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ROZMOWA Z KS. JeRZyM
WOJCieCHOWSKiM
PROBOSZCZeM W LiPNiKu
W grudniu miną cztery lata gdy ks. został Proboszczem
w Lipniku, w świecie świeckim cała jedna kadencja. Jak
z perspektywy tego czasu postrzega ksiądz nasz Lipnik?
Czy jest coś w dzielnicy co zrobiło na księdzu wrażenie,
czym zaskoczył Lipnik? Czy różni się od poprzednich parafii w których ksiądz pracował?
Trudno sobie wyobrazić, że już mijają cztery lata mojej posługi w Lipnickiej Parafii. Muszę przyznać, że poznałem ją już dwadzieścia lat temu, gdy najpierw byłem
wikariuszem w Parafii Opatrzności Bożej w Białej (5 lat)
a potem w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy
dworcu PKS (4 lata). To sąsiedztwo sprawiło, że poznałem dobrze tutejsze środowisko, nawet głosiłem tutaj
rekolekcje szkolne. Znałem poprzedniego proboszcza
księdza kanonika Mariana Michalika i Jego mamę, którzy pochodzili z Białej. Wielu obecnych Parafian uczyłem w bielskich
liceach: „Asnyk” i „Kopernik”, dlatego wydaje mi się, że wróciłem do
starych znajomych. W ostatnich latach na naszych oczach zmienia się
krajobraz tej części miasta. Powstało wiele nowych domów, w których

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się 2013 roku,
Stowarzyszenie LIPNIK
życzy wszystkim
Mieszkańcom Lipnika
radosnych świąt
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
PRZeDSiĘBiORCA Z LiPNiKA
WyBuDOWAŁ SZKOŁĘ
W BieLSKu-BiAŁeJ
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uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego
ReKORD zlokalizowanego w Cygańskim Lesie przy ul. Startowej 29 odbyło się 26 września br. Dzięki donacji fundatora Szkoły – Janusza Szymury, mieszkańca Lipnika, w rekordowym czasie jednego roku, powstała
piękna trzykondygnacyjna placówka o powierzchni użytkowej ponad 1700
metrów kwadratowych i kubaturze blisko ośmiu i pół tysiąca metrów
sześciennych. Budynek mieści m.in. osiem klas lekcyjnych, pracownie –
komputerową i językową, aulę i bibliotekę oraz zaplecze socjalne. Przy
Szkole powstały również 2 nowe boiska: treningowe oraz wielofunkcyjne.

Bielsko-Biała może poszczycić się wieloma wspaniałymi zabytkami głównie z przełomu XiX i XX wieku, a jeden z nich jest bliżej niż może się
wydawać… Jest to Leśniczówka w Lipniku. Czy w XXi wieku budynek stoi
pusty, czy ktoś o niego dba? Jaka historia jest z nim związana? Ruszamy
niebieskim szlakiem w kierunku Chrobaczej Łąki oraz Gaików, mijając
nowoczesne domy oraz roztaczające się wokół pola i przepiękne lasy sprawiające iż wszystkie sprawy codzienne, nasze zmartwienia oraz troski wydają się nagle dziwnie odległe. uroki gór można poznawać przecież nie
tylko w Alpach, a Beskid Mały to doskonały tego przykład. Dalej jednak
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ły podstawowej lecz ona również wkrótce zmieniła miejsce pobytu. Od
tamtego czasu Leśniczówka była zamieszkiwana głównie przez byłych pracowników leśnych, bezdomnych oraz innych niepowołanych gości i choć
należy do Lasów Państwowych aktualnie opiekę nad nią pełnią „Stowarzyszenie Lipnik” oraz i Szczep Harcerski „Na Szlaku” Związku Harcerstwa
Polskiego. Kim są więc „dobre duszki”, których śmiechy można usłyszeć
w opuszczonej (jak mogłoby się wydawać) Leśniczówce? To zuchy, harcerze oraz członkowie „Stowarzyszenia Lipnik”, a wszystkich ich łączy w tym
miejscu jeden cel: chęć ochrony tego pięknego zabytku. Bowiem nawet
teraz, po wielu latach popadania w ruinę budynek nadal zachwyca przepiękną architekturą stylu cottage oraz delikatnymi detalami zdobiącymi
okna i wspaniałą (choć niestety nie działającą) wieżę zegarową. Aktualnie
remont jest prowadzony wewnątrz Leśniczówki i przy odrobinie szczęścia
w letnie weekendy można zobaczyć wnętrze tego historycznego budynku,
a jak na razie pozostaje nam czekać na pełne odrestaurowanie rezydencji.
Nie sztuką jest bowiem stworzyć coś gdy wszystko idzie po naszej myśli
lecz nadać blask wtedy kiedy jedynym co może to zrobić jest ludzki uśmiech
oraz szczere zaangażowanie garstki ludzi w ponowne nadanie świetności
jednemu z bielskich zabytków.
Członek I Szczepu Harcerskiego „Na Szlaku” Związku Harcerstwa Polskiego
Samarytanka Agnieszka Pawlik – członek „MiniRadki” Leśniczówki
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natrafiamy na niepozornie wyglądający budynek opisany jako „Leśniczówka Lipnik”. Czy ktoś go zamieszkuje? Jakie historie w sobie kryje? To
pierwsze pytania nasuwające się na myśl kiedy widzimy budynek, przypominający ilustracje z książek dla dzieci, odwracamy się jednak nie widząc
śladów obecności człowieka i w tym momencie z wnętrza dociera do nas…
śmiech. i dopiero teraz dostrzegamy oznaki niedawnego remontu żywo
kontrastujące z ciemnym drewnem użytym do stworzenia całego budynku
oraz pięknych detali zdobiących okna. Jednak ktoś tu jest, pytanie tylko
kto?... Sam budynek Leśniczówki pochodzi z czasów zaboru austriackiego
i został zbudowany w 1884 r. wedle projektu edmunda Rosta seniora, w miejscu tym jednak już wcześniej znajdowała się letnia rezydencja Habsburgów.
Już od czasu powstania miejsce to tętniło życiem i to nie tylko ze względu
na bliskość gór ale także poprzez budowę w latach 1936-37 kamiennego
amfiteatru powyżej budynku. Doskonała lokalizacja sprawiła, że w niedługim
czasie powstał tu także park zwierząt leśnych, a pobliskie ścieżki były tłumnie odwiedzane przez mieszkańców miasta. Stan Leśniczówki zaczął się
pogarszać po roku 1956 kiedy to leśniczy opuścił swoją siedzibę i budynek
zaczął popadać w ruinę, przez pewien czas mieściła się tu także filia szko-

chórem, a także prezbiterium z freskami Zbigniewa Bielewica. Obecnie
do prezbiterium wstawiamy nowy ołtarz zrekonstruowany na podstawie
zdjęć i kilku elementów, które pozostały na strychu Kościoła. W ten sposób główny ołtarz wraz z całym prezbiterium, bocznymi ołtarzami, amboną, chrzcielnicą i ławkami będą tworzyły całość neogotyckiego wystroju naszego Kościoła.
Pod plebanią w piwnicach z pięknymi sklepieniami wykonaliśmy pomieszczenia na spotkania grup parafialnych z toaletą i aneksem kuchennym, a także niezależną toaletę do korzystania w czasie nabożeństw.
W związku z tym co ksiądz uważa za najważniejszy problem, najważniejsze zadanie Parafii konieczne do zrealizowania w 2013 roku.
W nowym roku chcemy kontynuować rozpoczęte zadania. Dokończyć
prezbiterium i malowanie głównej nawy Kościoła. Pilną sprawą jest powiększenie cmentarza parafialnego, mam nadzieję, że i ten problem uda
się pomyślnie załatwić.
Jako osoba duchowna patrzy ksiądz na otaczający świat z innej perspektywy, perspektywy wieczności. Co powinno zmienić się w Lipniku? Jakie są
najważniejsze problemy do rozwiązania w naszym „Domu”.
Widzę, że świeccy angażujący się w pracę na rzecz naszej dzielnicy,
ci mający nasz mandat wyborczy jak i ci – nazwijmy ich społecznicy, są
zarazem dobrymi katolikami, więc nie chciałbym za pomocą tej rozmowy
wyznaczać im konkretnych zadań. Muszę powiedzieć, że w prywatnych
rozmowach często wychodzą te problemy i dyskutujemy na ich temat.
W Lipniku działa kilka organizacji pozarządowych. Czy widzi ksiądz
potrzebę aby te organizacje podejmowały jakieś inicjatywy lokalne, które
pozwoliłyby na rozwój aktywności społecznej mieszkańców naszej dzielnicy?
Czy przydatna jest lokalna aktywność mieszkańców czy raczej mieszkańcy
powinni liczyć wyłącznie na władzę.
Oczywiście, że mieszkańcy powinni się interesować inicjatywami lokalnymi, jest to wręcz jakiś obowiązek moralny, byśmy wszyscy tworzyli środowisko, w którym na co dzień żyjemy. Z drugiej strony wiem, że mało
jest takich, którzy chcą coś więcej dać od siebie na rzecz wspólnego dobra.
Podobnie jest we wspólnotach parafialnych, angażują się ciągle ci sami
Parafianie, a pozostałych wiernych trudno zmobilizować do działania.
Kończąc naszą rozmowę, czy chciałby ksiądz za naszym pośrednictwem
przekazać coś mieszkańcom Lipnika?
Niech Wszechmogący Bóg w Nowym Roku sprawi, aby wszystkie rodziny Lipnika czuły się jak jedna wielka rodzina, byśmy widzieli potrzeby
bliźnich i z radością przychodzili im z pomocą.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za rozmowę
Paweł Pajor
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mieszkają identyfikujący się z naszą Parafią i lokalną społecznością, ale
też są i tacy, którzy traktują swoje domy jak mieszkania „hotelowe” chcąc
pozostać anonimowymi.
Kończy się kolejny rok służby kapłańskiej w Lipniku. Koniec roku to zawsze
okres podsumowań i przygotowywania planów na najbliższy rok. Proszę
Lipniczanom powiedzieć co przez te cztery lata pobytu księdza w Lipniku
udało się zrobić i jakie ma plany na 2013 rok.
Praca w każdej parafii przebiega na dwóch płaszczyznach, jest to sfera duchowa i materialna. Tę pierwszą trudno ująć w wymiar liczb i procentów. Wraz z księżmi współpracownikami staramy się wychodzić naprzeciw duchowym potrzebom naszych wiernych. Trzy lata temu odprawiliśmy Misje Święte, a w grudniu 2010 roku ich renowację, w czasie
której intronizowaliśmy figurę Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwa ku
Jej czci na pewno ożywią ducha modlitwy w naszej wspólnocie parafialnej. Po misjach zawiązała się grupa młodzieży, która spotyka się w piątki w salce katechetycznej na modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego. Od
Adwentu wprowadziliśmy na Sumie, czyli o godz. 11.00 dialogowane
kazania dla dzieci i trzeba przyznać, że przychodzi ich coraz więcej.
Siostry zakonne Józefina i Leona przygotowują czytania mszalne i śpiewy.
Tym samym rozwija się schola dziecięca i wspólnota Dzieci Maryi. Ks.
Mikołaj opiekuje się ministrantami, lektorami i młodzieżą. Dla dorosłych
mamy Akcję Katolicką, Honorową Straż NSPJ, Koło Przyjaciół Radia
Maryja, Róże Różańcowe. Ostatnio powstały: Apostolstwo Dobrej Śmierci i wspólnota Szkaplerza Św. Bardzo dobrze oceniam pracę Zespołu
Charytatywnego, który na bieżąco pomaga wielu potrzebującym rodzinom,
nawet poza naszą Parafią. Wszystkich, którzy chcą się włączyć bardziej
w życie parafialne odsyłam do strony internetowej naszej Parafii: www.
parafialipnik.pl, tam można szczegółowo zapoznać się z naszymi propozycjami. Dodam jeszcze, że od roku w naszej Parafii mieszka i pomaga
w duszpasterstwie ks. dr Grzegorz Klaja. Jest pierwszym Dyrektorem
powstającego Muzeum Diecezjalnego. W naszej parafialnej świątyni odprawia w każdą niedzielę Mszę św. „Trydencką” o godz. 15.15, poprzedza
ją Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W sferze materialnej w Kościele udało się nam odnowić wszystkie
witraże i jeszcze sprawić dwa nowe. Osuszyć Kościół z wilgoci w dolnej
części murów. Odrestaurować Kaplicę Matki Bożej z malowidłami ściennymi Adama Bunscha. Został wymalowany przedsionek Kościoła i pod
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znana w naszym środowisku przede wszystkim z organizowanych przez Stowarzyszenie LiPNiK Koncertów Noworocznych, najważniejszej corocznej
imprezie organizowanej w Lipniku od ponad 15 lat. Rok 2002 był przełomowym rokiem w historii lipnickiego Domu Polskiego. Staraniem Stowarzyszenia
LiPNiK i ówczesnego radnego Pawła Pajora, Rada Miejska na Sesji 06 listopada 2001 roku podjęła uchwałę o powołaniu w Lipniku instytucji Miejskiego
Domu Kultury, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2002 roku. Od
tej daty zaczyna się, po długoletniej przerwie, formalnie działalność miejskiej
placówki kultury w naszej dzielnicy. W związku z faktem, iż w tamtym czasie
budynek formalnie nadal był pod opieką Stowarzyszenia LiPNiK, została
podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Miejskim Domem Kultury, w której zagwarantowano bezpłatne użytkowanie pomieszczeń
zajmowanych przez tą instytucję w Domu Polskim. Kolejne lata to działania
Stowarzyszenia związane z procedurami prawnymi mającymi na celu wyprowadzenie z budynku barów piwnych tak aby cały obiekt mógł służyć w przyszłości kulturze polskiej. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Lipnik w roku 2005
Gmina Bielsko-Biała wykonała generalny remont dachu Domu Polskiego wraz
ze stropami, usuwając szkodliwe płyty azbestowe pokrywające dach. Stowarzyszenie LiPNiK, widząc potrzebę adaptacji poddasza, zaciągnęło kredyt i zakupiło wszystkie okna dachowe, które podczas remontu zostały zamontowane.
Od maja 2008 roku Domem Polskim zarządza już Miejski Dom Kultury.

Minęło już ponad 230 lat, od chwili, gdy pojawiły się pierwsze historyczne
wzmianki o budynku w centrum Lipnika, w którym toczyło się życie kulturalno-społeczne Polaków. Wraz z nadaniem w 1869 r. automii kulturalnej
Galicji, Polacy mieszkający w Białej przystąpili do organizowania własnego
życia społeczno-kulturalnego. idea stworzenia polskiej placówki w wielokulturowym Lipniku kontynuowana była również wśród Polaków mieszkających
w Lipniku na początku XX wieku, gdy Polska dopiero zaczynała swą drogę
do niepodległości. Wówczas to niewielka grupa polskich patriotów na czele
z księdzem Stanisławem Kobyłeckim, wikarym z Lipnika, podjęła w 1914 roku
trud zorganizowania dla Polaków zamieszkujących Lipnik, miejsca krzewienia
polskości poprzez budowę sali widowiskowej w Domu Polskim. Właścicielem
budynku Domu Polskiego od 1929 roku do ii Wojny Światowej było Towarzystwo Polsko-Katolickie Domu Ludowego. W roku 1952 budynek został
przejęty przez skarb państwa i przekazany w zarząd Miejskiej Radzie Narodowej pełniąc do końca 70, XX wieku funkcję Miejskiego Domu Kultury,

Dom Polski w 1994 r.

kiedy to został zamknięty ze względu na zły stan techniczny. Od 1994 roku
zaczyna się nowa historia Domu Polskiego, gdy gospodarzem budynku zostaje Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Lipnik (dzisiaj BTS Rekord), które do
roku 1998 wykonało bardzo wiele niezbędnych prac remontowych mających
na celu uratować budynek od katastrofy budowlanej. To Członkowie tego
Towarzystwa jako pierwsi podjęli trud ratowania budynku chroniąc go od
całkowitego zniszczenia naprawiając przeciekający dach budynku, remontując
i malując pomieszczenia, naprawiając stropy, ściany, drzwi, urządzając salkę
kominkową i wykonując wiele innych niezbędnych prac. Dzięki ich zaangażowaniu już jesienią 1998 roku w pomieszczeniach budynku można było organizować spotkania i zabawy dla mieszkańców Lipnika. Od wiosny 2000 roku
prace remontowe kontynuowało już Stowarzyszenie LiPNiK, druga organizacja pozarządowa powstała w 1997 roku w dzielnicy po przemianach 1989 roku.
Dzięki mieszkańcom Lipnika, sponsorom i wolontariuszom w ciągu niespełna
sześciu miesięcy zainstalowano w budynku centralne ogrzewanie, wymieniono
system rynnowy, naprawiono instalację elektryczną, wyremontowano dużą salę,
zmodernizowano podłogę w sali widowiskowej, zamontowano nowe oświetlenie oraz system alarmowy z monitoringiem obiektu, naprawiono stolarkę
okienną i drzwiową postarano się o wyposażenie kuchni oraz o krzesła i stoły, a wszystko to zostało wykonane społecznie. Dzięki temu już 26. lipca 2000
roku dla mieszkańców Lipnika w Domu Polskim dała koncert Akademicka
Orkiestra Dęta z Arhus w Danii, 25 listopada 2000 roku możliwe było zorganizowanie pierwszej po latach imprezy andrzejkowej dla mieszkańców dzielnicy, a 31 grudnia 2000 roku pierwszej po latach zabawy sylwestrowej. Wśród
wielu mających wówczas miejsce w Domu Polskim imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie LiPNiK należy wymienić m.in. zabawy karnawałowe
i andrzejkowe dla uczniów lipnickich szkół, zabawy taneczne, rozpoczęto tradycję konkursu kolęd „Lipnickie Kolędowanie”, wystawiano „Jasełka Polskie”,
zorganizowano zabawy mikołajkowe oraz dwa „Lipnickie wieczory jazz’owe”,
organizowano również imprezy z okazji „Święta Niepodległości”, urządzono
promocję pierwszej książki o naszej dzielnicy pt: „Zarys dziejów Lipnika”,
i konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży „Śpiewać każdy może – szukamy
młodych talentów” jak również konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży pt.
„Poezja pod Groniczkami”. Od wiosny 2001 roku w budynku swoją siedzibę
znalazła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Stowarzyszeniu LiPNiK,

Nowy dach na całym budynku w 2005 r.

W roku 2010 Gmina Bielsko-Biała przeznaczyła środki z budżetu miasta i wykonała kapitalny remont pomieszczeń wraz z elewacją budynku. W czasie
remontu budynek otrzymał wszystkie nowe instalacje, zbudowano zaplecze
kuchenne, nowe sanitariaty, wykonano piękny wystrój dużej sali wraz z profesjonalnym oprzyrządowaniem sceny. Powstało wiele pięknie urządzonych
i funkcjonalnych pomieszczeń, w których można prowadzić zajęcia, a dzięki
zamontowanej windzie, która również była pomysłem Stowarzyszenia Lipnik,
budynek jest jedynym w mieście Domem Kultury tak przyjaznym dla osób
niepełnosprawnych. Dom Polski należy do bardzo pozytywnych przykładów
współpracy i zaangażowania w sprawy społeczne mieszkańców i lokalnych
władz. Dzięki współdziałaniu samorządu i organizacji pozarządowych, ten
jakże bardzo ważny dla historii Lipnika obiekt powrócił do swojej świetności.

Dom Polski 2012 r.

Dzisiaj Lipniczanie nie wyobrażają już sobie, że historia Domu Polskiego
mogła mieć całkiem inne zakończenie...a mogła być inna, gdyby nie determinacja i zaangażowanie tak naprawdę kilku osób z Lipnika.
Zarząd Stowarzyszenia Lipnik
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Całkowity koszt budowy Szkoły wyniósł 6,5 mln złotych. Niewiele już
osób pamięta, że Beskidzkie Towarzystwo Sportowe ReKORD zostało
założone w Lipniku przez lokalnych działaczy społecznych w 1994 roku.
Była to pierwsza organizacja pozarządowa powstała w Lipniku po przemianach jakie miały miejsce 1989 roku. Klub wówczas nosił nazwę Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Lipnik. Przez bez mała 20 lat działalności organizacja bardzo sprofesjonalizowała swoją działalność. Przeszła
drogę od boiska na pastwisku w Lipniku dzierżawionego od Lasów Państwowych do organizacji zarządzającej kompleksem boisk piłkarskich, halą
sportową, bazą hotelowo-gastronomiczną oraz nowoczesną szkołą mistrzostwa sportowego. Obecnie w Beskidzkim Towarzystwie Sportowym Rekord
pod okiem szesnastu szkoleniowców trenuje trzystu młodych zawodników.
Wyremontowany Ośrodek od 2000 roku stał się siedzibą BTS ReKORD,
ale jest też udostępniany i chętnie wykorzystywany przez mieszkańców
i firmy regionu Podbeskidzia, między innymi do: rozgrywek amatorskich,
turniejów piłkarskich, imprez rekreacyjnych, biesiad i wielu innych. Podstawową dyscypliną sportową Klubu BTS ReKORD nadal jest piłka noż-

na. Zespół halowej piłki nożnej (futsalu) uczestniczy w ogólnopolskiej
rywalizacji nieprzerwanie od 1994 roku. Drużyna należy do ścisłej krajowej czołówki, co potwierdziła broniąc brązowego medalu po kilku dramatycznych meczach rozgrywanych według nowego systemu play-off. W sezonie 1999/2000 Klub zgłosił drużynę do rozgrywek piłki nożnej jedenastoosobowej począwszy od najniższej klasy „C”. Po kilku latach rywalizacji, zespół uzyskał awans do iV ligi Śląskiej. Ostatni sezon „rekordziści”
zwieńczyli drugim miejscem w tej klasie rozgrywkowej. W obecnym sezonie, pierwszy raz w historii Klubu, aż cztery zespoły młodzieżowe rywalizują w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Młodzi zawodnicy ReKORDu reprezentowali barwy narodowe zarówno w piłce nożnej, jak i w futsalu. Zespoły młodzieżowe ReKORDu
wielokrotnie sięgały też po medale Mistrzostw Polski w futsalu, m.in.
trzykrotnie zdobywając tytuł Mistrzów Polski w kategoriach u-18 i u-16
oraz czterokrotnie tytuły wicemistrzowskie. Od sezonu 2008/2009 funkcjonuje w klubie sekcja piłki nożnej kobiet. Zespół futbolistek występuje
obecnie na szczeblu ii ligi grupy śląskiej. Beskidzkie Towarzystwo Sportowe ReKORD, którego korzenie sięgają Lipnika, jest doskonałym przykładem na to, jak niewielka społeczna i lokalna inicjatywa mieszkańców
oraz zaangażowanie biznesu może pozytywnie zmienić świat.
Agnieszka Koperska

Szkoła od ulicy Startowej

Widok szkoły od strony boisk

PRZeDSiĘBiORCA Z LiPNiKA WyBuDOWAŁ
SZKOŁĘ W BieLSKu-BiAŁeJ

LiPNiK PiĘKNieJe
Jak wszyscy zauważyli od kilku tygodni w Lipniku trwają prace remontowe elewacji budynku przy ulicy Lipnickiej 133, w którym ma swoją siedzibę biblioteka i poczta. inwestorem remontu jest Stowarzyszenie
Lipnik, które już od 2011 roku przygotowywało się do rewitalizacji obiektu. Zakończenie remontu zaplanowane jest na wiosnę 2013 roku. Po

zakończeniu prac, budynek zaprojektowany przez Wilhelma Riedel’a z Bielska-Białej, ponad wszelką wątpliwość stanie się kolejną ozdobą dzielnicy.
Wykonane prace pokazują jak ciekawą architekturę ma ta modernistyczno-funkcjonalistyczna kamienica zbudowana w 1933 roku.

Przed remontem

Efekt zakończonego pierwszego etaup remontu
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20 LAT SAMORZąDu W LiPNiKu
W lutym 2012 roku minęło dwadzieścia lat od pierwszego historycznego Zebrania Mieszkańców Lipnika, które po roku 1989 w demokratycznych wyborach wyłoniło pierwszą samorządną Radę Osiedla w wolnej
od komunizmu Polsce. Dzielnica Lipnik była ostatnią na mapie Bielska-Białej, gdzie w 1992 roku utworzono lokalny samorząd. Głównymi inicjatorami powstania Rady Osiedla byli ówcześni członkowie Komitetu
Obywatelskiego na czele z jego przewodniczącym Panem Romanem Kubicą. Dzięki zaangażowaniu Komitetu od ponad dwudziestu lat Lipnik
ma swój samorząd, który stara się rozwiązywać problemy na poziomie
lokalnym, bardzo blisko ludzi. Zebranie mieszkańców odbyło się w siedzibie lipnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nadzór nad prawidłowością
zebrania sprawował Pan Jan Chrząszcz, ówczesny Radny Rady Miasta
Bielska-Białej. Od tego czasu minęło pięć kadencji lipnickiej rady, a każda swoją pracą przybliżała dzisiejszy wizerunek dzielnicy. Lipnik z roku
1992 trudno porównać już do dzisiejszej dzielnicy. Wówczas, po latach
praktycznego stosowania gospodarki socjalistycznej, dzielnica była bardzo
zaniedbana. Dom Polski, obecny Miejski Dom Kultury, był zamknięty,
płonące co kilka dni miejskie wysypisko śmieci powodowało, że ciężko
było nie zauważyć, że dzielnica dysponuje taką atrakcją, brakowało wodociągów, kanalizacji, szkoła mieściła się w trzech budynkach, brak było
uporządkowanego Centrum dzielnicy, zabytkowy mur przy kościele groził
zawaleniem, brakowało chodników w najbardziej uczęszczanych miejscach
nie mówiąc już o stanie lipnickich dróg, które były w katastrofalnym stanie. Ten stan odbijał się m.in. na cenach gruntów, których niewiele osób
chciało kupować chociaż działki w tamtych czasach Lipniku należały do
najtańszych w mieście. Brakowało chętnych do osiedlania się w Lipniku.
Wystarczyły niespełna dwie dekady działalności Rady Osiedla aby dzisiaj
nasza dzielnica wygląda zupełnie inaczej niż w 1992 roku. Powstały m.
in. nowe drogi, chodniki, wodociągi, szkoła otrzymała piękny nowoczesny
budynek z salą gimnastyczną i basenem, a Dom Polski po latach starań
rozpoczął drugą młodość. i nawet jeśli jeszcze wiele tematów nie udało
się zrealizować, to dzisiaj Lipnik bardzo chętnie jest wybierany jako miejsce do życia i to jest najlepsza puenta ostatnich 20 lat.
Paweł Pajor

Protokół z wyboru pierwszej Rady Osiedla w 1992 r.

DWA LATA NOWeJ RADy OSieDLA W LiPNiKu
Mija drugi rok działalności członków Rady Osiedla wybranych w dniu
29.kwietnia 2011. Spośród 25 kandydatur, zostało wybranych piętnastu
członków, z czego aż 10 osób nie zasiadało w radzie poprzedniej kadencji. W skład nowej Rady kadencji 2011–2015 weszli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sławomir Glaser – przewodniczący RO
Marek Konieczny – z-ca przewodniczącego RO
Klaudia Papla – sekretarz RO
Łukasz Pietrasina – skarbnik RO
Renata Lejawka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Marek Placzki – członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Hoffman – członek Komisji Rewizyjnej

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

gów w centrum Lipnika oraz modernizacji układu komunikacyjnego łączącego Lipnik Dolny z węzłem Krakowska Obwodnica Wschodnia. Tradycyjnie Rada jest inicjatorem dwóch imprez okolicznościowych dla społeczności Lipnika: Dzień Seniora i Spotkanie Opłatkowe oraz wspiera finansowo
imprezy lokalne takie jak: Majówka z 13-tką, Mikołaj w Domu Kultury,
konkurs Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury. „Chleb codzienny Rady Osiedla” to działania w kierunku lepszego oznakowania ulic, sprawnego odśnieżania, interwencje w przypadku zaśmiecania i zakłócania porządku. Promujemy też inicjatywy prozdrowotne i ekologiczne.
Zapraszamy mieszkańców oraz instytucje do wspólnych inicjatyw,
a bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych
problemów przynosi najlepsze rezultaty i jednocześnie pełniejsze zrozumienie konieczności prowadzonych działań. Słowa uznania i podziękowania kieruję między innymi do mieszkańców ulicy Odrzańskiej, Polnej
i żeleńskiego, którzy bardzo aktywnie biorą udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
przewodniczący Rady Osiedla Lipnik Sławomir Glaser

Bogdan Bogacki
Jan Firlej
Roman Kubica
izabela Kunc-Łyczko
Matylda Radomska
Grzegorz Tatara
Sebastian Wach
Roman żądło

Są to przedstawiciele lokalnych instytucji i grup mieszkańców Lipnika
chcący swą społeczną aktywnością wspierać lokalne inicjatywy, podnosić
standard życia w dzielnicy i monitorować problemy. Są wśród Rady reprezentanci wielu grup wiekowych, różnych zainteresowań i różnych części Lipnika. Rada Osiedla Lipnik jako jednostka pomocnicza miasta
pełni rolę partnera organów samorządowych i firm wykonawczych we
wszelkich istotnych sprawach dotyczących dzielnicy.
Rada obecnej kadencji jest bardzo zaangażowana w normalizację stanu
dzielnicy po zakończeniu prac przy obwodnicy, tj. place po budowie, hałas,
zamknięcie ul. Krzyżowej. Poważne komplikacje dla mieszkańców spowodowało przerwanie prac kanalizacyjnych w Lipniku, związane z bankructwem
głównego wykonawcy. Rada, konsekwentnie od lat, zabiega o ujęcie w budżecie miasta: modernizacji ulicy Polnej, nowego boiska szkolnego, parkin-

Bieżące informacje można uzyskać pod adresem internetowym:

www.lipnik.um.bielsko.pl
Spotkania Rady Osiedla LiPNiK odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godzinie 19.00 w Domu Kultury w Lipniku – Dom Polski ulica Podgórna 29.
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SeNSACyJNA PAMiąTKA PO ii WOJNie ŚWiATOWeJ
Latem 2009 roku niemal wszystkie media ogólnopolskie i lokalne doniosły o sensacyjnym odkryciu w Lipniku dokonanym przez ekipę budującą drogę ekspresową S 69, czyli wschodnią obwodnicę miasta. Chodzi
o unikalny, jak się potem okazało, w skali europy, specjalny niemiecki
schron bojowy, pochodzący z ostatniego roku ii wojny światowej, na
który natrafiły koparki podczas głębokich wykopów na polach po północnej stronie ulicy Krakowskiej, na wysokości cmentarza ewangelickiego.
Budowlani nie spodziewali się takiego znaleziska, gdyż przysypany półmetrową warstwą ziemi był niewidoczny, nie figurował także na żadnych
mapach. Tylko nieliczni starzy mieszkańcy Lipnika o nim pamiętali (schron
zasypano po wojnie), ale i tak poszedł w zapomnienie.
Tego typu znaleziska mógł się jednak spodziewać każdy, kto chociaż
trochę pamiętał o niedawnej historii naszej dzielnicy, kiedy to późnym latem
1944 roku Niemcy rozpoczęli w niej budowę pasa umocnień wojskowych,
mających powstrzymać nacierającą od wschodu Armię Czerwoną. Front
zatrzymał się w tym czasie na wschód od Tarnowa, ale przy kolejnej ofensywie Sowietów spodziewano się, że dotrze szybko do terenów prowincji
górnośląskiej, do której należało miasto Bielsko i gmina Lipnik. Przez miejscowości te przebiegała w układzie południkowym jedna z przygotowywanych
w wielkim pośpiechu przez Niemców linii obronnych nazywana B-2.
Okupanci liczyli, że kilka takich linii fortyfikacji o charakterze polowym, opartych o znaczną liczbę małych i średnich betonowych schronów
bojowych ze stanowiskami strzeleckimi i rzadszymi stanowiskami artyleryjskimi, powstrzyma nacierającego nieprzyjaciela. Było to fałszywe założenie, gdyż pancerne zagony sowieckie z łatwością przełamały w styczniu
1945 roku te będące w trakcie budowy fortyfikacje. Tylko na niektórych
ich odcinkach, tam gdzie nie nacierały w swej masie czołgi, doszło do
poważniejszych walk. Tak było w Lipniku, który przez 10 dni był terenem
zaciętych walk niemiecko-sowieckich.
Czy brał w nich udział odkryty schron bojowy? Prawdopodobnie. Znalezisko jest schronem specjalnego typu, zwanym Bauform 251, posiadającym 4 pomieszczenia, w tym dwa dla załogi, mogącej liczyć 5–6 żołnierzy, jeden magazyn na łuski oraz komorę bojową wyposażoną pierwot-

nie w pancerną wieżę z armatą 76,2 mm oraz stanowiska dla 2 karabinów
maszynowych. W przypadku naszego schronu smaczku dodaje fakt, iż
był on zbudowany z myślą o uzbrojeniu go w wieżę ze zdobycznego ciężkiego czołgu sowieckiego typu KW-1.
Dobrze się stało, że po sygnale jednego z jego mieszkańców o odkryciu przez buldożery takiej konstrukcji, nastąpiła interwencja bielskiej grupy miłośników fortyfikacji, skupionych w „Grupie Operacyjnej Bielsko-Biała” u inwestora obwodnicy, czyli w katowickim oddziale Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, co zapobiegło likwidacji schronu,
który zamierzano już wyburzyć (jako pierwsi spenetrowali obiekt saperzy).
interwencję wsparł konserwator miejski z Bielska-Białej, dzięki czemu
wstrzymano prace drogowe wokół schronu. Miłośnicy fortyfikacji zinwentaryzowali także i odczyścili żelbetonowy obiekt. Stwierdzili przy tym, że
zachował się on w niezłym stanie i był tylko nieznacznie uszkodzony, ale
rzecz jasna nie posiadał pancernej wieży, która zapewne została zdemontowana po przejściu frontu.
Już w sierpniu 2009 r. zapadła decyzja o jego przeniesieniu o około
30 m na bezpieczny teren powyżej wykopu i zachodniej krawędzi obwodnicy, gdzie jest z niej dobrze widoczny. Operacji tej dokonano w czerwcu
2010 roku przy pomocy specjalistycznego sprzętu budowlanego, co kosztowało ponoć wspomnianego inwestora niemałą sumę 550 tys. zł. Na tym
jednak dalsze działania wokół zabytku utknęły i to pomimo uruchomienia
w 2011 roku wspomnianej obwodnicy. Na nowym miejscu unikatowy
schron, w międzyczasie ponownie częściowo zasypany ziemią, wciąż czeka na konserwację i zagospodarowanie. Nie wiadomo kto ma na to wyłożyć pieniądze, w sytuacji zakończonej już inwestycji drogowej.
Naszym zdaniem schron powinien stać się atrakcją turystyczną naszej
dzielnicy i Bielska-Białej, gdyż jest bardzo cennym w skali Polski i europy zabytkiem sztuki fortyfikacyjnej. Za tego typu zabytki zabrali się niedawno Czesi i w krótkim czasie uczynili je obiektami masowej turystyki.
Warto pójść w ich ślady, tym bardziej, że schron jest także ważnym
świadectwem niedawnej, bolesnej historii Lipnika.
Jerzy Polak

Kochbunkr

Przeniesiony schron Bauform 251

Z BeTLeJeM DO LiPNiKA
Specjalnie na Święta Bożego Narodzenia, do Lipnika dotrze Betlejemskie
Światło Pokoju, niesione przez skautów i harcerzy. Ogień będzie można
zabrać również do swoich domów tuż przed świętami z siedziby Hufca
Beskidzkiego ZHP przy ul. Chopina 3 w Bielsku-Białej, Katedry Św. Mikołaja oraz z punktu w Gemini Park. Światło zapłonie również w lipnickiej
parafii, z której tuż przed świętami będzie je można zabrać.
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