – Helena 

Kozłowska pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury i 

Sztuki w Suwałkach, Józef Murawski – prezes 

Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych i Wiesław Bochonko – dyrektor MGOK-u w 

Lipsku. Na spotkaniu omówiono sprawy związane ze 

zbliżającym się w maju 2003 r., jubileuszem 30-lecia KTL 

i Zespołu Regionalnego „Lipsk”. Zaproponowano 

twórcom udział w obchodach poprzez:  zorganizowanie 

wystawy twórczości ludowej w siedzibie MGOK-u, 

przygotowanie wystawy czasowej na temat KTL i zespołu 

w noworemontowanej części budynku Muzeum 

Regionalnego w Lipsku oraz udział w jarmarku rękodzieła 

ludowego (pokazy i sprzedaż gotowych wyrobów), w 

trakcie trwania imprezy jubileuszowej w dniach 2-4 maj 

2003 r. Przedstawiono również zebranym propozycję 

sprzedaży wyrobów twórczości ludowej w sklepiku przy 

naszym muzeum (na zasadzie komisu).  

Członkiem Koła Twórców Ludowych może być każdy, 

kto potrafi wykonywać jakieś rzeczy ręcznie np. serwetki, 

hafty, koszyki, wyroby drewniane, słomiane, tkane itd. 

Jeżeli potrafisz coś zrobić sam, zapraszamy do nas, a 

pomożemy ci w sprzedaży tych wyrobów! 
 

Barbara Tarasewicz – członek KTL 
 

Zjazd trzeźwościowy w Lipsku 
 

Dnia 12.10.2002 r. odbył się zjazd trzeźwościowy woj. 

podlaskiego z okazji trzeciej rocznicy powstania Klubu 

Abstynenta „Przebiśnieg” w Lipsku. 

O godz. 18
00

 w miejscowym kościele odprawiono mszę 

św. w intencji osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin. Uroczystość główna odbyła się w budynku Szkoły 

Podstawowej w Lipsku. 

Prezes klubu powitała wszystkich gości, przyjaciół, 

sympatyków i mieszkańców Lipska. Na tę uroczystość 

przybyło ok. 300 osób, co wszystkim członkom klubu 

sprawiło ogromną radość, gdyż nie spodziewali się aż 

takiej frekwencji. 

Po powitaniu gości młodzież Lipska zaprezentowała się w 

części artystycznej. Jako pierwsze wystąpiło kółko 

taneczne pod kierownictwem p. Haliny Baronowskiej. 

Następnie bardzo ciekawy skecz pt. „Jak spracowany mąż 

wraca do domu...” przedstawili gimnazjaliści 

przygotowani  przez p. Krystynę Żabicką. Jako ostatni 

wystąpił zespół „Na maxa”, który działa przy Klubie 

Abstynenta w Lipsku. Zespół ten powstał w maju tego 

roku z inicjatywy kilku dziewcząt, które same komponują 

układy choreograficzne i wykazują się dużą 

pomysłowością w dobieraniu strojów. 

Po skończonej części artystycznej zaprosiliśmy wszystkich 

gości na stołówkę. Oferowaliśmy bigos, kiełbaski, kawę, 

herbatę i własnoręcznie upieczone ciasta oraz inne 

słodycze i napoje chłodzące. 

Podczas Mityngu Otwartego wiele zgromadzonych osób 

wypowiadało się na następujące tematy: 1. Moje życie 

wczoraj a dziś..., 2. Za co i komu jestem wdzięczny? 

Zwierzenia wypowiadających się osób były czasami 

bardzo wzruszające. Dramaty rodzinne podczas 

nadużywania alkoholu oraz przemoc domowa 

przysparzały wielu cierpień osobom współuzależnionych i 

ich dzieciom. Trzeba było upaść nisko, a potem podjąć 

ogromny trud aby skończyć z wyniszczającym nałogiem. 

Potrzeba wielu lat trzeźwienia, aby prostować 

pogmatwane ścieżki swojego życia. Jednak warto 

próbować i się strać, ponieważ życie ludzi, którym udało 

się wydobyć z alkoholizmu jest znacznie szczęśliwsze, co 

sami podkreślają w swoich wypowiedziach. 

Nasuwa się refleksja, że lepiej jest w ogóle nie pić, jeśli 

nie może się już pić kontrolowanie. Choroby alkoholowej 

nie można wyleczyć. Można jedynie przerwać picie i 

pracować nad swoją trzeźwością. Potrzeba wielu 

wyrzeczeń i samozaparcia, aby powiedzieć: „Stop!”, „Nie 

piję!”. 

Ludzie, którym się to udało oraz ich rodziny i bliscy często 

spotykają się na zjazdach trzeźwościowych. Zawierają 

wiele wspaniałych przyjaźni. Potrafią wspaniale bawić się 

na trzeźwo. 

Ciepłą, przyjazną i serdeczną atmosferę dało się odczuć na 

balu kończącym zjazd trzeźwościowy. Zabawa przy 

zespole abstyneckim z Augustowa trwała do godz. 3 rano. 

Wszyscy goście dobrze się bawili, co podkreślali żegnając 

się z organizatorami. Zapewniali, że przyjadą do nas za 

rok, gdyż w Lipsku mają wielu serdecznych przyjaciół.  

W imieniu wszystkich członków Klubu Abstynenta 

„Przebiśnieg” w Lipsku oraz w imieniu własnym 

serdecznie dziękuję p. Burmistrzowi Andrzejowi Lićwince 

za pomoc, zrozumienie i wsparcie naszej działalności. 

Dziękuję również tym wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do zorganizowania spotkania 

abstynenckiego. 

Krystyna B. 

 

 
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
  

Podstawowym problemem uzależnienia alkoholowego jest 

fakt, że wszyscy dookoła doskonale orientują się od 

dawna, ze dana osoba z ich środowiska jest uzależniona, 

gdy tymczasem ona zupełnie nie zdaje sobie z tego 

sprawy. Prośby, perswazje czy nakazy leczenia 

odwykowego skierowane do tej osoby, odrzucane są ze 

złością, a już na pewno spotykają się one z tłumaczeniem: 

„Nie jest tak źle, potrafię sobie poradzić z piciem, jeśli 

zechcę”, „To moja osobista sprawa i nikomu nic do tego”, 

„Alkoholizm mnie nie dotyczy”.  

c.d. str.10 
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I niezależnie od tego ile lat ma osoba uzależniona czy jest 

rolnikiem, policjantem, lekarzem czy urzędnikiem, jej 

tłumaczenia są bardzo podobne. Twierdzą one, że piją jak 

wszyscy, piją tylko piwo, że panują nad alkoholem, piją, 

bo mają taką a nie inną żonę, szefa, sytuację życiową, 

dzieciństwo.....itp. Ile razy wielu z nas, używało tych lub 

podobnych argumentów?  

Osoba uzależniona od alkoholu broni się przed 

określeniem swojego picia jako nałogowego. Gdyby 

przyznała się do choroby, musiałaby podjąć decyzję o 

rozstaniu się z alkoholem i rozpoczęciu życia całkiem na 

trzeźwo. A tego nie potrafi i nie chce nawet sobie 

wyobrażać. Alkohol od lat jest dla niej ucieczką od 

trudnych sytuacji, problemów, smutków, trosk, 

niepowodzeń. Przynosi ulgę, poprawia samopoczucie, jest 

lekiem na smutek, samotność, winę, wstyd, na złość, na 

życie. 

Alkoholika przeraża wizja życia bez alkoholu. Jawi się 

ono jako pełne cierpień, trudności, problemów nie do 

przeskoczenia. Prawdopodobnie nie traktuje on 

uzależnienia jako choroby, ale jako piętno, jako coś co 

uwłacza człowiekowi, niszczy jego wartość, pozbawia 

szacunku innych. Wydaje mu się, że nie przyznając się do 

uzależnienia broni swojej godności. Nie bierze pod uwagę 

tego, że w swoich oczach i w oczach wielu ludzi już nie 

raz „stracił twarz” waśnie z powodu picia.  

Kiedy wreszcie decyduje się na przyjście do placówki 

odwykowej jest najczęściej w sytuacji bez wyjścia, 

przeżywa kryzys życiowy lub podlega przymusowi. 

Naciskany przez rodzinę, policję, opiekę społeczną, sądy, 

przygnieciony przez problemy, które są nie do 

rozwiązania prosi o przyjęcie. Leczenie w ośrodkach 

odwykowych polega na uświadamianiu uzależnionej 

osobie, na czym polega ta choroba i jak można próbować 

z niej wyjść. Chory musi zacząć się uczyć  jak żyć na 

trzeźwo, jak radzić sobie z chęcią picia, przykrymi 

emocjami i stresem. Musi nauczyć się rozwiązywać bez 

alkoholu problemy dnia codziennego i układać sobie 

relacje z innymi ludźmi. Po opuszczeniu ośrodka 

powinien utrzymywać kontakty z osobami, które pozostają 

w abstynencji, uczestniczyć w programie opieki 

poszpitalnej dającej oparcie w pierwszym, 

najtrudniejszym okresie trzeźwienia (ok. 1 roku). W 

Lipsku takim miejscem spotkań jest Klub Abstynenta 

mieszczący się w budynku ZOZ-u przy ul. Rynek 7. 

Trzeźwiejący alkoholicy spotykają się w nim 2 razy w 

tygodniu – w każdą niedzielę o godz. 17
00

 (mityng otwarty 

dla wszystkich), w każdy czwartek o godz. 17
00

 (mityng 

zamknięty, tylko dla uzależnionych).  

Poniżej przedstawiamy test Baltimorski czyli wywiad z 

samym sobą, który pozwala uświadomić sobie czy się jest 

lub nie jest alkoholikiem. 
 

TEST BALTIMORSKI 

Sam może o tym nie wiesz? Jeśli zaczynasz mieć 

problemy związane z piciem alkoholu. Jeżeli jest coś w 

Twoim zachowaniu, co zaczyna Cię niepokoić – 

przeczytaj ten tekst i odpowiedz TAK  lub  NIE  na 

postawione pytania. Odpowiadając, weź pod uwagę 

ostatni rok. Odpowiadaj szczerze, sam siebie nie oszukuj! 

1. Czy tracisz na picie coś z Twego czasu pracy?  

2. Czy picie czyni Twoje pożycie domowe 

nieszczęśliwym lub mniej szczęśliwym? 

3. Czy pijesz dlatego, że jesteś nieśmiały wobec innych? 

4. Czy picie przynosi ujmę Twojej opinii? 

5. Czy miałeś kiedykolwiek wskutek picia trudności 

finansowe? 

6. Czy wskutek picia wpadasz w złe towarzystwo? 

7. Czy Twoje picie jest powodem zmartwień w Twojej 

rodzinie? 

8. Czy odkąd pijesz zmniejszyła się Twoja ambicja? 

9. Czy pragniesz pić codziennie o określonej porze? 

10. Czy następnego ranka odczuwasz potrzebę picia? 

(chociażby piwa?) 

11. Czy z powodu picia nie możesz zasnąć, budzisz się 

lub śpisz niespokojnie? 

12. Czy odkąd pijesz zmniejszyła się Twoja sprawność 

fizyczna i umysłowa? 

13. Czy picie odbija się na twojej pracy zawodowej lub 

innych Twych sprawach życiowych? 

14. Czy pijesz aby zagłuszyć troski lub dolegliwości? 

15. Czy czasami pijesz samotnie? 

16. Czy kiedykolwiek wskutek picia straciłeś pamięć o 

tym co robiłeś i gdzie byłeś? 

17. Czy miałeś kiedykolwiek do czynienia z lekarzem, 

pogotowiem itp. wskutek picia? 

18. Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie lub chęć 

„pokazania się”? 

19. Czy byłeś kiedykolwiek w szpitalu, w izbie 

wytrzeźwień, ambulatorium lub innym zakładzie z 

powodu Twego picia? 

20. Czy miałeś kiedykolwiek w stanie nietrzeźwym 

konflikt w lokalu czy innym miejscu z innymi 

osobami? 

21. Czy cieszysz się na myśl o napiciu się i szukasz ku 

temu okazji? 
 

Podsumuj odpowiedzi i sam sobie postaw rozpoznanie: 

1. jedna odpowiedź „TAK” na którekolwiek z 21 

pytań oznacza ostrzeżenie, że możesz stać się 

człowiekiem uzależnionym od alkoholu. 

2. Dwie odpowiedzi „TAK” – prawdopodobnie już 

jesteś lub wkrótce staniesz się uzależniony od 

alkoholu. 

3. Trzy odpowiedzi „TAK” oznaczają, że 

powinieneś natychmiast zwrócić się o pomoc. 

Sam nie będziesz miał siły zerwać z nałogiem. 

Jeśli rozpoczniesz leczenie pamiętaj, że nie wolno Ci już 

nigdy wypić ani kieliszka alkoholu. Każda najmniejsza 

dawka alkoholu niweczy leczenie. 

(Powyższe pytania testowe zostały skonstruowane i są 

stosowane w szpitalu uniwersyteckim w Baltimore USA 

w Johns Hopkins University w celu zbadania, czy pacjent 

jest alkoholikiem). 

                     Jadwiga Wasilewska 

                     Członek komisji ds.  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 18  utworzą rozwiązanie, które wraz z załączonym 
kuponem, należy dostarczyć do redakcji w terminie do 31 stycznia 2003 r.  Wśród czytelników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę książkową.  
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KUPON NR 2 

Pionowo: 

1. ma ojczyma, 2. dział włókiennictwa, 3. góralska laska, 4. południowy owoc, 5. metoda walki, 6. bardzo cienki 

i wysoki obcas, 7. malutki ekran, 9. grzejnik wody, 16. ryba z wąsami, 18. nimb, 19. tkanina na plandeki, 20. 

kłamca, krętacz, 22. poważanie, 23. finansista, 24. filia, placówka, 26. przejście na wyższe stanowisko, 27. 

grochodrzew. 
 

Poziomo: 

1. pismo do władz, 5. opiekacz, 8. na pięciolinii, 10. łódź ratunkowa, 11. wywóz towarów za granicę, 12. bieg 

rzeki, 13. podium dla artysty, 14. woda pozostała po praniu, 15. karmi młode mlekiem, 17. potężne drzewo 

afrykańskie, 21. np. mieszkanka Egiptu, 25. zwierzę z Andów, 28. oznaka, 29. gryzienie, 30. materiał 

opatrunkowy, 31. arras, 32. kobiece nakrycie głowy, 33. szkic literacki, 34. współuczestnik gry, 35. główna ulica 

miasta. 
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Witaj pierwsza klaso 
 

 W tym roku szkolnym już tylko dwie klasy 

pierwsze przystąpiły do pasowania. Klasa I a, której 

wychowawczynią jest p. Grażyna Leszkowicz i klasa I b z 

wychowawczynią p. Małgorzatą Rakus. Przyjechało 

również siedmioro dzieci z Krasnego, które uczy p. Alicja 

Danilczyk. 

 Ślubowanie klas pierwszych, na sztandar szkoły, 

sprawnie poprowadziła p. Małgorzata Rakus. Po 

ślubowaniu p. dyr. Wanda Boguszewska i p. wicedyrektor 

Krystyna Łukaszewicz przystąpiły do pasowania każdego 

dziecka – na ucznia klasy pierwszej. 

 I na tym skończyła się oficjalna część apelu. 

Nadszedł czas na występ pierwszoklasistów. Rodzice, 

nauczyciele i uczniowie, zgromadzenia na sali 

gimnastycznej, mogli się przekonać jak dużo pięknych 

piosenek i wierszy nauczyli się najmłodsi, w tak krótkim 

czasie. Dzieci „zebrały” zasłużone brawa. 

 W dowód przyjaźni, klasy trzecie obdarowały 

uczniów z klas pierwszych własnoręcznie zrobionymi 

zakładkami do książek. 

 Uroczystość przebiegała w miłej, pełnej 

życzliwości atmosferze. Na zakończenie p. dyr. Wanda 

Boguszewska skierowała do rodziców i dzieci ważne 

słowa. Mówiła m. in. o potrzebie czytania książek, o 

rozsądnym korzystaniu z komputera i telewizji i o 

ogromnej roli nauki w życiu młodych ludzi. O tych 

sprawach, niby oczywistych, trzeba stale przypominać. 

Szczególnie w obecnym czasie. 

 Klasom pierwszym życzymy wszystkiego 

najlepszego na nowym etapie ich życia. 

 

Kalendarium  

szkolnych wydarzeń 
 

 Tradycję szkoły podstawowej stało się obchody 

Święta Pieczonego Ziemniaka. Co prawda, jest to 

uroczystość nie formalna, bez konkretnej daty w 

kalendarzu szkolnych wydarzeń, ale wśród uczniów cieszy 

się szczególną sympatią. To jest czas harców i uciech. 

Wszystkim smakuje kiełbasa oraz ziemniaki prosto z żaru 

ogniska. Takie potrawy jada się tylko raz w roku.  

**** 

 Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli zbiórce 

ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy „Góra grosza”. Akcję 

zainicjował Samorząd Uczniowski. Wszyscy solidarnie 

wrzucali do puszki grosze, ponieważ celem akcji była 

pomoc dzieciom z Domów Dziecka, czyli tym, które 

szczególnie jej potrzebują. „Góra grosza” spotka się ze 

zrozumieniem naszych uczniów, odmawiając sobie 

zakupu ulubionych słodyczy w sklepiku, pomagali 

poszkodowanym przez los rówieśnikom. 

**** 

 Pani U. Matuszewska oraz pani U. Bobrowska 

przygotowały obchody Dnia Nauczyciela. Mieliśmy 

okazję obejrzeć ciekawy montaż poetycko-muzyczny, w 

którym nie zabrakło też humoru szkolnego. Życzenia, 

wiersze i piosenki stały się bardzo miłym akcentem tego 

dnia. 

Niespodziankę swoim pedagogom przygotował również 

Samorząd Uczniowski, umieszczając życzenia na gazetce 

samorządowej czy też w pracowniach przedmiotowych. 

Wszystkim podobały się oryginalne „słodkie kwiaty”. 

**** 

 Obchodziliśmy również Święto Niepodległości. 

Cześć artystyczną przygotowały kl. VIa i VIc wraz ze 

swoimi wychowawczyniami panią M. Bielecką i panią G. 

Bondzińską. Nie odbyło się bez pomocy pani U. 

Bobrowskiej, która zajęła się oprawą muzyczną 

uroczystości. Trudne, szczególnie dla najmłodszych 

uczniów, sprawy historii zostały ukazane za pomocą 

przystępnych prostych słów. Była to wyjątkowa lekcja 

wychowania patriotycznego. 

M.B. 

 

 

Rozporządzenie Porządkowe 

Wojewody Podlaskiego 

o zakazie używania wyrobów 

pirotechnicznych 

 

§ 1. Ustanawia się na terenie województwa podlaskiego 

zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach 

publicznych.   

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiązuje w dniu: 

31 grudnia 2002 r., 1 stycznia 2003 r., 13 stycznia 2003 r. 

i 14 stycznia 2003 r. 

§ 3. Używanie wyrobów pirotechnicznych w terminach, o 

których mowa w § 2, może nastąpić jedynie z 

zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla 

życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska 

naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 

roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby 

sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów 

pirotechnicznych organizowanych przez podmioty 

zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do 

podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów 

pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. 

§ 5. Za naruszenie zakazu lub używania wyrobów 

pirotechnicznych wbrew warunkom, będzie nakładana 

kara grzywny wymierzona w trybie i na zasadach 

określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 6. Sankcje, o których mowa stosuje się również do 

osoby, która nakłania lub dopuszcza do używania 

wyrobów pirotechnicznych wbrew zakazowi lub wbrew 

warunkom określonym w § 3. 

Wojewoda Podlaski 
Marek Strzaliński  

 

 










