
To już trzecia kadencja sprawowania 

przez Pana funkcji radnego. Jest więc 

Pan, poniekąd, jednym z weteranów 

lokalnego samorządu. Proszę więc 

powiedzieć, co udało się Panu przez 

ten czas zrobić pożytecznego dla miej-

scowego społeczeństwa? 

 Chwalić się nie lubię i nie bę-

dę. Bez pomocy innych radnych nie 

sposób przeforsować swoich koncep-

cji lub planów. Należy szukać wspar-

cia i wspólnego zainteresowania się 

problemami dzielnic, ulic i wsi. Po-

wiem tyle, że coś udało się zrobić, do 

tego zaliczam budowę oczyszczalni, 

przebudowę ulicy Kościelnej, spory 

odcinek drogi do Nowego Lipska, 

gdzie wraz z Burmistrzem udało się 

uzyskać od byłego już wojewody su-

walskiego, pomoc w wysokości 

80.000 zł. Dodam, że również z Pa-

nem, gdy był Pan radnym, niektóre 

sprawy były załatwiane i poruszane 

na sesji czy w komisji dla dobra 

mieszkańców. 

 Mówiąc krótko, przez ten 

okres czasu, który Pan wymienił, w 

wielu problemach musiałem zajmo-

wać stanowisko z różnym skutkiem. 

Nie jestem zadowolony z tego, że nie 

doszło do przebudowy ulicy 400-lecia 

oraz innych ulic. 

Od ostatnich wyborów, a niedługo 

będzie rok, nie ukazało się w naszej 

gazecie prawie nic na temat tego, 

czym zajmuje się rada, jej komisje, za-

rząd gminy. Wygląda na to, że wy-

brańcy ludu obradują za zamkniętymi 

drzwiami? 

Przyznaję Panu częściowo ra-

cję. Sam wielokrotnie zajmowałem 

głos w tej sprawie. Dołożę jednak sta-

rań, aby było inaczej. Społeczeństwo 

powinno być informowane na bieżąco 

o poruszanych sprawach w komisjach, 

zarządzie, czym się zajmują radni na 

sesjach. Na koniec odwrócę pytanie i 

zapytam ,co w tej sprawie robią lip-

skie mas media i redaktorzy. 

Czy nie warto, wobec tego, aby radni 

przedstawili co jakiś czas, czym się 

zajmują, jak realizują swoje programy 

wyborcze i postulaty wyborców? 

Chętnie udostępnimy im łamy naszej 

gazety. 

Ja osobiście autoreklamy nie 

potrzebuję. Za innych radnych nie bę-

dę się wypowiadał. Mogę tylko po-

wiedzieć, że są bardzo zaangażowani 

w poruszone przez siebie tematy, czę-

sto inspirowane przez swoich wybor-

ców, z którymi mają kontakt na co 

dzień. 

A właśnie. Czym zajmowała się ostat-

nio rada, zarząd i komisja, których 

Pan jest członkiem? 

 Jestem członkiem tylko jednej 

komisji, mianowicie finansów i bu-

dżetu oraz bezpieczeństwa publiczne-

go. Nazwa tej komisji jest dużo dłuż-

sza jak również problematyka poru-

szana podczas posiedzeń tej komisji. 

Mogę podać tylko niektóre zagadnie-

nia, które występują najczęściej: po-

moc społeczna, ZOZ, oświata, porzą-

dek, turystyka i kultura, drogi, bezpie-

czeństwo i tu muszę podać, że jak do-

tąd, przynajmniej turyści wypowiada-

ją się w tej kwestii pozytywnie. Od 

siebie dodam,  że  jak  dotychczas  nie  
 
 
 
 
 
 

ciąg dalszy na str.3  

Prezentacje 
   w  Ciechanowcu 
 22 sierpnia, po raz pierwszy w 

nowym województwie podlaskim, 

odbył się przegląd zespołów folklory-

stycznych. Organizatorem imprezy 

pod hasłem Prezentacje Tradycji Lu-

dowej Województwa Podlaskiego był 

Miejski Ośrodek Kultury w Ciecha-

nowcu i Wojewódzki Ośrodek Ani-

macji Kultury w Białymstoku. 

 Spotkanie w Ciechanowcu 

odbywało się w ramach Dni Ciecha-

nowca i przy okazji odpustu 

św.Rocha, patrona tamtejszej parafii. 

Rozpoczęło się bardzo miłym akcen-

tem, a mianowicie mszą św. w inten-

cji członków zespołów i ich rodzin. 

 Po mszy rozpoczęły się pre-

zentacje. Wzięło w nich udział 18 ze-

społów śpiewaczych, 2 kapele ludo-

we, 5 solistów i 2 instrumentalistów. 

Wśród nich znalazł się również zespół 

śpiewaczy z Lipska, który w swoim 

okrojonym składzie (tylko 8-

osobowym), zaprezentował się pu-

bliczności ciechanowskiej i komisji 

oceniającej w swoich sztandarowych 

utworach  - „Zieziul moja” i „Oj, za-

kuła zegzela”. 

Zanim jednak weszliśmy na 

ciechanowską estradę, za namową na-

szego przyjaciela Mirka Nalaskow-

skiego z ROKiS-u w Suwałkach, wraz 

z zespołami z Szypliszk i Wiżajn, po-

jechaliśmy obejrzeć, to co jest naj-

ważniejszego do zobaczenia w Cie-

chanowcu, a mianowicie Muzeum 

Rolnictwa i skansen. Rzeczywistość 

przerosła nasze oczekiwania. To co 

ujrzeliśmy zrobiło na nas imponujące 

wrażenie. 

ciąg dalszy na str. 12 
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 2 sierpień – odpust parafialny  

w Lipsku. 

 2 sierpień - Sesja Rady Miej-

skiej w Lipsku /szerzej na str.  

5 i 7/. 

 6 sierpnia  - zebranie założy-

cielskie Klubu Abstynenta 

„Przebiśnieg” w Lipsku 

/szerzej w następnym nume-

rze „Echa Lipska”/ 

 7 – 8 sierpień – udział twór-

ców ludowych (pp. Chomi-

czewskich i p. K. Cieśluk) w 

XXII Jarmarku Folkloru Wę-

gorzewo `99. 

 15 sierpnia – w ramach  Fe-

stynu Ludowego w Rudawce  

odbył się turniej piłki nożnej  

w którym startowała drużyna 

z Lipska sponsorowana przez 

p. Marka Orpika. 

 22 sierpnia – zawody węd-

karskie zorganizowane przez 

Koło Wędkarskie z Lipska na 

Kanale Augustowskim w Or-

lewie. I miejsce zdobył – 

Stanisław Skokowski, II – 

Mariusz Hećman, III – Le-

szek Hejko. Niestety, tym ra-

zem rekordów nie zanotowa-

no. 

 22 sierpnia – I Prezentacje 

Tradycji Ludowej woj. Pod-

laskiego w Ciechanowcu z 

udziałem zespołów folklory-

stycznych, śpiewaków i in-

strumentalistów ludowych z 

byłych województw łomżyń-

skiego, suwalskiego i biało-

stockiego. /szerzej na str. 1 i 

12/. 

 29 sierpnia – odpust w kapli-

cy w Jesionowie. 

 29 sierpnia – pożegnalny 

koncert wakacyjny pod ha-

słem „ Żegnaj Lato” w wy-

konaniu zespołu „Czuan” i 

„Inside”.  

 31 sierpnia – sesja Rady 

Miejskiej w Lipsku /szerzej 

w następnym numerze/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo powiat? 
Reforma administracji miała spowodować, że załatwianie spraw w urzędzie staro-

sty będzie znacznie prostsze, a demokratycznie wybrana władza powiatowa będzie 

bliżej obywatela. Tak miało być. A jak jest każdy widzi. Do 1 stycznia 1999r. reje-

stracja pojazdów, wydawanie praw jazdy załatwialiśmy szybko i sprawnie w na-

szym urzędzie miasta i gminy. Teraz trzeba to robić w powiecie i zmarnować przy-

najmniej pół dnia, jeżeli nie cały. Przy odbiorze prawa jazdy może potrzeba i 

dwóch dni. Poza tym, tak jak wszystkie urzędy, starostwo nie pracuje w żadną 

sobotę. To jak załatwiać mają swoje sprawy ludzie, którzy sami pracują i nie mogą 

opuścić swego stanowiska? Przecież godziny wydawania pokrywają się z ich go-

dzinami pracy. Nic innego tylko brać urlop, jeżeli szef się zgodzi. Może więc panie 

i panowie urzędnicy zaczęliby pracować przynajmniej jedną sobotę w miesiącu, 

aby inni pracujący mogli w tym dniu załatwić swoje sprawy. A  może radni wniosą 

w tej sprawie interpelacje? 

(naj) 

 

Straszny dwór 
 Nie, to nie jest tytuł  opery  Stanisława Moniuszki. To autentyczny straszny 

dwór, a raczej barak przy ulicy Szkolnej w Lipsku. Straszy on już od wielu lat. 

Systematycznie dewastowany popada w całkowitą ruinę. Patrzy na to młodzież, 

ucząca się tuż obok. Ciekawe, że do tej pory nikt nie znalazł pomysłu na to, co z 

nim zrobić. 

 Pisaliśmy już o tym dawno temu, jednak bez echa. Skoro tak, proponujemy 

rozebrać to straszydło i będzie spokój. Przy okazji informujemy, iż wkrótce (a mo-

że już) takim „strasznym dworem” będzie budynek szkolny w Rakowiczach. Z tą 

budowlą, która długo przecież służyła dzieciom i społeczeństwu okolicznych wsi 

trzeba też coś zrobić. Czy nie może on dalej służyć mieszkańcom Rakowicz? Czy 

naprawdę jest im niepotrzebny? 

(naj)   

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku pu-

blicznego na terenie Miasta i Gminy Lipsk 
za I półrocze na podstawie danych Komendanta Komisariatu Policji w Lipsku 

i Komendanta Strażnicy Straży Granicznej w Lipsku 
 

 
 

 Komisariat Policji w Lipsku w okresie I półrocza 1999r. wszczął 40 postę-

powań przygotowawczych oraz zakończył 46 postępowań, w których stwierdzono 

43 przestępstwa. Wykryto sprawców 37 przestępstw, co dało wskaźnik wykrywal-

ności 86%. W analogicznym okresie 1998 r., stwierdzono 56 przestępstw przy 

wskaźniku wykrywalności 83,9%. 

 W rozbiciu na wybrane kategorie przestępstw odnotowano: 

- kradzieże mienia – 4, w 98r. – 10, 

- kradzieże z włamaniem – 8, w 98r. – 6, 

- rozboje – 2, w 98r. – nie odnotowano, 

- podpalenie – 1, w 98r. – nie odnotowano, 

- krótkotrwały zabór pojazdu – 1, w 98r. – 1, 

- uszkodzenie ciała – 3, w 98r. – 3, 

- oszustwa i fałszerstwa kryminalne – 4, w 98r. – 5, 

- ustawy o akcyzie – 2, w 98r. – nie odnotowano. 

Ogółem zanotowano spadek ilości przestępstw stwierdzonych o 13, przy wzro-

ście wykrywalności o 2,1%.  

W okresie I półrocza 1999r. zostało sporządzonych 40 wniosków o ukaranie do 

kolegium ds. wykroczeń, przy 33 sporządzonych w analogicznym okresie 1998r. 

Mandatami karnymi ukarano 12 osób, na kwotę 520 zł. Kategorie wykroczeń za  
 ciąg dalszy str. 10 
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że jak dotychczas nie było kradzieży, 

dewastacji czy zniszczenia mienia tu-

rystom i oby tak dalej, chociaż w in-

nych sprawach młodzież potrafi za-

chować się inaczej, ale to jest mło-

dość i częściowo ją rozumiem.  

 Największym problemem jest 

jednak budżet gminy, w którym nie na 

wszystko starcza i to jest sprawa do-

starczająca emocji w Zarządzie i na 

sesjach. Komu dać? Komu zabrać? 

Które z dróg robić, które zostawić? 

 W roku bieżącym będą wyas-

faltowane drogi powiatowe Skieblewo 

– Rubcowo do granicy gminy oraz 

droga na Nowy Lipsk (około 200 

mb.), gdzie już przygotowano podło-

że. Na tyle bowiem wystarcza pienię-

dzy. 

Zaobserwować można, może to mylne 

wrażenie, że poszczególni radni zaj-

mują się, co jest zrozumiałe, sprawa-

mi dotyczącymi ich okręgów wybor-

czych. W Lipsku, np. widać, że na jed-

nych ulicach załatano dziury w asfal-

cie, a na innych nie. Czy ktoś miał 

większą siłę przebicia i zadbał bar-

dziej o „swoją” ulicę, a ktoś inny nie 

potrafił tego zrobić? Czy to jest, Pana 

zdaniem, sytuacja normalna? 

Obserwacje Pana są słuszne, 

lecz problem tkwi w tym, że nie o 

wszystkich drogach decyduje gmina. 

To, że najpierw są robione drogi leżą-

ce w gestii powiatu, jest dla mnie tyl-

ko w części zrozumiałe, bo wysyłając 

sprzęt i ponosząc koszty przewozu, 

należałoby również poprawić drogi 

gminne, ale na decyzje Zarządu Dróg 

radni wpływu nie mają, mimo że mo-

nitują i poruszają te sprawy. 

 Wobec tego, czy nie warto w przy-

szłości pomyśleć nad tym, aby utwo-

rzyć w Lipsku jeden wielo- mandato-

wy okręg wyborczy? Wybrani w ten 

sposób radni będą, a przynajmniej 

powinni, patrzeć na problemy miasta 

globalnie a nie tylko z pozycji swojej 

ulicy czy podwórka? 

W pełni się zgadzam lecz na 

to wpływ ma parlament, który decy-

duje jaka będzie ordynacja wyborcza. 

Jak zapatruje się zarząd gminy na 

sprawy porządków i czystości w Lip-

sku i w poszczególnych wsiach? Co 

zrobić, aby przydrożne rowy były czy-

ste i pozbawione chwastów? Jak po-

radzić, np. z zarośniętym potężnymi 

chwastami skrzyżowaniem ulic Szkol-

nej i Saperów, gdzie kierowcy, którzy 

skręcają ze Szkolnej w Saperów, nic 

przez te chwasty nie widzą? 

 Poruszył Pan ważną sprawę, 

która jest tematem dyżurnym na po-

siedzeniach komisji, zarządu oraz na 

sesjach, gdzie te problemy były wie-

lokrotnie poruszane. Dam kilka przy-

kładów pozytywnych, które pokazują, 

że społeczeństwo podchodzi do tych 

spraw inaczej niż Pan o tym pisze. 

Przy sprzątaniu własnych posesji lu-

dzie sprzątają również ulice, które od 

pewnego czasu są w gestii Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. Przykładem 

niech będzie Pan Sieczko, który regu-

larnie sprząta przyległą do siebie dro-

gę wojewódzką i czyni to od lat. Wia-

domo jest, że ZGK nie wyrobi się ze 

sprzątaniem ulic, gdyż ma do wyko-

nania inne zadania i musi tu pomóc 

społeczeństwo. 

Jest w tej sprawie wniosek komisji fi-

nansów, aby na terenie gminy prze-

prowadzić akcję posesja w dawnym 

stylu, tylko czy karanie mandatami 

coś pomoże, w to osobiście wątpię. 

Ostatnio zauważyłem ciekawe zjawi-

sko, które świadczy o tym, że ludzie 

zaczynają dbać o czystość środowi-

ska. Przyjezdni turyści po rozpako-

waniu się i załadowaniu sprzętu na 

środki pływające, sprzątają na terenie 

własne śmieci oraz śmieci, które roz-

rzucają lipszczacy. Do nas to jeszcze 

nie dotarło, ale jest to znakomity 

przykład dla naszego społeczeństwa. 

Przy okazji uważam, że dużo winy 

ponosimy my sami, nie ujawniając, 

kto śmieci, a te sprawy kwalifikują się 

do kolegium. 

Dlaczego do tej pory nie zakończono 

układania chodników przy ul. Rynek 

od strony południowej, tuż przy sie-

dzibie ZGK? 

 Budowy chodników nie 

ukończono ze względów finanso-

wych. Prace będą zakończone w przy-

szłym roku. 

Jakie jest Pana zdanie dotyczące re-

formy władz samorządowych, kon-

kretnie utworzenia powiatów? Jej ce-

lem miało być hasło „władza bliżej 

ludzi”, tymczasem zabrano z gminy 

sprawy związane z komunikacją do 

Augustowa. Czy to jest „to bliżej”?                

 Utworzenie powiatów i re-

forma samorządowa były przedmio-

tem rozważań na jednej z sesji gminy 

Lipsk. Radni byli zdania, że należy 

zwiększyć kompetencje gminy i zo-

stawić Urzędy Rejonowe, które w za-

sadzie spełniały rolę powiatów. Wią-

zało się to również z większym do-

pływem finansów do gmin. Ja osobi-

ście głosowałem za takim rozwiąza-

niem. Decydujący głos należał jednak 

do parlamentu. 

Nie sposób na siłę forsować utrzyma-

nia wydziału komunikacji, kiedy nie 

ma na to środków finansowych, a ta-

kie do gminy w zasadzie nie spływa-

ły. Zarząd zrobił w tej sprawie 

wszystko, co było można. Dodam, że 

w żadnej z gmin powiatu Augustów 

nie funkcjonuje wydział komunikacji. 

Jak układa się współpraca gminy z 

powiatem? 

 Uważam, że współpraca mię-

dzy gminą a powiatem układa się co 

najmniej dobrze. Starosta powiatu p. 

Wiśniewski, jak również poseł 

Anuszkiewicz, który jest Przewodni-

czącym Rady Powiatu, znają proble-

my Lipska bardzo dobrze. Muszę 

nadmienić, że obaj Panowie byli go-

śćmi na sesjach Rady Gminy oraz 

wielokrotnie bywali w Lipsku. Wiem 

również, że obaj darzą sympatią Lipsk 

i można liczyć na ich pomoc w każdej 

chwili. 

W ubiegłym miesiącu powstało w Lip-

sku biuro poselskie posła AWS J. Mo-

zolewskiego. Co, Pana zdaniem, da to 

naszej gminie? Dlaczego miejscowi 

działacze AWS nie włączyli się w or-

ganizację i wyświęcenie tego biura? 

 Odpowiem Panu tylko na 

końcową część pytania. Jestem pe-

wien, że ksiądz proboszcz doskonale 

wiedział ,kogo i co wyświęca, jako 

osoba do tych spraw najbardziej kom-

petentna w naszej gminie. 

Niedawno samorządowe wadze po-

wiatowe oraz burmistrzowie i wójto-

wie udali się z pielgrzymką do Waty- 

Ciąg dalszy str.4 
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kanu, aby podziękować Ojcu Święte-

mu za pobyt na Ziemi Augustowskiej. 

Kto sfinansował tę podróż? 

 Powiem krótko. Podróż była 

finansowana ze środków własnych 

osób wyjeżdżających z wizytą do Pa-

pieża. 

Skoro jesteśmy przy pieniądzach. 

Wiadomo, że jest ich mało i na 

wszystko brakuje. Kto więc opłacił 

imprezę pod nazwą „I Biebrzańskie 

Spotkania na Tratwach” i ile to kosz-

towało? 

 „Biebrzańskie Spotkania na 

Tratwach” były finansowane przez 

SGGB (Stowarzyszenie Gmin Górnej 

Biebrzy)w skład którego wchodzą na-

stępujące gminy: Lipsk, Dąbrowa 

Biał., Sztabin, Janów, Jaświły, Su-

chowola, Nowy Dwór, Sidra, Korycin 

oraz osoby prywatne i przedsiębior-

stwa. Prezesem Stowarzyszenia jest 

burmistrz Lipska p. A. Lićwinko. W 

tej imprezie chodziło głównie o pro-

mocję turystyczną gmin biebrzań-

skich. Muszę z przyjemnością stwier-

dzić, że takiej promocji gminy Lipsk 

jeszcze nie było od czasów otwarcia 

Szkoły Podstawowej w Lipsku. Przy-

pomnę, że była to ogólnopolska inau-

guracja roku szkolnego. Widzę w tej 

chwili zainteresowanie gminą Lipsk 

głównie w dziedzinie turystycznej. 

Być może w najbliższym czasie 

przyjdą jeszcze inne efekty, np. go-

spodarcze. Dodam, że tratwy bezpłat-

nie udostępnił p. Z. Trzasko. Jak z te-

go widać Lipsk nie poniósł kosztów 

związanych z tą imprezą, a efekty 

przerosły oczekiwania. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do reform. 

Jak ocenia Pan przebieg reformy 

zdrowia w naszej gminie? 

 Jako pacjent Ośrodka Zdro-

wia w Lipsku oceniam to pozytywnie. 

Obecnie pacjentów przyjmuje 4 leka-

rzy, w gabinetach od 7
00

 do 19
00

. Per-

sonel wypełnia swoje zadania z po-

święceniem. Są wśród wyborców 

również opinie negatywne, ale doty-

czą one pojedynczych osób i nie rzu-

tują na całość pracy Ośrodka Zdrowia. 

Staraniem kierownika ZOZ przy po-

mocy samorządu wykonano remont 

budynku, zakupiono sprzęt: unit den-

tystyczny, laser, drukarki, komputer, 

kopiarkę, inhalator. W budżecie gmi-

ny na ochronę zdrowia przewidziano 

40.500 zł. Zagrożenie może przyjść z 

Podlaskiej Kasy Chorych, która finan-

suje lipski ośrodek zdrowia, oby to 

nie nastąpiło. 

Już 1 września zaczyna się reforma 

oświaty. Jak organ prowadzący, czyli 

gmina, jest do niej przygotowany? 

 Na dzień dzisiejszy zrobiono 

ze strony gminy to, co było możliwe, 

aby szkoła podstawowa i gimnazjum 

funkcjonowały możliwe jak najlepiej 

począwszy od 1 września. Nadmienię, 

że Zarząd Gminy powołał dyrektora 

gimnazjum, którym został p. Lech 

Łępicki. Uważam, że zarządzanie 

szkołą podstawową, którą prowadzi p.  

Wanda Boguszewska i gimnazjum 

będzie dobre a działanie obu dyrekto-

rów umożliwi bezkolizyjne prowa-

dzenie obu szkół. Samorząd gminy 

będzie pomagał i pomaga przy remon-

tach poszczególnych szkół, tak aby na 

1 września najważniejsze prace re-

montowe były zakończone. Kadra na-

uczycielska w gimnazjum jest już 

skompletowana i należy jej życzyć 

sukcesów w nauczaniu, w co głęboko 

wierzę. 

Jednym z założeń tej reformy miało 

być oddzielenie dzieci z podstawówki 

od młodzieży z gimnazjum. Jak to wy-

gląda u nas, przecież  wszyscy pozo-

staną nadal w jednym budynku? 

Ponieważ gminy nie stać na 

sfinansowanie budowy gimnazjum ani 

adaptację budynku na te potrzeby, za-

szła konieczność ulokowania szkoły 

średniej przy szkole podstawowej. W 

związku z tym będą oddzielone klasy 

dla młodzieży z gimnazjum. Istnieją 

również inne możliwości jak chociaż-

by nauka na drugą zmianę. W tej 

chwili chociażby ze względów finan-

sowych nie można przeprowadzić ra-

dykalnych zmian związanych z wej-

ściem reformy na terenie gminy, tak 

aby rozdzielić starszą młodzież od 

dzieci oraz mieć oddzielne boisko i 

halę sportową. Ulokowanie gimna-

zjum w innym budynku było wielo-

krotnie rozpatrywane na posiedze-

niach Zarządu, ale lepszego wyjścia w 

tej chwili nie widać. Wiem, że trzeba 

zaplanować rozbudowę obecnej szko-

ły lub budowę gimnazjum. Decyzje 

takie zapadną w najbliższych miesią-

cach. Jednocześnie zaznaczamy, że 

konieczne jest pozyskanie środków 

finansowych z innych źródeł jak też 

zaangażowanie wielu osób w tej 

sprawie, począwszy od Zarządu Gmi-

ny przez dyrektora gimnazjum, itd. 

Czy wobec tego potrzebne było powo-

ływanie dyrektora gimnazjum? Czy 

nie lepiej i oszczędniej byłoby w okre-

sie przejściowym, aby funkcję dyrek-

tora podstawówki i gimnazjum pełniła 

jedna osoba? Tak jest w wielu szko-

łach. Przecież w tym układzie w jed-

nym budynku będzie „dwóch panów”. 

 Brano taką możliwość pod 

uwagę. Jednak czym innym jest za-

rządzanie szkołą podstawową, a czym 

innym gimnazjum. Trzeba wiedzieć, 

że do budowy nowej szkoły lub roz-

budowy obecnej dojdzie wcześniej 

czy później, a koordynatorem tego 

będzie dyrektor gimnazjum, który bę-

dzie miał z tym wszystkim urwanie 

głowy, tak więc, nawet z tych wzglę-

dów połączenie obu funkcji w jednej 

nie byłoby możliwe i wskazane. A co 

do „dwóch panów” jednego budynku, 

uważam, że są to ludzie bardzo od-

powiedzialni i z tej strony nie widzę 

zagrożeń.  

Jak rozwiązał samorząd dowożenie 

uczniów do gimnazjum? Lipsk nie 

otrzymał hucznie zapowiadanego 

„gimbusu”,a otrzymały sąsiednie 

gminy: Sztabin, Augustów, Dąbrowa 

Biał. Dlaczego? 

 Na dzień dzisiejszy dowozić 

uczniów będą dwa autokary, co praw-

da leciwe, ale sprawne technicznie, za 

co chwała kierowcom oraz w razie 

potrzeby „lublin”. Część uczniów bę-

dzie dojeżdżać autobusami PKS. 

Rozpatrując sprawę „gimbusu”, gmi-

na takie starania czyniła i czyni. Dla-

czego Lipsk nie otrzymał tego auto-

busu? To jest temat rozważań komisji 

i Zarządu Gminy. Starania będą czy-

nione nadal, w celu pozyskania tego 

środka lokomocji. W podtekście pyta-

nia można wyczytać, że nie dołożono 

starań w tej sprawie (pozakuliso-

wych), żartobliwie odpowiem, iż w 

Biebrzy nie ma węgorzy. Samorząd 

gminy przeznacza spore pieniądze na 

oświatę tj. 3.306.000, w tym na do-

wożenie uczniów 120.000 zł. 

W obecnej kadencji pełni Pan funkcję 

wiceburmistrza. Jest to funkcja spo-

łeczna.  Czym  zajmuje  się  wicebur- 
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mistrz, za co odpowiada, jaki jest zakres 

jego czynności? 

 Zastępca burmistrza nie jest 

urzędnikiem. Zakresu czynności nie po-

siada, zajmuje się sprawami jak wszyscy 

nieetatowi członkowie Zarządu, które 

ustala się na bieżąco i w miarę potrzeb. 

Wyjątkowo zastępuje burmistrza podczas 

jego nieobecności. Organ gminy ma 

przygotowanych pracowników, co umoż-

liwia funkcjonowanie Urzędu nawet pod-

czas nieobecności Burmistrza. 

Często widać Pana na przystani przy ba-

senie wydającego kajaki turystom. Czy to 

jest zadanie wiceburmistrza? 

 Nie jest to rola v-ceburmistrza. 

Jako pracownik MGOK wykonuję pole-

cenia pracodawcy. Pracując, wykonuję 

różne polecenia i uważam, że żadna pra-

ca nie hańbi, a akurat z tej jestem bardzo 

zadowolony. Jako ciekawostkę podam, 

że spotkałem na spływie pana, który 20 

lat temu brał udział w plenerze rzeźbiar-

skim w Lipsku. Wspomnienia były bar-

dzo ciekawe. Muszę również poinfor-

mować, że z dniem dzisiejszym tj. 

15.08.99r. zarobiliśmy do kasy MGOK 

około 4,5 tys. zł., za które kupiono kapo-

ki, wiosła, wyremontowano kajaki. Jak z 

tego widać turystyka się opłaca i powin-

no to dotrzeć do mieszkańców Lipska, 

gdyż potrzebne są kwatery na noclegi a 

nawet garaże, za które turyści zapłacą.   

Wiem, że największym Pana hobby jest 

wędkarstwo. Czy ma Pan jeszcze inne za-

interesowania i czym zajmuje się w życiu 

prywatnym? 

 Ponadto lubię grzybobranie oraz 

zimą krzyżówki. Interesuję się również 

polityką. W życiu prywatnym jestem 

rencistą, który jest chwilowo zatrudniony 

w MGOK, żona moja pracuje w Spół-

dzielni Mieszkaniowej w Lipsku. Mam 

dwoje dzieci. Syn ukończył prawo, córka 

kończy studia.  

Co jeszcze uważa Pan za konieczne i 

chciałby zrobić w bieżącej kadencji jako 

radny i wiceburmistrz? 

 Za konieczne uważam rozwiąza-

nie sprawy budowy gimnazjum, poprawę 

stanu technicznego szeregu ulic, dróg, 

rozwój turystyki, szczególnie bazy wy-

poczynkowo-noclegowej. Przy okazji 

pozdrawiam czytelników gazety. 
                       

                                                 Dziękuję za rozmowę. 

                                                                               
(rozmawiał tks) 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 

MIASTA I GMINY W LIPSKU NA DZIEŃ 

30.06.1999R. 
Budżet na 1999r. uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 marca 

1999r. i zmieniony uchwałą zarządu w dniu 28 czerwca 1999r. wynosi po 

stronie wydatków 5.959.851 zł., po stronie dochodów 6.210.589 zł. 

Wykonanie dochodów ogółem wynosi -  3.460.275 zł. co stanowi 

55,7%, wykonanie wydatków ogółem wynosi - 3.280.035 zł. co stanowi 

51,5%. 

Na tak wysokie wykonanie ogólnych dochodów zaważyły wpływy sub-

wencji oświatowej i dotacji. Jednakże należy rozpatrzyć realizację docho-

dów własnych. Ogółem plan tych dochodów wynosi -1.730.347 zł., wyko-

nanie - 840.323 zł., co stanowi 48,6%.  

Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco: 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed-

nostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan - 

5.000 zł., wykonanie - 2.937 zł. 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 

– 542.712 zł., wykonanie - 234.467 zł. tj. 43,2% i do końca bieżącego 

roku ministerstwo plan w pełni realizuje. 

- podatek rolny od osób prawnych – plan 1.450 zł., wykonanie - 1.339 zł., 

od ludności – plan 260.150 zł., wykonanie - 143.372 zł., ogółem wyko-

nanie w tym podatku wynosi 55,3%. 

- wpływy z karty podatkowej – plan 8.000 zł., wykonanie - 1.366 zł. – 

stanowi to 17,1%, istnieje możliwość nie wykonania tych założeń. Kwo-

ta ta nie będzie miała jednak większego wpływu na wykonanie ogólnego 

budżetu. 

- podatek leśny od j.g.u. plan – 11.900 zł., wykonanie - 7.027 zł., od lud-

ności plan – 12.400 zł., wykonanie – 6.756 zł., ogółem wykonanie po-

datku wynosi 56,7%. 

- podatek od nieruchomości j.g.u. plan – 233.000 zł., wykonanie – 80.666 

zł., od ludności plan – 190.600zł., wykonanie – 93.785 zł. Ogółem wy-

konanie wynosi 41,2% . Zaległość z dwu nieściągalnych jednostek za I 

półrocze wynosi - 57 913 zł. Ściągalność zaległej kwoty może nastąpić 

jedynie poprzez przejęcie nieruchomości zgodnie z art. 66 „Ordynacji 

podatkowej”. 

- podatek od środków transportowych plan – 25.800 zł., wykonanie – 

6.773 zł. tj. 26,3%. Został sprostowany wymiar podatku od środków 

transportowych sprzedanych poza teren naszej gminy. Ponadto wysłane 

zostały zawiadomienia o płatności podatkowych, bądź tytuły wykonaw-

cze na podatki zaległe.  

- podatek od spadków i darowizn plan - 150 zł., wykonanie – 3.421 zł., 

jest to podatek, którego wpływy trudne są do zaplanowania we wcze-

śniejszym terminie. 

- opłata targowa plan - 950 zł., wykonanie - 178 zł. tj. 18,7%. 

- dochody z majątku gminy plan – 138.300 zł., wykonanie – 101.791 zł. tj. 

73,6%. 

- pozostałe wpływy na plan – 219.935 zł., wykonano –128.440 zł., stano-

wi to 58,4%. 

Wydatki: 
Dz. 40. Rolnictwo - plan 26.700 zł., wykonanie – 9.343 zł. tj. 35%,  z tego 

inseminacja i leczenie niepłodności zwierząt – 8.836 zł., konserwacja urzą-

dzeń wodnych wiejskich 507 zł.  

Środki w wysokości - 1.500 zł.  na wydatki z zakresu produkcji roślinnej zo-

staną wykorzystane w drugim półroczu.  
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 Maraton podwyżek cen paliw nie ma końca. Sier-

pień, a właściwie jego pierwszych dwanaście dni, powitał 

nas trzynastą i czternastą podwyżką cen benzyny i oleju 

napędowego. Już się chyba do tego przyzwyczailiśmy i ni-

kogo one nie dziwią, raczej denerwują. Szczególnie de-

nerwuje motywacja tych podwyżek. Wzrost cen akcyzy i 

to, aż o 10% doradca ministra finansów (bardzo młody, a 

więc „doświadczony”) uzasadnia tym, że górnictwo nie 

płaci podatków. Skoro jedni nie płacą, to muszą zapłacić 

inni, bo w budżecie dziura. Nasuwa się tylko pytanie, co to 

za  rząd, który nie potrafi, nie umie, a może nie chce wy-

egzekwować prawnie należnych opłat. Warto tu przyto-

czyć znane powiedzenie: „Nie pchaj się na afisz, jeśli nie 

potrafisz”. Widocznie panowie z rządu go nie znają. Ostat-

nią podwyżkę, tę z 13 sierpnia (znowu ta feralna trzynast-

ka), uzasadnia się wzrostem cen paliw na rynku świato-

wym i spadkiem kursu złotego w stosunku do dolara. Wie-

rzyć, nie wierzyć? Tego nie wie chyba nawet sam naczelny 

poborca podatkowy. Skoro występuje o zbadanie zasadno-

ści tej podwyżki do Urzędu Antymonopolowego. Sam nie 

potrafi zbadać? Dość jednak o tych podwyżkach, które nie 

są przecież ostatnimi w tym roku. Nieśmiało się wspomina, 

że nakręcają one spiralę inflacji. Na koniec roku okaże się 

jednak, że była ona bardzo niewielka i nie ma potrzeby, 

aby podwyższać pobory pracownikom budżetówki i in-

nym.  

 Władza ma to do siebie, że bardzo często mija się z 

prawdą. W Olsztynie znowu padły strzały. Tym razem ich 

celem byli rolnicy. W telewizji wszyscy widzieli gumowe 

kule, którymi zostali ugodzeni protestujący. Tymczasem 

minister spraw wewnętrznych i komendant wojewódzkiej 

policji zgodnie twierdzą, że nikt nie strzelał, to znaczy, że 

nie strzelali policjanci. Kto więc strzelał? Tego to już oni 

nie wiedzą. Komendant wydał rozkaz, aby na akcję prze-

ciwko rolnikom nie zabierać strzelb. Podkomendni jednak 

rozkazu nie posłuchali i strzelby zabrali,ale z nich nie 

strzelali, bo rozliczyli się z pocisków co do jednego. Po co 

więc zabierali broń, skoro nie mieli zamiaru jej używać? A 

może to strzelały krasnoludki? Może rolnicy ćwiczyli cel-

ne oko, strzelając do siebie nawzajem? Tego się chyba ni-

gdy nie dowiemy, a i tak okaże się, że policja postąpiła 

zgodnie z prawem, a naruszyli je (tzn. prawo) rolnicy i to 

oni są winni. No cóż prawo zawsze jest po stronie silniej-

szych. Tylko gdzie wasze sumienie panowie rządzący, któ-

rzy tak często w swoich krasomówczych wystąpieniach 

odwołujecie się do wartości chrześcijańskich.  

 Ktoś powie, że rolnicy obrali złą formę protestu, 

bo nie wolno okupować obiektów państwowych. Może tak, 

może nie. Ale niech ten ktoś powie, co mają oni zrobić, 

kiedy nie mogą sprzedać po godziwej cenie plonu swojej 

pracy. A nawet jeśli nawet przystają na cenę proponowaną 

przez „podmioty skupowe”, jak je nazywa minister rolnic-

twa (ciekawa nazwa), to muszą przed nimi czekać w kilo-

metrowych kolejkach. Coś tu chyba jest nie tak, skoro sy-

tuacji w rolnictwie nie uzdrowiła zmiana ministra. Nic 

więc dziwnego, że Lepper zapowiada pospolite chłopskie 

ruszenie. Oby do niego nie doszło, chociaż cierpliwość 

ludzka ma też swoje granice. 

 Tymczasem rozpoczyna się nowy rok szkolny a z 

nim hucznie zapowiadana reforma. Jak będzie ona prze-

biegać, tego nie wie nikt. Być może, dzięki determinacji 

nauczycieli oraz wyrozumiałości i cierpliwości uczniów 

oraz ich rodziców wszystko będzie dobrze. Są to jednak 

jak na razie tylko życzenia. Będąc w połowie sierpnia w 

Białymstoku, dużym przecież mieście wojewódzkim, od-

wiedziłem kilka księgarń, aby zorientować się, czy posia-

dają one w sprzedaży podręczniki, które będą potrzebne 

uczniom klasy IV zreformowanej szkoły podstawowej. 

Okazało się że, np. do j. polskiego jest tylko podręcznik M. 

Nagajowej pt. „Słowo za słowem”, podręcznik używany 

dotychczas, dostosowany do starego  programu. Jego cena 

wynosi prawie 30 zł. Na pytanie, czy księgarnia nie posia-

da innych nowych podręczników, ekspedientka odpowia-

da, że nie ma potrzeby, gdyż okoliczne szkoły będą korzy-

stały tylko z tego podręcznika. Nie pytałem więc o nie, bo 

doszedłem do wniosku, że ktoś tu czegoś nie rozumie. W 

innej księgarni jedynym nowym podręcznikiem była 

„Przyroda dla kl. IV”, żadnych innych do tej klasy nie by-

ło. W kolejnej oprócz już wspomnianego wyżej podręczni-

ka M. Nagajowej, był jeszcze w sprzedaży podręcznik pt. 

„Oglądam świat” w ceni również około 30 zł., dostosowa-

ny do programu pod tym samym tytułem. I to wszystko. 

Odradzano mi szukania w jeszcze innych księgarniach, po-

nieważ nic innego tam nie znajdę. Nikt nie potrafił też po-

wiedzieć, czy jakieś inne podręczniki ukażą się do 1 wrze-

śnia. 

 Podręczniki to tylko jeden problem. Jest i będzie 

ich chyba więcej. Spadną one przede wszystkim na szkoły 

i samorządy, które je finansują. A pieniędzy nie jest dużo. 

Nasza gmina, jak doniosła prasa, nie otrzymała nowego 

pomarańczowego autobusu, do dowożenia uczniów do 

gimnazjum. Czy więc dwa zdezelowane autobusy i jeden 

osinobus wystarczą? Chociaż liczba dowożonych dzieci 

zwiększy się nieznacznie, to odległości, które trzeba poko-

nać, są dużo , dużo większe. Nie można jednak przekreślać 

reformy na jej początku. Czas pokaże, czy zaplanowana 

została ona dobrze i w odpowiednim czasie. 

 Na koniec nie sposób pominąć milczeniem wyda-

rzenia z naszego miejsko-gminnego podwórka. Pod koniec 

lipca rozpoczęło swoje działanie w Lipsku biuro poselskie 

posła J. Mozolewskiego. Otwarte z wielką pompą (msza 

św., wyświęcenie, orkiestra), ale z mniejszym zaintereso-

waniem społeczeństwa. Jak bowiem wynika z informacji w 

poprzednim numerze „Echa Lipska”, w spotkaniu z posłem 

uczestniczyło 16 osób. Jeżeli z tej liczby połowę stanowiła 

poselska świta, to łatwo obliczyć, że tylko 8 mieszkańców 

zdecydowało się uczestniczyć w tej imprezie. Tak więc na-

sza społeczność, mówiąc językiem młodzieżowym, „olała” 

to spotkanie. Powinno to dać posłowi i organizatorom wie-

le do myślenia. 

 Najważniejsze jest jednak to, czym będzie biuro 

poselskie dla nas, co na tym skorzysta Lipsk i gmina. Czy  
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będzie to tylko „skrzynka życzeń i zażaleń”, czy też poseł Mozo-

lewski „jeden z najważniejszych ludzi w strukturze władzy woj. 

podlaskiego” potrafi udowodnić, że zasługuje na takie miano. 

Zobaczymy. 

 Obserwowaliśmy w sierpniu zaćmienie słońca. Ostatnie 

w tym stuleciu. Na następne trzeba będzie czekać bardzo długo. 

Być może obejrzą je nasze praprawnuki. Oby był to już inny, 

lepszy świat.  
 

 

16 sierpnia 1999r.                                                                  (obs) 

 

PS. A jednak w Olsztynie strzelali policjanci.  

 

 

 
 

 

Dz. 50. Drogi gminne - plan - 325.000 zł., wykorzystanie 

– 98.073 zł. tj. 30,8%. W dziale tym wykorzystanie spro-

wadza się przede wszystkim do bieżącego utrzymania dróg 

w okresie zimy i wiosny. Z zimowego utrzymania należy 

wymienić odśnieżanie oraz zwalczanie gołoledzi, z wio-

sennego utrzymania to sprzątanie dróg o nawierzchni asfal-

towej, wywóz nieczystości, podcinanie drzew.  Ponadto 

dokonano remontu mostu w Bartnikach i Wołkuszu, re-

montu przepustów w Jałowie i Wołkuszu, zniwelowano 

drogi w Wyżarnym, Krasnym (za wsią), Jałowie oraz drogi 

w mieście. 

Nawieziono żwir na drodze we wsi Lichosielce – 

500 mb., w Bartnikach „koło młynka” – 500 mb., Bartniki 

w kierunku Dulkowszczyzny – 500 mb., w Kuriance od-

cinki na długości ogółem 1 600 mb., kolonie Dolinczany – 

2 000 mb., Rygałówka koło cmentarza – 200 mb., Podwoł-

kuszne – 900 mb., Skiebleweo w kierunku Kurianki – 300 

mb. i koło bunkra 700 mb. 

 Na ulicy Jarmakowicza ustawiono krawężniki na 

odcinku 150 mb., wyprofilowano drogi gruntowe oraz żwi-

rowe w poszczególnych wsiach gdzie były pilne potrzeby.  

Dz. 59. Łączność – wydatkowano – 1.800 zł. pozostałe 

środki inwestycyjne będą wydatkowane w drugim półro-

czu. 

Dz. 70. Gospodarka komunalna – plan – 145.000 zł., 

wydatkowano – 85.343 zł., z tego dotacja do utrzymania 

oczyszczalni 19.998 zł., utrzymanie parku i zieleńców – 

2.457 zł., oświetlenie uliczne – 55.045 zł., utrzymanie wy-

sypiska , przystanków – 7.843 zł.  

Dz. 74. Gospodarka mieszkaniowa – plan – 130.200 zł., 

wykonanie – 62.211 zł., z tego na utrzymanie OSP – 

45.328 zł., za opracowanie studium uwarunkowań – 

16.000 zł. Sporządzanie operatów szacunkowych – 883 zł.  

Dz. 79. Oświata – plan 3.306.000 zł., wykonanie – 

1.628.347 zł., z tego wydatki w zakresie szkół podstawo-

wych – 1.258.352 zł., dowożenie uczniów do szkół -  

47.419 zł., utrzymanie ZEASu – 48.156 zł., utrzymanie 

przedszkola – 141.000 zł., utrzymanie klas zerowych – 

63.061 zł. i utrzymanie świetlicy – 70.359 zł. W okresie I 

półrocza w oświacie wykonano szereg napraw bieżących. 

Z ważniejszych należy wymienić: w szkole w Kuriance – 

naprawa instalacji centralnego ogrzewania (wymieniono 

kocioł, naprawiono silnik), zakup ławek szkolnych, krzese-

łek.  

 W Szkole Podstawowej w Rygałówce – remont in-

stalacji sanitarnej i elektrycznej. W Szkole Podstawowej w 

Bartnikach -  dokonano badania i naprawy instalacji elek-

trycznej.  

 W Szkole Podstawowej w Lipsku dokonano re-

montu kotłów c.o. i wodomierza. Inne prace remontowe 

będą dokonane w II półroczu w okresie wakacyjnym.  

Dz. 83. Kultura i sztuka – plan - 210.600 wykonanie 

115.200 zł. – 54,7%. Wyższe wykorzystanie środków wy-

nika z wykonania w szerokim zakresie zadań w działalno-

ści kulturalnej i sportowej. 

Dz.85. Ochrona zdrowia – plan – 40.500 zł., wykonanie – 

16.957 zł. – 41,9%. W dziale tym przede wszystkim środki 

są wydatkowane na działalność w zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałania alkoholizmowi. Został utworzony punkt 

konsultacyjny w którym odbywają się spotkania osób ma-

jących problemy z alkoholem i ich rodziny. 

Dz. 86. Opieka społeczna – plan – 1.156 287 zł., wykona-

nie – 741.024 zł. – 64,1%. W rozdziale usługi opiekuńcze 

wykorzystano środki w 80,5%. Środki zostały wykorzysta-

ne na osoby zatrudnione przy obsłudze osób starszych po-

trzebujących szczególnej opieki. Dalsza obsługa tej grupy 

ludzi jest konieczna i środki na działalność w wymienio-

nym zakresie powinny być zwiększone.    

 Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 

253.160 zł. z tego na zasiłki stałe dla osób nie mogących 

podjąć pracy z powodu opieki nad dzieckiem wymagają-

cym stałej opieki i pielęgnacji – 11.322 zł., dla osób nie 

zdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 4.495 

zł., zasiłki gwarantowane okresowe 14.708 zł., renta spe-

cjalna dla osób całkowicie nie zdolnych do pracy z powo-

du inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia – 

51.084 zł., zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 14.201 

zł., zasiłki okresowe w związku z długotrwałą chorobą, 

niesprawnością, brakiem możliwości zatrudnienia specjal-

ne zasiłki okresowe – 157.350 zł., zasiłki z zadań własnych 

8.064 zł. Ogółem objęto pomocą 183 rodziny i 65 osób in-

dywidualnych.  

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatko-

wano 76.477 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem 

pracowników – płace i pochodne, utrzymaniem lokalu, 

zakupem materiałów biurowych, oświetlenie, opał, 

rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe. 

- dodatki mieszkaniowe – 325.738 zł., 

- zasiłki rodzinne – 30.116 zł., zasiłki pielęgnacyjne 

10.201 zł.  

- dożywianie uczniów – 10.632 zł.  

Dz. 89. Pozostała działalność – plan 20.000 zł., wydatko-

wano 3.725 zł. – 18,6% - koszty dotyczą promocji  

gminy. 

Dz. 91. Administracja – plan 922.982 zł., wydatkowano 

517.577 zł. – stanowi to 56,1%. W tym: 

- wydatki na utrzymanie klubu pracy – 8.469 zł. Zatrud-

niony na stanowisku gospodarza pracownik obecnie 

jest w całości finansowany przez Urząd Miasta i Gmi-

ny. Koszty znacznie wzrosły w stosunku do roku ubie-

głego dlatego zaplanowaną kwotę należy zwiększyć w  

ciąg dalszy str. 10 

 

 

BUDŻET MIASTA I GMINY W I PÓŁROCZU 

ECHO   LIPSKA 9 



II półroczu, aby klub normalnie mógł funkcjonować.  

- wydatki dotyczące prac zleconych przez urząd woje-     

       wódzki  – 25.127 zł.  

- wydatki wynikające z porozumienia z urzędem powia-

towym na prace – 3.600 zł. 

- wydatki rady miejskiej – 20.926 zł. 

- wydatki Urzędu Miasta i Gminy – 449.197 zł. W kwo-

cie tej mieści się utrzymanie pracowników, budynków 

i samochodów. Ponadto wykonano drobne remonty 

sposobem gospodarczym w budynku byłej agrono-

mówki. Opłacono wydatki za energię elektryczną, 

rozmowy telefoniczne, energię cieplną, naprawy ma-

szyn i innych usług materialnych, ubezpieczenie mie-

nia i budynków, prowizje bankowe oraz inne opłaty. 

- wynagrodzenie sołtysów – 8.924 zł., 

- koszty podróży służbowych – 1.334 zł. 

Dz. 93. Bezpieczeństwo publiczne – plan – 4.500 zł., wy-

konanie 112 zł. tj. 2,5%. W pierwszym półroczu nie wyko-

nano wydatków przeznaczonych na policję i straż granicz-

ną. Wydatki realizowane będą w II półroczu. W/w kwotę 

wydatkowano na obronę cywilną. 

Dz. 97. Rezerwa pozostała do rozdysponowania – 9.302 

zł. 

Dz. 99. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – 

plan 780 zł., wykonanie – 323 zł. – tj. 41,4%. Wydatki te 

poniesiono na usługi związane z prowadzeniem stałego re-

jestru wyborców. Realizacja głównych przedsięwzięć in-

westycyjnych nastąpi głównie w III kwartale, a także w IV 

kwartale. 
 

 

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa  

gminy Lipsk 
 

które zostały sporządzone wnioski o ukaranie do Kolegium 

ds. Wykroczeń kształtowały się następująco: 

- wykroczenia drogowe – 23 -  w tym z art.87 par. 1 i 2, 

- 17 

- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób – 2 

- szkodnictwo leśne i rybołówstwo  - 2 

- kradzieże i zniszczenia mienia – 5 

- ustawy o broni – 1 

- inne – 7 

Przeprowadzono 35 interwencji, głównie „domowych”. Do 

wytrzeźwienia doprowadzono do KPP Augustów i Izby 

Wytrzeźwień 11 osób. 

 Według Komendanta Strażnicy Straży Granicznej 

stan bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Lipsk należy oce-

nić jako dobry. 

W I półroczu br. istniały następujące zagrożenia: 

- przywóz i rozprowadzanie towarów pochodzących z 

przemytu przywożonych głównie z krajów WNP, 

- przejazdy samochodów zakupywanych na giełdach 

przy sfałszowaniu umów kupna-sprzedaży, niejedno-

krotnie pochodzących z kradzieży, 

przyjazdy na teren gminy osób z głębi kraju, oferujących 

sprzedaż różnych towarów po niższych cenach a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sprzedam mieszkanie M-3 (48,4 m
2
) na parterze, 

przy ulicy Nowodworskiej w Lipsku. Ciepłe, z dużym 

balkonem i pięknym widokiem na dolinę Biebrzy. Atrak-

cyjne szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi i osób star-

szych. Kontakt telefoniczny po godzinie 15.00 pod nume-

rem telefonu   (087) 642 22 22. Możliwość negocjacji ce-

ny.  

 

 

 

wykorzystujących sytuację do dokonywania kradzieży 

i rozpoznawania terenu, 

- napływ nielegalnej migracji z krajów afroazjatyckich, 

możliwość tworzenia się grup trudniących się przerzu-

tem osób przez granicę państwa. 

W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom podejmowane 

były następujące czynności: 

- ścisła współpraca z Komisariatem Policji w Lipsku, 

wystawianie wspólnych służb, bieżąca wymiana in-

formacji w zależności od kompetencji poszczególnych 

komórek, wykrywanie i zwalczanie negatywnych zja-

wisk, 

- prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie 

kontroli ruchu drogowego, kontroli pojazdów, legity-

mowanie osób przybywających na teren gminy z głębi 

kraju, ustalanie faktycznego celu ich przybycia, po-

dejmowanych przedsięwzięć przez te osoby, 

- pełnienie służby na terenie całej gminy w różnych po-

rach dnia i nocy, 

- wykonywanie czynności prewencyjnych, interwencyj-

nych w przypadku otrzymania informacji o negatyw-

nym zjawisku lub istniejącym zagrożeniu dla miesz-

kańców poszczególnych miejscowości w ramach po-

siadanych kompetencji. 

Należy nadmienić, ż Strażnica SG w Lipsku zadania te 

wykonuje na terenie trzech gmin – Lipsk, Płaska i Sztabin. 

ECHO   LIPSKA 10 



 

„ECHO  LIPSKA” Miesięcznik Informacyjny MiG Lipsk. Adres redakcji:16-315 Lipsk, ul. Rynek  23.  

Zespół  redakcyjny:   Wiesław Bochonko,  Tadeusz Kasjanowicz, Barbara Tarasewicz, Cezary Gładczuk, 
Pr - 58 

NA PÓŁ-

KACH W 

SKLEPIE 

PRZYRODA 

7 

OTACZA 
OBRAZ 

 

KUZYN 
ŻYRAFY 

POCZTÓW-
KA 

   
3 

 

OGON  

11 

  

ZAMYŚLE-
NIE 

2 

     NA KO-

PERCIE 
 KOLEGA 

SAPERA 

PTAK 
ZWIERZĘ 
DOMOWE 

KSIĄŻKA Z 

RADAMI  

   

5 

 
  

   

8 

LEŚNE...  
9 

  

DZIDA 

JEDEN Z 

KONTY-

NENTÓW 

 
NAKRYCIE 

GŁOWY  

    

IMIĘ ŻEŃ-

SKIE 

 

 

  
STOLICA 

TURCJI 

 
BYWA 

DOBRY 
LUB ZŁY 

 
W CUDZY-

SŁOWIE 

    

6 

RÓW Z 

WODĄ 

 
WARS  I ... 

 
 

1 

TKANINA 

WEŁNIANA 

  

10 

NA DNIE 
SZKLANKI 

Z HERBA-

TĄ 

 

 

  
 

ZNAK 
ZODIAKU 

 

WOŃ  

     

    
NOCNY 

PTAK      4 

   

SPRZECZK

A 

 
FOTOGRA-

FICZNY  

     

 

             

          
  1            2             3            4                           5            6                          7            8             9           10           11 

 

 

 

 

ECHO   LIPSKA 11 

 
KUPON NR.8 

 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 7/99 brzmi: „UPALNE LATO”.  

Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie wylosował Jan Szydłowski z Dul-

kowszczyzny. Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 11 

utworzą trzywyrazowe rozwiązanie, które wraz z załączonym kuponem, należy 

dostarczyć do redakcji w terminie do 20 września 1999r. Wśród Czytelników, któ-

rzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę książkową.  



Piękny pałacyk, w którym 

mieści się Muzeum Rolnictwa a w 

nim działy związane z uprawą roli, 

sztuką ludową, przedmioty związane 

z ginącymi zawodami, dział folklory-

styczny, piśmiennictwo i inne oraz 

wystawa czasowa sprowadzona z Mu-

zeum Narodowego w Warszawie 

przytłoczyło nas ilością zgromadzo-

nych eksponatów. Potem skansen, 

gdzie na olbrzymim obszarze zgro-

madzono wiele interesujących obiek-

tów. Między innymi stare chałupy 

sprzed 200 lat, dworki włościańskie, 

dworek myśliwski, młyn wodny, spi-

chlerze, łaźnie, kuźnie i wiele, wiele 

jeszcze innych budowli. Chodząc 

piaszczystymi drogami między po-

szczególnymi zagrodami czuliśmy się 

żywcem przeniesieni w tamten jesz-

cze nie tak odległy czasowo, ale jakże 

inny czas glinianych polep, drewnia-

nych misek, pieców chlebowych, ław, 

świętych obrazów otoczonych bukie-

tami papierowych kwiatów. Kolorytu 

tej sytuacji dodawał fakt, że zespoły 

nasze ubrane były w stroje ludowe 

idealnie pasujące do tamtej epoki. 

Biel lnianych koszul dziecięcego ze-

społu z Wiżajn oraz pasiaki lipskich 

kobiet idealnie wkomponowywały się 

w ten sielski obrazek dawnej wsi. 

Przy każdej zagrodzie mnóstwo rzad-

ko już dziś sadzonych kwiatów jak 

malwy, barwinek itp. oraz coraz czę-

ściej zapominanych warzyw jak pa-

sternak czy topinambur. Na płotach z 

patyków, gliniane dzbanki i sznury 

suszących się jabłek, w zagrodzie pies 

uwiązany do budy sprawiają wraże-

nie, że ta wieś ciągle żyje, swoim 

własnym wewnętrznym życiem a to 

dzięki 40-osobowej grupie pracowni-

ków zatrudnionych w tej placówce.  

W sumie wrażenia niesamo-

wite i obietnica, że wrócimy tu jesz-

cze kiedyś na dłużej, tym bardziej, że 

muzeum dysponuje 50 miejscami noc-

legowymi, rozrzuconymi po całym 

skansenie, w cenie 20 zł. od osoby. 

Namawiam serdecznie do wybrania 

się w to miejsce np. na sobotnio-

niedzielny wypoczynek z rodziną, 

gdyż aby obejrzeć wszystko dokładnie 

trzeba tam spędzić co najmniej 2 dni, 

my   mieliśmy   do   dyspozycji   tylko  

 

2 godz. i dlatego żal, że tak krótko. 

Po pobycie w skansenie emo-

cje związane z występem. Tremy do-

dawał fakt, że prezentacje miały cha-

rakter konkursowy i oprócz wykona-

nia,  oceniany był również odpowied-

ni dobór repertuaru oraz prezentacja 

zespołu na scenie. Po występach Jury 

udało się na naradę, po której orzekło 

co następuje: 

I miejsce w kategorii zespołów śpie-

waczych zdobył zespół „Pogranicze” 

z Szypliszek oraz zespół śpiewaczy z 

Nowej Rudy, 

II miejsce – zespół śpiewaczy  

„Lipsk” oraz zespół śpiewaczy z No-

wogrodu,  

III miejsce – zespół śpiewaczy „Kra-    

suni” z Krasnej Wsi, zespół śpiewa-

czy „Zastoczanki” z Zastocza, zespół 

śpiewaczy ze Zbójnej    

 W kategorii kapel – obie 

zgłoszone kapele czyli „Kontro” z 

Siemiatycz i kapela z Płonki Kościel-

nej zostały nagrodzone. W kategorii 

solistów wyróżniły się panie Eugenia 

Kuliś, Honorata Ruszczyk i Jadwiga 

Sielawa, zaś jako instrumentalista 

wyróżnił się pan Antoni Dymarski 

grający na harmonii pedałowej.  

 Zespół cieszył się nie tylko ze 

zdobycia wysokiej lokaty, ale również 

z pożytecznie i pełnego wrażeń prze-

żytego dnia. 

(tara) 
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