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A u t o b u s e m
Gdy rok temu, Gazeta Lipnicka informowała, że
już niedługo, po wielu latach oczekiwań, do części
mieszkańców z naszej dzielnicy będzie jeździł miej−
ski autobus, wielu powątpiewało. My mieliśmy jed−
nak nadzieję, że to nastąpi.
Nie myliliśmy się, nowy rok szkolny w naszej
dzielnicy rozpoczął się miłym akcentem. Pierwsze−
go września 2004 roku po latach oczekiwać i starań,
mieszkańcy osiedla ks. Brzóski z Lipnika doczekali
się miejskiego autobusu. Od pierwszych dni „piąt−
ka” cieszy się wielkim powodzeniem, zwłaszcza
wśród osób dojeżdżających do pracy w mieście.
Szczególnie zadowoleni są uczniowie lipnickich
szkół i ich koledzy dojeżdżający do szkół w mieście,
którzy dzięki „Piątce” teraz rzadziej się spóźniają.
Na uwagę zasługuje fakt, ze podczas pierwszego
kursu w dniu uruchomienia autobus się zepsuł,
a to według fachowców w branży transportowej,
wróży linii nr „5” dobrą przyszłość.
Zabiegi o uruchomienie linii autobusowych, któ−
re miały by obsługiwać kilka tysięcy osób zamiesz−

kujących osiedla ks. Brzóski oraz osiedla przy ulicy
Polnej, trwają od początku lat 90. Gdy
w 1991 roku w dzielnicy powstała Rada Osiedla
„Lipnik”, jednym z pierwszych zadań, którymi rada
się zajęła było rozpoczęcie starań o nowe linie
autobusowe MZK. Niestety przez cała dekadę lat
dziewięćdziesiątych starania te, z różnych przyczyn
nie doczekały się pozytywnego rozwiązania.
W sprawie uruchomienia komunikacji MZK w
Lipniku interweniował od 1999 roku radny z Lip−
nika, Paweł Pajor, który poruszał problem braku ko−
munikacji miejskiej w dzielnicach peryferyjnych na−
szego miasta, na sesjach i komisjach Rady Miejskiej.
Wynikiem tych interwencji, w roku 2002 zostało
wybudowane przy ulicy Hetmańskiej rondo autobu−
sowe dla nowej linii autobusowej. Niestety ze wzglę−
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du na brak środków finansowych w budżecie mia−
sta na rok 2003 oraz zmiany kadrowe na stanowi−
sku dyrektora MZK, skomunikowanie osiedli lipnic−
kich z miastem zostało odłożone do 2004 roku. Na
uwagę zasługuje fakt, iż do walki o autobus dla Lip−
nika aktywnie po wyborach do Rad Osiedlowych
w 2003 roku, włączył się nowy przewodniczący lip−
nickiej Rady Osiedla, Marek Krywult.
Dzięki wspólnemu działaniu oraz zrozumieniu pro−
blemu
mieszkańców
przez obecne kierownic−
two miasta w osobie
zastępcy prezydenta
Henryka Juszczyka,
jak i dzięki akcepta−
cji pomysłu urucho−
mienia nowej linii
autobusowej
dla
Lipnika, przez no−
wego
dyrektora
MZK Marka Knapi−
ka, dyrektora ds.
technicznych Bar−
tłomieja
Małasa
oraz
kierownika
działu eksploatacji Wiesława Nechrebeckiego, auto−
bus nr 5 mógł ruszyć od pierwszego września.
Obecnie obowiązujący rozkład jazdy autobusu jest
tymczasowy i obowiązywać będzie do końca 2004
roku. Zgodnie z wnioskami mieszkańców naszej
dzielnicy w przyszłym roku autobus ma jeździć rów−
nież w soboty i niedziele, ale nie wcześniej jak od
lutego 2005, gdy będzie już znany budżet miasta.
Następnym zadaniem dla samorządowców z na−
szej dzielnicy, będzie uruchomienie komunikacji
dla mieszkańców z osiedli przy ulicy Polnej, którzy
również od lat dopominają się o autobus.
Redakcja
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Dach naszego Domu
od lat przy ulewnych deszczach zalewane są po−
mieszczenia w budynku. Jednak niedawno pojawi−
ła się nadzieja, że za kilka tygodni Dom Polski
dostanie nowe przykrycie. Nie remontowany przez
prawie 100 lat dach wymaga natychmiastowej
wymiany. Władze miasta dostrzegły nareszcie po−
trzebę pomocy dla naszego lipnickiego zabytku.
Przygotowania do wymiany dachu trwają już od
kilku tygodni, prowadzone są przez Wydział Inwe−
stycji Urzędu Miasta. Za kilka tygodni, jeżeli po−
goda będzie nam sprzyjać, przeciekający
i niebezpieczny azbest na „Domu Polskim” zosta−
nie zastąpiony nowym dachem, a wówczas będzie−
my mogli powiedzieć, że uratowaliśmy kolejny
ważny dla Lipnika budynek, a wiosną postaramy
się odnowić jego elewację oraz uporządkować
ogród.

Wybudowany na początku XIX wieku Dom
Polski w Lipniku, który do nacjonalizacji przez
władze komunistyczne w 1948 roku należał do
Towarzystwa Katolickiego z Lipnika, nie miał
szczęścia do gospodarzy przez ostatnie kilkadzie−
siąt lat. Eksploatowany przez miejskie władze i
traktowany jako swoja własność niestety nie docze−
kał się żadnego poważniejszego remontu przez te
wszystkie lata. Gdyby nie interwencja w roku 2000
Stowarzyszenia, „Lipnik”, które przeprowadziło
najistotniejsze remonty przy pomocy życzliwych
darczyńców, prawdopodobnie budynek uległby
całkowitemu zniszczeniu. Przypomni należy ze w
momencie przejmowania opuszczonego przez
miasto budynku był pozbawiony ogrzewania, sys−
temu rynnowego, prądu, wody, podłogi w małej
sali, toalet zaplecza kuchennego – totalna ruina.
Do dzisiaj wiele osób nie może zrozumieć, jaki
interes mało stowarzyszenie „Lipnik” remontując
i oddając pomieszczenia wyremontowane nieod−
płatnie dla Domu Kultury. Był interes, aby budy−
nek uratować i aby służył mieszkańcom naszej
dzielnicy i miasta. Dzięki uruchomieniu domu
kultury powróciło życie do budynku i nie straszy
już on wieczorami swoimi ciemnymi oknami.
Budynek, w którym rodziła się wolna Polska na
początku wieku XIX tak bardzo związany z histo−
ria Lipnika, gdzie tętniło życie kulturalne i powsta−
ło Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
znowu nam śluzy.
Niestety dotychczas nie udało się wyremontować
dziurawego dachu Domu Polskiego, przez który

Paweł Pajor

Startuje Projekt Leśniczówka
Pomysł ożywienia lipnickiej Leśniczówki zrodził
się już na początku lat dziewięćdziesiątych, pierw−
sze wnioski Stowarzyszenia „Lipnik” do władz mia−
sta o podjęcie natychmiastowych działań w celu ra−
towania tego zabytkowego budynku datowane są na
rok 1997. Przez długie lata budynek nie miał szczę−
ścia do remontów. Jedyny remont, jaki został wyko−
nany w ostatnich latach, miał miejsce w połowie lat

dziewięćdziesiątych. Wówczas na wniosek Rady
Osiedla „Lipnik”, z funduszy Miejskiego Konserwa−
tora Zabytków oraz Nadleśnictwa Bielsko−Biała, zo−
stał naprawiony przeciekający dach. Przez wiele lat
Nadleśnictwo dbało o obiekt w miarę swoich moż−
liwości, niestety z braku pieniędzy nie mogło zaan−
gażować się bardziej w prowadzenie renowacji
budynku, a miasto nie mogło przekazać pieniędzy
ze względu na to, że nie było właścicielem budyn−
ku. Kilka lat temu wydawało się, że Bielsko−Biała
przejmie od Skarbu Państwa i wyremontuje budy−
nek, jednak przeciągająca się procedura w warszaw−
skich urzędach, wybory parlamentarne i samorzą−
dowe, przeciągnęły formalności do roku 2003. Gdy
w roku 2004 wydawało się, że budynek zostanie
nareszcie przejęty przez miasto od skarbu państwa
i uratowany przed dalsza degradacją, miasto w
ostatnim momencie wycofało się, tłumacząc to
niekorzystnymi dla miasta zapisami umowy najmu
Leśniczówki, zaproponowanymi przez Lasy Pań−
stwowe. Pojawiła się jednak nadzieja, że budynek
może zostać przekazany organizacji pozarządowej.
Jako Stowarzyszenie „Lipnik” byliśmy tą informacją
bardzo mile zaskoczeni, gdyż przez wiele lat nasze
Stowarzyszenie starało się o przejęcie budynku
niestety z różnych przyczyn nie było to wówczas
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możliwe. I oto 01 grudnia 2004 roku otrzymaliśmy
pismo od Dyrektora Generalnego Lasów Państwo−
wych dr inż. Janusza Dawidziuka, że Leśniczówka jed−
nak może zostać przekazana w użytkowanie Stowarzy−
szeniu „LIPNIK”. Tak więc, po wielu latach walki o
uratowanie naszego lipnickiego zabytku osiągnęliśmy
nasz podstawowy cel i teraz możemy próbować ura−
tować kolejny budynek związanym z historią naszej
dzielnicy.
Na pewno Państwo są ciekawi, co tam powstanie.
Pomysł na zagospodarowanie budynku nosi nazwę
„Projekt Leśniczówka” i rodził się wiele lat. Długo
nasze Stowarzyszenie zdobywało niezbędną wiedzę do
odtworzenia klimatu kulturowego istniejącego w tym
rejonie, gdy tereny te pełniły jeszcze funkcję zapew−
niającą rekreację i wypoczynek dla mieszkańców
naszego miasta, zwłaszcza miasta Białej. Odtworzenie
klimatu Leśniczówki stanowi główny element projek−
tu, który ma doprowadzić w przyszłości do rewitaliza−
cji obszaru Groniczek. Projekt zakłada zlokalizowanie
w Leśniczówce ośrodka edukacji ekologicznej, który
będzie się zajmował edukacją przyrodniczą, kultywo−
waniem lokalnej tradycji kulinarnej, rolniczej, promo−
waniem naturalnej żywności, może będzie prowadzo−
na hodowla zwierząt, produkcja serów i prowadzona
pasieki dydaktycznej. Mamy nadzieję, iż Stowarzysze−
nie „Lipnik” wspólnie z Lasami Państwowymi oraz in−
nymi organizacjami społecznymi, z Lipnika, które
serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji
„Projektu Leśniczówka”, wypracujemy kierunki odtwo−
rzenia i rozwoju dla obszaru Groniczek. Projekt prze−
widuje również odbudowę Amfiteatru oraz odtworze−
nie, wytyczonej już kilka lat temu, wspaniałej 4 kilo−
metrowej ścieżki spacerowo biegnącej od Leśniczów−
ki do kamieniołomów w Straconce.
Mamy również nadzieję, iż „Projekt Leśniczówka”
jako rewitalizacja lokalnego obszaru kulturowego,
będzie mogła być sfinansowana ze środków Unii Eu−
ropejskiej z Programu Rozwoju Lokalnego, który ma
zostać uruchomiony w 2005 roku.
Chcielibyśmy, aby już wiosnę turyści, wybierający się
w rejony lipnickich gór, mogli napić się herbaty
i ogrzać przy palenisku przygotowanym przez Har−
cerzy z lipnickiego Szczepu ZHP, z którym Stowarzy−
szenie „Lipnik” współpracuje w ramach realizowane−
go projektu. Do zobaczenia w Leśniczówce.
Paweł Pajor
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Po dłuższych zabiegach uda−
ło się w końcu Stowarzyszeniu
„Lipnik” zapewnić środki na
remont generalny dachu
Domu Polskiego, który będzie
wykonany w 2005 roku pod
czujnym okiem konserwatora
zabytków. Dotyczy on bowiem
obiektu, który już stał się zabyt−
kiem, a jego dzieje splotły się
nierozerwalnie z działalnością
polskiej ludności dawnego Lipnika. Warto więc na
łamach naszego czasopisma pokrótce przypo−
mnieć bogatą historię tego miejsca.
Dzisiejszy Dom Polski to przede wszystkim siedzi−
ba Domu Kultury w Lipniku i Stowarzyszenia „Lip−
nik” z adresem ul. Podgórna 29 a wejściem głów−
nym od ryneczku lipnickiego. Obiekt położony
jest dokładnie w centrum dzielnicy i stara się tak−
że pełnić rolę głównego ośrodka kulturalnego Lip−
nika poprzez organizowane tu imprezy, zajęcia
w kółkach zainteresowań oraz zabawy. Tętni ży−
ciem, a jeszcze w latach 90. XX wieku wydawało
się, że zostanie skazany na zapomnienie i ruinę.
Dom Polski to właściwie dwa budynki połączone
ze sobą. Starszy, parterowy, ustawiony frontem do
ryneczku, o dawnym numerze konskrypcyjnym 36
(ustanowionym w 1776 r.) i późniejszym 62 (z I
poł. XIX w.) został wzniesiony jako murowany
około połowy XVIII wieku nieopodal miejsca,
gdzie skrzyżowały się drogi lokalne prowadzące
z różnych kierunków do centrum Lipnika.
Budynek był własnością bogatej rodziny chłop−
skiej, która mogła sobie pozwolić na wzniesienie
tak okazałej, jak na ówczesne czasy budowli. Nie
wiemy kto dokładnie był właścicielem domu w
XVIII wieku, ale w I połowie XIX wielu była nim
rodzina Limertów (m.in. Jednej ojciec i Jednej
syn). Całkiem możliwe, że przez jakiś czas w domu
wynajmowano izbę dla lipnickiej szkoły ludowej
(katolickiej). W 1877 roku dom kupił Józef Kowal−
czyk, radny gminy i przewodniczący Komitetu
Kościelnego w Lipniku. Odtąd wspomniany Komi−
tet zbierał się właśnie w domu Kowalczyka, podob−
nie jak gminna rada szkolna, której prezesem był
Kowalczyk przez szereg lat.
W 1905 roku w budynku ulokowała się polska
Spółka Kasy Oszczędności i Pożyczek systemu Ra−
iffeisena, który prowadził Franciszek Bąk. Kasa ta
istniała do II wojny światowej. W 1910 roku od
rodziny Kowalczyk zakupił dom Józef Dyczek z
żoną Katarzyną. Wkrótce budynek ze względu na
swoje położenie zwrócił uwagę działaczy polskich
w Lipniku, szukających miejsca na planowany
Dom Polski – siedziby polskich organizacji w tej
miejscowości. Odpowiednimi działaniami pokiero−
wał w 1914 roku wikary lipnicki ks. Stanisław
Kobyłecki, który powołał do życia Komitet Badaw−
czy Domu Polskiego w Lipniku na czele z preze−
sem Franciszkiem Byczkiem. W imieniu komitetu
ks. Kobyłecki wykupił od rodziny Dyczków budy−
nek nr 62 wraz z przyległą działką za dużą sumę
20.000 koron austriackich. Stało się to jeszcze

Książka o Lipniku –
niepowtarzalna historia
Dwa lata minęło od wydania przez Stowarzyszenie
„Lipnik”− „Zarysu dziejów Lipnika”. Jak do tej pory
żadnemu innemu stowarzyszeniu działającemu w
Bielsku−Białej nie powiodła się sztuka doprowadze−
nia do wydania drukiem tego typu książki.
Publikacja autorstwa bielskiego historyka dr Jerze−
go Polaka, wydana w 2002 roku znalazła już kilku−
set czytelników, nie tylko z naszej dzielnicy. Powę−
drowała ona w różne strony świata, do USA, Nie−
miec, Peru, Można ją znaleźć również w miejskich
bibliotekach oraz w naszej szkolnej bibliotece.
Osoby, które chciałyby kupić jeszcze książkę mogą
zrobić to w Kiosku Ruchu na Ryku w Lipniku, Dziel−
nicowej Bibliotece lub Szkole.
Paweł Pajor
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żadnej subwencji na jego utrzymanie i konieczne
remonty. Dodać należy, że w Domu Polskim odby−
wały się także przed 1939 rokiem liczne imprezy
katolickie jak jasełka, opłatki „święcone”, akade−
mie Akcji Katolickiej itd.
W latach 30. koło TSL im. Królowej Jadwigi pod
prezesurą inż. Włodzimierza Miodowicza założyło
w Domu Polskim bibliotekę publiczną, która za−
stąpiła czynną wcześniej Czytelnię Polską. Biblio−
teka posiadała księgozbiór złożony z 700 tomów i
około 100 czytelników. Była jedyną instytucją w
Domu Polskim subwencjonowanym przez miasto.
11 listopada 1938 roku odbyła się przed Domem
Polskim podniosła uroczystość przekazania Wojsku
Polskiemu przez społeczeństwo lipnickie i TG „So−
kół” karabinu maszynowego.
Dom Polski został zdemolowany przez miejsco−
wych Niemców−hitlerowców zaraz po wkroczeniu
wojska niemieckiego do Lipnika w dniu 3 września
1939 roku. Orzeł polski wiszący na ścianie fronto−
wej sali teatralnej został skuty przez Józefa Herot−
za, a biblioteka TSL zniszczona. Okupant zlikwi−
dował natychmiast polskie organizacje, a budynki
Domu Polskiego przekazał organizacjom hitlerow−
skim.
Po II wojnie światowej Dom Polski powrócił do
swych przedwojennych funkcji jako siedziba orga−
nizacji polskich i katolickich w Lipniku – oczywi−
ście tych, na których istnienie zezwolił reżim ko−
munistyczny (Towarzystwo Polsko−Katolickiego
Domu Ludowego). Odbywały się w nim właściwie
liczne imprezy polityczne organizowane przez PPR
i PPS, akademie pierwszomajowe oraz zabawy
taneczne. Czym była biblioteka ludowa, później
punkt Biblioteki Miejskiej w Białej. Swoją siedzi−
bę w Domu Polskim miała także od 1945 r. Zwią−
zek Samopomocy Chłopskiej.
Po 1945 roku Dom Polski został przemianowa−
ny przez nowe władze na „Dom Ludowy w Lipni−
ku”, a jego gospodarzem został Jan Byk z PPS. W
dniu pamiętnych wyborów do Sejmu Ustawodaw−
czego, 19 stycznia 1947 roku, obiekt był lokalem
wyborczym dla całej miejscowości.
Jednocześnie władze komunistyczne zaczęły ro−
bić trudności z dalszym istnieniem Towarzystwa
Polsko−Katolickiego Domu Ludowego, które osta−
tecznie zostało rozwiązane na początku 1950 roku.
Jego majątek czyli Dom Polski został decyzją Pre−
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 18 kwiet−
nia 1952 roku przekazany na Skarb Państwa, z
przeznaczeniem do użytkowania przez Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku−Białej. W tym
czasie Dom Polski przestał pełnić rolę do której
został powołany, stając się jednym z wielu, zanie−
dbanych obiektów tzw. socjalistycznej kultury po−
wielającej wzorce sowieckiej kultury masowej.
W 1994 roku obiekt stał się własnością Gminy
Bielsko−Biała, a w 1998 roku oddany został w użyt−
kowanie Stowarzyszeniu „Lipnik”, które podjęło
kroki, by przywrócić mu nie tylko dawny wygląd,
ale uczynić zeń ponownie polską placówkę kultu−
ralną.
Jerzy Polak

przed wybuchem I wojny światowej, chociaż for−
malny kontrakt kupna−sprzedaży sporządzono 16
marca 1917 roku. Formalnymi właścicielami bu−
dynku stali się: ks. Stanisław Kobyłecki, Franciszek
Dzień i Jan Bukowski. Dwaj ostatni rolnicy, byli
znanymi działaczami polskimi w Lipniku. Według
koncepcji ks. Kobyłeckiego budynek miał się stać
siedzibą wszystkich, licznych już organizacji pol−
skich w Lipniku, działających przy silnej konkuren−
cji towarzystw niemieckich i wrogości niemieckiej
rady gminnej w Lipniku. Ks. Kobyłecki zaprojek−
tował dobudowę z boku budynku dużej sali na
zebrania i przedstawienia teatralne. Budowa ta
rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem wojny w
1914 roku i pochłonęła 13.000 koron. Planowano
nawet otwarcie Domu Polskiego w sierpniu 1914
roku. Jednak do uroczystości nie doszło, bowiem
w lipcu ks. Kobyłecki został niespodziewanie od−
wołany z parafii lipnickiej przez biskupa A. Sapie−
hę, a wkrótce wybuchła I wojna światowa. Budo−
wę przerwano. Wznowiono ją dopiero w 1918
roku, w ostatnich miesiącach wojny. Poprowadził
ją miejscowy budowniczy Andrzej Herman oraz
Komietet Ludowy na czele z proboszczem ks. Adol−
fem Włodkiem i Andrzejem Hryćko.
Uroczyste otwarcie Domu Polskiego w Lipniku,
z udziałem licznych delegacji polskich organizacji
w Białej i Straconce, w obecności setek lipnickich
Polaków nastąpiło 22 września 1918 roku.
Dom Polski prócz sali widowiskowej – która prze−
trwała właściwie w stanie niezmienionym do dnia
dzisiejszego, zajął również pomieszczenia budyn−
ku nr 62, w których ulokowały się polskie instytu−
cje i organizacje, z czasem również sklep i gospo−
da, które miały zapewnić finansowe podstawy dzia−
łania całej instytucji.
Dom Polski stał się w I połowie XX wieku cen−
trum życia społeczno−kulturalnego Polaków w
Lipniku. Działały w nim m.in. takie organizacje jak
Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, Polska Grupa
Amatorska (teatralna), wspomniana Szkółka
Oszczędności i Pożyczek, Czytelnia Polska, katolic−
kie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, odbywały
się tu również zebrania polityczne polskich partii
prawicowych oraz akademie i uroczystości związa−
ne ze świętami narodowymi i państwowymi
(3 Maja, 11 Listopada).
Gospodarzem Domu Polskiego było Stowarzysze−
nie Polsko−Katolickiego Domu Ludowego założo−
ne 13 lutego 1927 roku, które zostało formalnie
właścicielem obiektu na podstawie kontraktu kup−
na−sprzedaży zawartego 27 czerwca 1929 roku z 3
wspomnianymi działaczami polskimi (za 17.400
złotych). Długoletnim prezesem Stowarzyszenia
był Jan Pysz.
W latach 20. do działających już w Domu Polskim
organizacji dołączyły: gniazdo Towarzystwa Gimna−
stycznego „Sokół”, założone w 1926 roku (miało
tu swoją tzw. sokolnię), Scena Ludowa „Jutrzenka”
przy KSMP (dawała liczne przedstawienia teatral−
ne) oraz polski chór prowadzony przez organistę
Antoniego Szczerskiego.
W okresie rządów sanacji Dom Polski w Lipniku
był postrzegany przez władze jako siedziba lokal−
nej opozycji polskiej, stąd też nie udzieliły one
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Święto Niepodległości w Lipnickim Gimnazjum
Ubiegłoroczne obchody Dnia Niepodległości
zbiegły się w naszym gimnazjum ze świętem nada−
nia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W ciągu roku szkolnego wiele razy wracaliśmy do
tych wydarzeń.
W czerwcu br. grono pedagogiczne naszego gim−
nazjum złożyło kwiaty na płycie grobu p. Marii Pił−
sudskiej na wileńskiej Rosie, gdzie spoczywa serce
Marszałka.
W październiku na korytarzu szkolnym mgr Anna
i Olga Bies przygotowały wystawę tematyczną.
11 listopada 2004 r. młodzież szkolna, nauczycie−
le i mieszkańcy dzielnicy zgromadzili się w koście−
le pw. Narodzenia NMP w Lipniku , na mszy św. w
intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Prałat Józef
Sanak.
Szanownego gościa przyjął gospodarz parafii, ks.
Marian Michalak, a w imieniu gimnazjum przywi−
tali go mgr Bogdan Gacek i przewodnicząca RM,
Sonia Herjan.

...i w szkole.
Recytację tekstów poetyckich uświetnił występ
szkolnego chóru i Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod
batutą Pana Dyrektora Romana Kubicy.
Akademię przygotowali: mgr Dorota Górna−Król,
mgr Wanda Czyż, mgr Barbara Damek, z pomocą
mgr Bogdana Gacka mgr Bogusławy Motak i mgr
Magdaleny Linnert.
Przy dźwiękach pieśni legionowych reprezentan−
ci klas złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświę−
coną J. Piłsudskiemu, znajdującą się w budynku
lipnickiego gimnazjum.
Dorota

Wieża jak nowa
Jesienią została pięknie wyremontowana wieża na−
szego lipnickiego Kościoła. Dach dzwonnicy pokryła
piękna blacha miedziana, która zabezpieczy go na
wiele lat. Przy okazji został odnowiony zegar na
wieży kościelnej oraz jej elewacja. Jak poinformo−
wał redakcję ks. proboszcz Marian Michalik, wyko−
nanie remontu wieży stanowi pierwszy etap remon−
tu całego dachu lipnickiej świątyni, którego rozpo−
częcie Parafia planuje w 2005 roku.
Redakcja

Uroczystość w kościele parafialnym
W czasie kazania zwrócił się do zebranych z ape−
lem, aby pamięć o chlubnej przeszłości naszego
kraju była kultywowana, szczególnie dziś, gdy Pol−
ska jest krajem członkowskim UE.
Po uroczystej mszy św., znany bielski historyk, dr
Jerzy Polak wygłosił prelekcję o wydarzeniach po−
przedzających odzyskanie przez Polskę niepodległo−
ści w 1918 r. i udziale miejscowej ludności w szere−
gach Legionów walczących u boku Marszałka Józe−
fa Piłsudskiego.
Słowa montażu poetycko−muzycznego przypo−
mniały, że droga do odzyskania wolności była trud−
na i długa, okupiona krwią wielu pokoleń Polaków.
W czasie apelu poległych oddano cześć uczestni−
kom powstań narodowych, ofiarom zaborców, żoł−
nierzom walczącym na frontach I wojny światowej
i wszystkim, którzy oddali życie za niepodległą, de−
mokratyczną Ojczyznę.

Wieża przed
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GIMNAZJALNY

Co słychać w gimnazjum ?
19 VI 2004
Gimnazjum nr 4, zorganizowa−
ło wspólnie ze Stowarzyszeniem
„LIPNIK”, Radą Osiedla „LIP−
NIK” oraz Miejskim Domem Kul−
tury już po raz VII PIKNIK LIP−
NICKI, który tradycyjnie miał
miejsce w Amfiteatrze.

19 IX 2004
Gimnazjum wystartowało w
XVII Rodzinnym Rajdzie Rowe−
rowym organizowanym pod pa−
tronatem senator Grażyny Stani−
szewskiej.
Nasza ekipa liczyła 96 osób. W
drużynie byli nauczyciele, ucznio−
wie oraz rodzice i sympatycy wy−
cieczek rowerowych. Pozwoliło
nam to na zdobycie II miejsca w
konkursie na „Najliczniejszą re−
prezentację szkoły”. Otrzymali−
śmy: piłki, puchar oraz dyplom.
Tradycyjnie już w tym dniu była
przepiękna letnia pogoda. Posta−
nowiliśmy brać udział w następ−
nych edycjach Rajdu Rodzinne−
go i zająć pierwsze miejsce. Za−
praszamy już dzisiaj wszystkich
sympatyków rowerowych wycie−
czek do wzięcia udziałów w raj−
dach z naszą drużyną.

24.IX. 2004
W sztafetowych biegach przeła−
jowych dziewcząt, o mistrzostwo
szkół gimnazjalnych Bielska−Bia−
łej nasze uczennice zdobyły 1
miejsce. Szkołę reprezentowały
mistrzynie w składzie: Chlipała
Monika, Chrobak Małgorzata,
Glaser Paulina, Kubica Agniesz−
ka, Łusińska Ewelina, Markowska
Barbara, Stettner Magdalena i
Stokłosa Katarzyna – brawo
dziewczęta.

6 X 2004
Cała społeczność naszej szkoły
brała udział w tradycyjnym już
jednodniowym V Rajdzie Gimna−
zjalnym.

Celem tegorocznego rajdu i
miejscem spotkania wszystkich
klas był górski szczyt – Hrobacza
Łąka, położony na wysokości 828
m n.p.m. w paśmie Beskidu Ma−
łego.
Klasom zostały wcześniej przed−
stawione i przydzielone dwie tra−
sy turystyczne prowadzące z Biel−
ska−Lipnik na Hrobaczą Łąkę:
– czarny szlak z Lipnika – Wró−
blowice przez przełęcz „U Pa−
nienki”, dalej szlakiem czerwo−
nym na Hrobaczą Łąkę,
– niebieski szlak z Lipnik−Leśni−
czówka – amfiteatr do szczytu
Gaiki, a następnie szlakiem
czerwonym przez Kopiec i Gra−
niczki na Hrobaczą Łąkę.
Rajd miał charakter turystycz−
no−rekreakyjny z akcentem na
edukację regionalną i krajobra−
zową. Na miejscu spotkania, na
górskiej polanie obok schroni−
ska, odbyły się różnego rodzaju
konkursy pomiędzy klasami.
Powołane, z nauczycieli nie bę−
dących wychowawcami klas, jury
oceniało współzawodnictwo w:
– konkursie piosenki klasowej „
Na góralską nutę”,
– konkursie plastycznym pod na−
zwą „Beskidzki pejzaż”,
– przypowieściach „Góralskie ba−
janie”,
– konkursie wiedzy turystyczno−
krajobrazowym,
– został również ogłoszony kon−
kurs na najlepsze fotografie z
rajdu.
Całej imprezie towarzyszył
wszystkim doskonały humor i
zabawa, a zwłaszcza przepiękna
słoneczna pogoda, która podkre−
ślała piękno naszych Beskidów.

8.X.2004
Odbyła się uroczysta akademia
zamykająca cykl obchodów po−
święconych 60 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego „63
Dni Walczącej Stolicy”.
Młodzież przypomniała tragicz−
ny los pokolenia Kolumbów, po−
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kolenia naznaczonego piętnem
historii.
Montaż słowno – muzyczny
składał się z wierszy młodych
poetów, którzy zginęli w sierpniu
i wrześniu 1944 r. jako żołnierze
AK. Przypomniano sukcesy i
upadek tego niepodległościowe−
go zrywu,cierpienia cywilnych
mieszkańców Warszawy, zniszcze−
nia i powojenne losy powstań−
ców. Akademię przygotowali:
mgr Dorota Górna−Król, mgr
Barbara Damek, mgr Bogusława
Motak oraz mgr Bogdan Gacek.

18.X.2004
Drużyna złożona z najlepszych
matematyków naszego gimna−
zjum w składzie: Piotr Motak,
Filip Waluś i Adam Wrzesiński re−
prezentowała szkołę w VII Kon−
kursie Matematycznym o Puchar
Dyrektora LO V w Bielsku – Bia−
łej. W eliminacjach konkursu
brały udziały udział 33 szkoły z
powiatów: bielskiego, cieszyń−
skiego, oświęcimskiego, pszczyń−
skiego oraz Bielska – Białej. Do
ścisłego finału zakwalifikowało
się 10 najlepszych drużyn, a
wśród nich nasi gimnazjaliści,
którzy zajęli 6 miejsce. Finał od−
będzie się w styczniu 2005 roku
i już dzisiaj trzymamy za nich
kciuki.

22.X.2004
W Konkursie Plastycznym pt.
„Mój ulubiony bohater literacki”,
którego organizatorem był
Gminny Ośrodek Kultury Rekre−
acji i Sportu w Buczkowicach, 1
miejsce zdobyła uczennica kl. III
naszego gimnazjum Agnieszka
Kozłowska, a wyróżnieniem na−
grodzono Angelikę Smolarczyk.
Sukces naszych gimnazjalistek
jest tym większy ponieważ w kon−
kursie wzięło udział aż 571
uczestników z całego powiatu
bielskiego i żywieckiego.
Nauczyciele Gimnazjum nr 4
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Z WIZYTĄ W WILNIE.
Od 11 listopada 2003 roku Gimnazjum nr 4 nosi
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uroczystości towarzyszące nadaniu imienia szko−
le tkwią jeszcze głęboko w naszej pamięci.
Nie skończyły się one jednak tamtego listopado−
wego dnia. Oto szkolne Koło Historyczne
pod opieką mgr Anny Bies 5 grudnia 2003 r. w
rocznicę urodzin swego Patrona odwiedziło
miejsce jego spoczynku Katedrę Wawelską w Kra−
kowie.
Grono Pedagogiczne postanowiło również uczcić
pamięć Marszałka. Zorganizowano wyjazd do Wil−
na, by odwiedzić tamtejszy słynny cmentarz na
Rossie. Słynny, bo przecież tam, zgodnie z życze−
niem Józefa Piłsudskiego, spocząć miało Jego ser−
ce i prochy Matki.
12 maja 1936 roku, czyli w pierwszą rocznicę
śmierci Marszałka ostatnia wola została speł−
niona. Odbył się uroczysty pogrzeb w Wilnie.
Jakże wymowna jest inskrypcja na czarnym granicie
płyty nagrobnej:
„Ty wiesz, że dumni nieszczęściem
nie mogą
Za innych śladem iść tą samą drogą.
MATKA I SERCE SYNA
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast
domu
Gniazdo na skałach orła: niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie.
Tak żyłem.”

Nauczyciele naszego Gimnazjum przy Pomniku
Anioła trzymającego Kaganek Oświaty

I oto 27 czerwca 2004 roku dyrektor Roman Ku−
bica oraz nauczyciele z naszego Gimnazjum złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobie gdzie spoczywa
„Matka i serce Syna”.
Nie uszedł uwadze nauczycieli niewielki cmenta−
rzyk wojskowy tuż obok grobu Józefa Piłsudskiego.
Zwiedzili miejsce, gdzie spoczywają polegli w walkach
o Wilno polscy żołnierze 1919−20 roku, zastrzelona
17 września 1939 roku warta honorowa, która stała
przy grobie Marszałka i żołnierze AK polegli w
operacji Ostra Brama w 1944 r.
Cmentarz na Rossie w Wilnie jest jedną z najstar−
szych nekropolii w Europie. Spoczywa tu wielu wy−
bitnych Polaków, których groby także odwiedzono.
Po wizycie na Rossie można już było zwiedzić samo
Wilno, miasto katedr, kościołów i Ostrej Bramy, mia−
sto, z którym związany był nasz wielki poeta, wieszcz
narodowy Adam Mickiewicz.
Szczególnym momentem dla wszystkich była chwi−
la cichej modlitwy i refleksji u stóp pani Ostrobram−
skiej oraz zwiedzanie domu, w którym mieszkał A.
Mickiewicz, gdzie redagował poemat „Grażyna”.
Wilno jest pełne polskości, pozostawia niezatarte
wrażenia na przybyszach.
Anna

Na zdjęciu obok nauczyciele Gimnazjum przed
Grobowcem, w którym spoczywa serce Wielkie−
go Marszałka
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E g z a m i n G i m n a z j a l ny 2 0 0 4
K o l e j n y e g z a m i n ko l e j n a s a t y s f a k c j a
W tym roku w miesiącu maju uczniowie ostatnich
klas gimnazjów przystąpili do odbywającego po się
już raz trzeci egzaminu. W dniu 5 maja uczniowie
w całym kraju pisali część humanistyczną, a 6 maja
część matematyczno−przyrodniczą.
Po raz pierwszy w tym roku komisje egzaminacyj−
ne przygotowały przykrą niespodziankę dla ściąga−
jących. W każdej szkole rozdano uczniom trzy
wersje testów. Wszyscy otrzymali te same zadania
sprawdzające te same umiejętności. Identyczne
również były polecenia, jednak w pytaniach za−
mkniętych w każdej wersji zamieniono kolejność
odpowiedzi – np. w pierwszej dobra odpowiedź
kryła się pod a, w kolejnej – pod b, a w trzeciej –
pod c. Ani nauczyciele, ani uczniowie nie wiedzieli
wcześniej, że arkusze egzaminacyjne mają różne
wersje.
W lipcu do szkół dotarł raport przedstawiający
wyniki osiągnięte przez gimnazjalistów województwa
śląskiego zarówno w pierwszej jak i drugiej części
egzaminu opracowany przez Okręgową Komisję Eg−
zaminacyjną w Jaworznie
Tegoroczny egzamin był trudniejszy od poprzed−
nich, co przyznają specjaliści z okręgowych komisji eg−
zaminacyjnych, stąd też między innymi w całym kraju
gimnazjaliści osiągnęli trochę niższe wyniki niż w
latach ubiegłych. Jednak wyniki osiągnięte w naszym
województwie należą do najwyższych w kraju, a pośród
wszystkich miast województwa śląskiego wynik najwyż−
szy po raz kolejny uzyskali uczniowie Bielska−
−Białej.
Nie znamy tym razem wszystkich wyników poszcze−
gólnych szkól gimnazjalnych naszego miasta. Doko−
nując analizy i porównania wyników naszych gimna−
zjalistów, osiągniętych w poszczególnych częściach
egzaminu, posłużyliśmy się ogólnym wynikiem osią−
gniętym w naszym województwie oraz w Bielsku−Bia−
łej. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że w obu przy−
padkach porównawczych uczniowie naszego gimna−
zjum uzyskali wynik wyższy.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nie−
mal w całym kraju, województwie również w naszym
mieście, niżej niż w latach ubiegłych wypadła część
matematyczno−przyrodnicza, natomiast nasza szkoła
osiągnęła najwyższy wynik na przestrzeni wszystkich
dotychczasowych w tej części egzaminów.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że również w
latach ubiegłych nasi uczniowie osiągali bardzo wyso−
kie wyniki np. w roku 2002 szkoła osiągnęła najwyż−
szy wynik wśród bielskich gimnazjów (szkół publicznych
rejonowych) w części matematyczno przyrodniczej, w
roku 2003 w części humanistycznej.
Wyniki tegorocznego egzaminu, a także poprzed−
nich są potwierdzeniem dobrze obranego i realizowa−
nego modelu kształcenia naszej młodzieży oraz całej
pracy dydaktyczno – wychowawczej naszego gimna−
zjum, promującej je do grona najlepszych szkół na−
szego regionu.
Egzaminy gimnazjalne po raz pierwszy uczniowie
pisali dwa lata temu. Zawsze trwają one dwa dni.

Pierwszego uczniowie piszą część humanistyczną, a
drugiego matematyczno −przyrodniczą. Gimnazjaliści
w całym kraju dostają takie same testy do rozwiązania.
Co ważne, nie oceniają ich później nauczyciele ze
szkoły, ale zewnętrzni egzaminatorzy. Z każdej części
egzaminu gimnazjalnego uczeń może dostać maksy−
malnie po 50 pkt., a te są w dużej mierze przepustką
dostania się do wybranej szkoły średniej. Bo o przy−
jęciu decydują pół na pół – wynik egzaminu i oceny
na świadectwie. Prezentując poniższe zestawienia obok
średniego wyniku jaki uzyskał statystyczny uczeń da−
nej populacji znajdują się wyniki dotyczące stopnia
opanowania przez uczniów poszczególnych umiejęt−
ności tkz. standardów Jeśli szkoła znalazła się w prze−
dziale od 0 do 0,19, to znaczy, że dana umiejętność
była dla uczniów bardzo trudna (od 0,2 do 0,49 –
trudna, od 0,5 do 0,69; – umiarkowanie trudna, od
0,7 do 0,89 – łatwa, powyżej – bardzo łatwa). Wyniki
można przeliczyć na procenty. Jeśli czytanie ma ła−
twość 0,72, to znaczy, że uczniowie zdobyli 72 proc.
punktów możliwych do zdobycia.
Roman

Część Humanistyczna
Grupa
Szkoła
Bielsko−Biała
Województwo

Średni wynik

Wskaźnik łatwości standardów

33,12
29,54
28,1

I

II

0,59
0,66
0,62

0,72
0,52
0,50

I standard – czytanie i odbiór tekstów kultury
II standard – tworzenie własnego tekstu

Część Matematyczno−Przyrodnicza
Grupa
Szkoła
Bielsko−Biała
Województwo

Średni wynik
33,51
26,71
24

Wskaźnik łatwości standardów
I

II

III

IV

0,68
0,62
0,57

0,66
0,56
0,51

0,56
0,51
0,45

0,72
0,37
0,29

I standard – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i pro−
cedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
II standard – wyszukiwanie i stosowanie informacji
III standard – wskazywanie i opisywanie faktów, związków
i zależności, w szczególności przyczynowo – skutkowych, funk−
cjonalnych, przestrzennych i czasowych
IV standard – stosowanie wiedzy i umiejętności do rozwią−
zywania problemów
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Majówka Trzynastki po raz Czwarty
się, że każdy kto
przyszedł w tym dniu
do Szkoły Podstawo−
wej nr 13 mile spę−
dził czas, a przy tym
dowiedział się nieco
o życiu i działalności
szkoły. Ta sympatycz−
na impreza nie była−
by oczywiście taka,
gdyby nie mecenasi – firmy i osoby prywatne, któ−
rzy jak zwykle nie zawiedli i pomogli w organizacji
tego jedynego w swoim rodzaju święta szkoły.

22 maja 2004 roku w Szkole Podstawowej Nr 13
pojawili się górale i rozpoczęli kolejne już majowe
święto trzynastki. Jak co roku szkoła otwarła swe
podwoje goszcząc wszystkich przybyłych „czym chata
bogata”. Określenie chata wydaje się być stosowne,
gdyż impreza była „stylizowana góralszczyzną” prze−
jawiającą się w różnych, rozrywkowych aspektach.
I tak już od 9:30 szkolna scena rozbrzmiewała
góralskimi tańcami i piosenkami wykonywanymi
przez uczniów, a oryginalnych „ludowych” dźwię−
ków do−
starczała
zaproszo−
na kapela
góralska.
Całość wy−
padła im−
ponująco,
a publicz−
ność gorą−
co oklaski−
wała wyko−
n a w c ó w,
którzy na
prawdę mogli się podobać. Po „muzykowaniu”
odbył się „festiwal góralskiego humoru”, a po nim
uczniowie zaprezentowali karaoke po góralsku.
Dopełnieniem regionalnych motywów był bufet, w
którym oprócz różnych innych smakołyków serwo−
wano kwaśnicę (na wieprzowinie choć nie na świń−
skim ryju). Po trudnym początku danie to podbiło
serca i podniebienia smakoszy i w wielkim garze
szybko pokazało się dno! Równolegle z występami
artystycznymi trwały zmagania sportowe. Sala gimna−
styczna
i basen tęt−
niły
ży−
ciem do−
starczając
zawodni−
kom i wi−
dzom wie−
lu wrażeń
i emocji,
których
kulmina−
cja nastą−
piła, a jak−
że, podczas meczu siatkówki nauczyciele kontra ro−
dzice. Jak co roku i jedni i drudzy chcieli udowod−
nić swoją wyższość, a publiczność z całych sił mani−
festowała swoje sympatie. W trudzie, pocie, hałasie
i walce narodził się sukces, który stał się udziałem pe−
dagogów, a rodzice musieli uznać się za pokonanych.
Rewanż już niedługo!!!
Nie byłoby oczywiście majówki bez loterii, więc
i tym razem chętni kupowali losy i wygrywali różne
nagrody łącznie z główną czyli rowerem górskim
(góralskim?!), który dostał się w szczęśliwe ręce
Angeliki Oziminy. Cały czas w trakcie imprezy czyn−
ny był kiermasz twórczości dziecięcej, na którym
można było kupić różnego rodzaju wyroby artystycz−
ne wykonane przez uczniów i nauczycieli. Wydaje

A oto współorganizatorzy i sponsorzy „Majówki
trzynastką” :
Rada Osiedla Lipnik
Stowarzyszenie Lipnik
Urząd Miasta (Wydział Edukacji; Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki; Wydział Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska)
– Gimnazjum nr 4
– Maspex Wadowice
– Zakłady Tłuszczowe Bielmar
– Delikatesy Makowscy
– Firma Hellena Oddział Bielsko−Biała
– Wydawnictwo Park
– Sklep z upominkami Duperella
– Zakład Usług Informatycznych „Rekord”
– Zakład Gospodarki Odpadami SA Bielsko−Biała
– „Elegant” Spółka Jawna
– Foto Kodak S.C.
– Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Hańderek
– Firma TTI Bielsko−Biała
– P.U.H. Skamil
– Hurtownia Płytek Ceramicznych
– Firma „Szycie Kapeluszy”
– Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 kl. 0–VI
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podsta−
wowej nr 13 jeszcze raz dziękują wszystkim bardzo
serdecznie i zapraszają na kolejną majówkę w maju
2005 roku.
Olaf Pękala
z
–
–
–
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Polny chodnik
Wszyscy odczuwamy, na co dzień uciążliwy
brak chodników w Lipniku. Powoduje to, że
bezpieczne poruszanie się pieszo po naszej
dzielnicy jest nie lada sztuką. Dodatkowo w
związku z brakami w oświetleniu lipnickich
dróg, spacery i poruszanie się zwłaszcza porą
wieczorową i nocną jest czynnością wysoce ry−
zykowną. Całe lata, straszył brakiem chodni−
ka, niebezpieczny odcinek ulicy Podgórnej
przy lipnickim Rynku, i niestety dalej straszy
brakiem chodnika niebezpieczny zakręt uli−
cy Polnej przy naszym Kościele Parafialnym.
Wnioski na przebudowę tego odcinka ulicy
Polnej kierowałem już do władz miasta od
1999 roku, podnosiłem ten problem na ko−
misjach Rady Miejskiej oraz w rozmowach z
przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg
w Bielsku−Białej. Również Rada Osiedla „Lip−
nik” od wielu lat bezskutecznie występowała
o przebudowę tego odcinka drogi, który
należy do najniebezpieczniejszych w Lipniku.
Jednak dopiero w tym roku pojawiła się szan−
sa, aby wykonać wieloletnie wnioski miesz−
kańców. Waśnie kilka dni temu został roz−
strzygnięty przetarg na pierwszy, „historycz−
ny”, odcinek chodnika przy ulicy Polnej,
który prowadzony został przez Miejski Zarząd Dróg. Została już również podpisana umowa z
wykonawcą. Chodnik na odcinku od Kościoła Parafialnego do Cmentarza ma zostać wybudo−
wany do końca maja 2005 roku. Należy dodać, iż ulica Polna, która należy do najdłuższych ulic
w Lipniku, obecnie nie posiada nawet jednego centymetra chodnika, a zamieszkuje ten obszar
kilkaset rodzin. Budowa chodnika przy ulicy Polnej, kończy główną część realizowanego od 2000
roku, projektu „Bezpieczna droga do lipnickiej szkoły”, a rozpoczyna realizację nowego projek−
tu „Chodzimy bezpiecznie”, który obejmuje budowę brakujących chodników wzdłuż głównych
ulic w Lipniku. Miejmy nadzieję, iż za kilka lat będziemy w naszej dzielnicy chodzić, tak jak w
„mieście”, bezpiecznie po chodnikach, a nie tylko po błotnistym poboczu drogi.
Paweł Pajor

N ow a p r z e p r a w a
Od kilku lat stary, drewniany most na ulicy Żeleń−
skiego groził zawaleniem. Jego stan pogorszył się
znacznie od czasu, gdy coraz więcej osób za miej−
sce budowy swojego nowego domu zaczęło wybie−
rać właśnie rejon tej ulicy.
Od kilku lat Lipnik cieszy niesłabnącym zaintere−
sowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, któ−
rzy coraz częściej wybierają tą dzielnicę do osiedle−
nia się. W związku z tym na budowy zaczęło jeździć
coraz więcej samochodów ciężarowych, a stary most
zaczął się sypać. Dwa lata temu mieszkańcy Żeleń−
skiego wystosowali petycję do Miejskiego Zarządu
Dróg, ze użytkowanie mostu przez mieszkańców
staje się niebezpieczne i zaczyna zagrażać życiu. Pie−
niądze się znalazły. W budżecie MZD na 2004 rok
przewidziano budowę mostu. Kolejny rozlatujący się
most w Lipniku zmienił swoje oblicze. Nawiasem
mówiąc, ciekawe, dlaczego aby w Lipniku cokolwiek
starego lub zabytkowego wyremontować to musi
zagrażać życiu mieszkańców.
Paweł Pajor
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Ty również możesz zostać Filantropem
W związku z tym, iż wiedza na
temat niesienia pomocy organiza−
cjom społecznym jest w naszym
kraju bardzo niewielka, a sytuacja
w kraju wymaga zmian, zamiesz−
czamy dla naszych czytelników, in−
formację, na jakich zasadach moż−
na pomagać takim organizacjom.
Mamy nadzieję, iż w przyszłości,
chociaż część z Państwa zdecydu−
je się na wsparcie projektów reali−
zowanych przez organizacje spo−
łeczne działające w swoim miejscu
zamieszkania.
Dzisiejszy stan polskiej demokra−
cji, wynika z niewystarczającej licz−
by autentycznych, zaangażowa−
nych organizacji obywatelskich,
oraz z braku zadowalającej aktyw−
ności społecznej.
Obok problemu małej aktywno−
ści rodaków, zwłaszcza w działal−
ności na rzecz lokalnych społecz−
ności, czyli dla samych siebie, wi−
doczny również jest brak pienię−
dzy na prowadzenie działalności
obywatelskiej. Mało już, kto pa−
mięta, że organizacje obywatelskie
były stale obecne w życiu publicz−

nym Polski, aż do końca lat czter−
dziestych XX wieku i dysponowa−
ły często ogromnym majątkiem
wypracowanym przez pokolenia
swoich członków. Była to ogrom−
na siła społeczna. Niestety władza
komunistyczna po II wojnie świa−
towej rozkradła ten majątek, czy−
li go znacjonalizowała, a w okre−
sie komunizmu, działalność orga−
nizacji niezależnych została dra−
stycznie
ograniczona
i poddana ścisłej kontroli politycz−
nej i administracyjnej na prawie
pół wieku.
Sytuacja uległa zmianie po 1989
roku, gdy zaczęło ugruntowywać
się przekonanie, że organizacje te
mają do odegrania bardzo istotną
rolę podczas procesu budowy spo−
łeczeństwa obywatelskiego. Nie−
stety, podczas gdy w krajach sta−
rych demokracji, państwo nie ma
już monopolu na zaspakajanie
potrzeb zbiorowych, a organizacje
niezależne świadczą wiele usług
publicznych, zarówno w zakresie
niesienia pomocy społecznej, jak
i w pozostałych dziedzinach za−

bezpieczenia społecznego, takich
jak ochrona zdrowia, oświata,
ubezpieczenia społeczne i miesz−
kalnictwo, to w Polsce mimo kil−
kunastu lat zmian ustrojowych, w
dalszym ciągu utrzymuje się pań−
stwowy system zabezpieczenia spo−
łecznego, a organizacje obywatel−
skie są traktowane jak konkuren−
cja struktur państwa. Wiele osób,
ma problem z akceptacją tych or−
ganizacji jako niezbędnego i rów−
noprawnego partnera w demo−
kracji partycypacyjnej. Dzisiaj to
jeden z największych problemów
i zagrożeń dla organizacji poza−
rządowych.
Dlatego
zwracamy
się do na−
cd. strona
4
szych czytelników z apelem, o włą−
czenie się do aktywnego życia spo−
łecznego i politycznego, lub cho−
ciaż wspierania finansowo stowa−
rzyszeń lub fundacji, gdyż jedynie
w ten sposób możemy mieć wpływ
na to co się w Polsce dzieje i w
jakim kierunku oraz tempie będą
zachodziły przemiany społeczno−
gospodarcze.
Redakcja

Informacja o zasadac
h wspierania organizacji pozarządo
wyc
h
zasadach
pozarządowyc
wych
OSOBY PRAWNE
DARCZYŃCY: firmy, przedsiębiorstwa i spółki zarejestrowane w sądzie.
Osoby prawne, mogą przekazać rocznie dla organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku pu−
blicznego do 10% rocznego dochodu.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje, że podstawę do obliczenia podatku
stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w ustawie. Odliczenia można dokonać w wysoko−
ści do 10% rocznego dochodu.
PRZYCHÓD FIRMY minus KOSZTY UZYSKANIA = DOCHÓD FIRMY
DOCHÓD FIRMY minus 10% DAROWIZNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
DOCHÓD minus DAROWIZNA minus 19% PODATEK DOCHODOWY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. ( Dz. U. z
2000r. nr 14, poz. 176 z póź. zm.).
OSOBY FIZYCZNE
DARCZYŃCY: wszyscy Polacy.
Osoby fizyczne mogą przekazać rocznie dla organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku pu−
blicznego do 350 zł rocznie (prawdopodobnie w roku 2005 do 6% dochodu).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje, że podstawę obliczenia podatku sta−
nowi dochód po odliczeniu m.in. kwot darowizn przekazanych na cele określone w ustawie o działal−
ności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w ustawie. Odliczenia można dokonać w
wysokości do 350 zł rocznie.
PRZYCHÓD PODATNIKA minus KOSZTY UZYSKANIA = DOCHÓD PODATNIKA
DOCHÓD PODATNIKA minus 350 zł DAROWIZNY W ROKU
DOCHÓD minus DAROWIZNA = TWÓJ PODATEK: 19%, 30% lub 40%
( przekazanie darowizny może spowodować spadek do niższego progu podatkowego)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z
2000 r. nr 14, poz. 176 z póź. zm.).
cd. strona 12
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OSOBY FIZYCZNE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
DARCZYŃCY: wszyscy Polacy.
Osoby fizyczne mogą przekazać rocznie dla organizacji pożytku publicznego 1% należnego państwu
podatku.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przewiduje, że podatnicy mają możli−
wość w zeznaniu rocznym, pomniejszenia kwoty podatku należnego o wpłatę dokonaną na rzecz
wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego, która jest wpisana do Krajowego Rejestru Są−
dowego. Z ulgi tej można skorzystać, pod warunkiem, dokonania wpłaty w terminie od 1 stycznia do
30 kwietnia tego roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie. Odliczenie nie może być więk−
sze niż 1% należnego państwu podatku.
PODATEK NALEŻNY PAŃSTWU DO ZAPŁACENIA minus 1% DLA ORGANIZACJI POZYTKU PU−
BLICZNEGO
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.).

Korzyści: Możesz osobiście decydować na jaki cel chcesz przekazać cześć należnego
państwu podatku. Jeśli tego nie zrobisz zadecyduje za ciebie urzędnik w Warszawie.
I tak będziesz musiał zapłacić.

Trzynastka w telegrafie
W roku szkolnym, 2004 / 2005 Szkoła Podstawo−
wa nr 13 liczy 17 oddziałów, w tym: 7 oddziałów klas
I–III, 8 oddziałów klas IV– VI, 2 oddziały „O”.
W bieżącym roku szkolnym w Szkole działają na−
stępujące koła zainteresowań: ekologiczne, histo−
ryczne, komputerowe, matematyczne, muzyczne,
plastyczne, pływackie, polonistyczne, teatralne,
szkolne koło LOP, PCK, SKKT oraz Uczniowski
Klub Sportowy.
We wrześniu w demokratycznych wyborach wyło−
niono spośród uczniów naszej Szkoły kandydatów
do Rady Młodzieży. Ukonstytuowanie Rady nastą−
piło w dniu 16.IX.2004r. Funkcję Przewodniczącej
Rady Młodzieży objęła Karolina Cichewicz z kl. VIa,
Zastępcą Przewodniczącej został Grzegorz Jędrzej−
ko z kl. Vb, funkcję Sekretarza objęła Agnieszka
Habińska z kl. Va.
Nowo wybrana Rada Młodzieży, wspólnie z opie−
kunami: Magdaleną Gronkiewicz i Angeliką Męcner
przeprowadziła od IX do XI /2004 r. następujące
imprezy szkolne i środowiskowe:
l „Pamiątka z wakacji” – wyróżnieni uczniowie:
A.Ozimina (kl. VIa), P. Maeser (kl. VIc).
l „Zbiórka makulatury” (1220kg), wyróżnieni:
klasa IVc – (210kg), Piotr Maeser kl. VIc 100kg.
l Akcja „ Góra grosza”. Uczniowie SP 13 zebrali
monety o najniższych nominałach w kwocie
135,49 zł, którą przekazano na Rodzinny Dom
Dziecka.
l Międzynarodowa charytatywna akcja „Pola Na−
dziei” (pomoc dzieciom nieuleczalnie cho−
rym).Celem jej było zebranie pieniędzy na zakup
cebulek żonkili. Za uzyskaną kwotę 330 zł zaku−
piono cebulki kwiatów i posadzono je wokół SP
13.
l Jesienny rajd szkolny na „Kozią Górę”.
l Na szczycie góry przeprowadzono gry i zabawy
w plenerze.
l Dyskoteka Andrzejkowa w Miejskim Domu Kul−
tury w Lipniku.

−

Uczniowie Trzynastki rewelacyjnie reprezentowali
naszą lipnicką Szkołę w konkursach, sprawdzianach
wiedzy i zawodach sportowych. Możemy poszczycić
się w roku szkolnym 2003/2004 oraz 2004/2005
wspaniałymi sukcesami:
l I miejsce SP 13 w II Międzyszkolnym Turnieju
Mitologicznym.
l I miejsce drużyny chłopców w mini piłce nożnej
w turnieju UKS o Puchar Prezesa.
l I miejsce SP 13 w Międzyszkolnym Konkursie
„English is fun”.
l I miejsce SP 13 oraz II miejsce drużyny zucho−
wej Szkoły w „ Międzyszkolnym Konkursie Kolęd
i Pastorałek”.
l I miejsce drużyny SP 13 w Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – eliminacje
miejskie oraz IV miejsce w eliminacjach rejono−
wych.
l I miejsce − Magdalena Stettner ucz. kl.VIc oraz
dwa wyróżnienia dla uczniów w Międzyszkolnym
Konkursie na Kartkę Świąteczną − Katarzyna
Laszczak(ucz. kl. VIb), Anna Dittrich (ucz. kl.
VIb).
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l I miejsce gromady zuchowej Szkoły w Konkur−
sie „Lipnickie kolędowanie” oraz I miejsce w
kategorii wokalnej − Natalia Kuś (ucz. kl. VIb),
Joanna Bachowska (ucz. kl. Vb).
l I miejsce drużyny dziewcząt SP13 w Miejskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – sztafetowe pły−
wanie, IV miejsce drużyny chłopców SP13.
l I miejsce – Natalia Kuś (ucz. kl. VIb) w Konkur−
sie Literackim „Jan Paweł – papież nadziei i
wiary”(org.
Dekanat
w
Bielsku−
−Białej).
l II miejsce w wojewódzkim rajdzie górskim „Be−
skidzka Jesień”.
l II miejsce w Konkursie BRD z okazji Dni Biel−
ska – Białej.
l II miejsce – Piotr Maeser (ucz. kl. Vc) w Kon−
kursie Plastycznym „25−lecie pontyfikatu Jana
Pawła II”.
l Grand Prix Szkół Bielska−Białej w pływaniu:
w kl. I–II Justyna Dobrzańska – 3 miejsce
w kl. III–IV Julia Kozłowska – 1 miejsce, Dorota
Bajorska
–
3 miejsce.
l Mistrzostwa Miasta Bielska−Białej Szkół Podstawo−
wych w pływaniu:
I miejsce – Dorota Bajorska
II miejsce – Julia Kozłowska w kat. kl. III–IV
III miejsce – Joanna Majtyka
I miejsce – Marta Brzykowska w kat.kl.V–VI
I miejsce – sztafeta pływacka
III miejsce – klasyfikacja ogólna.
I miejsce w Bielsku – Białej, IV miejsce w rejonie
w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szta−
fetowych zawodach pływackich: Jolanta Papla (ucz.
kl. II), Dorota Bajorska (ucz. kl. III), Joanna Maj−
tyka (ucz. kl. IV), Julia Kozłowska (ucz.kl.IV),
Agnieszka Habińska (ucz. kl. IV), Patrycja Kuś (ucz.
kl. V), Aleksandra Laszczak (ucz. kl. V), Marta
Brzykowska (ucz. kl. VI), Anna Trzcińska (ucz. kl.
VI), Magdalena Pytel (ucz. kl. VI).
IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekolo−
gicznym – Michał Sikora (ucz. kl. VI), Dawid Do−
brzański (ucz. kl. V), Sebastian Worek (ucz. kl. V).
IV miejsce – kl. IIIb w „I Przeglądzie Szkolnych
Zespołów Lalkowych”.
V miejsce – w Konkursie wiedzy o Bielsku−Białej
– Anna Trzcińska (ucz. kl. VIa), (org.Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bielska−Białej).
V miejsce w Mistrzostwach Miasta w pływaniu, w
tym:
I miejsce – Julia Kozłowska
IV miejsce – Justyna Dobrzańska
V miejsce – Dorota Bajorska
VI miejsce – sztafeta dziewcząt
XI miejsce – sztafeta chłopców.
XIII miejsce w biegach przełajowych chłopców i
IX miejsce dziewcząt w „Miejskich Igrzyskach Mło−
dzieży”.

4.
5.
6.
7.

Michał Bąk (ucz. kl. VIa)
Justyna Marcinów (ucz. kl. VIa)
Magdalena Stettner (ucz. kl. VIc)
Karolina Cichewicz (ucz. kl. Va).

II semestr roku szkolnego 2003/2004:
1. Anna Trzcińska (ucz. kl. VIa)
2. Michał Bąk (ucz. kl. VIa)
3. Katarzyna Laszczak (ucz. kl. VIb)
4. Natalia Kuś (ucz. kl. VIb)
5. Magdalena Stettner (ucz. kl. VIa)
6. Patrycja Kuś (ucz. kl. Va)
7. Dawid Dobrzański (ucz. kl. Vb).
Oto uczniowie zakwalifikowani w eliminacjach do
Konkursu Interdyscyplinarnego, na którym będą re−
prezentować naszą szkołę.
1. Joanna Bardeli (ucz. kl. VIa)
2. Karolina Cichewicz (ucz. kl. VIa)
3. Dawid Dobrzański (ucz. kl. VIb)
4. Marcin Cokot (ucz. kl. VIb)
5. Michał Szostak (ucz. kl. VIb).
Pod koniec roku w Szkole odbędą się jeszcze
konkursy:
− „Poezja pod Groniczkami” – 9.XII.2004r, oraz
„Śpiewać każdy może” – 20.XII.2004r., które orga−
nizowane są cyklicznie już od roku 2001 razem ze
Stowarzyszeniem „Lipnik”.
Magdalena Gronkiewicz

Brzóska ścięta

Fragment ulicy ks. Brzóski
Niestety od lat planowany remont ulicy ks. Brzó−
ski na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wielkopol−
skiej ponownie został przesunięty. Z informacji
otrzymanych od dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg, Wojciecha Walusia na Komisji Gospodarki
Miejskiej 29 listopada, wynika, że ze względów na
brak pieniędzy w budżecie miasta ulica Ks. Brzóski
kolejny już rok nie może liczyć, że znajdzie się w
rzeczowym planie robót drogowych w 2005 roku.
Z informacji wynika, że może znajdą się pieniądze
na przebudowę ulicy w roku 2006. Miasto liczy na
dofinansowanie licznych inwestycji drogowych z fun−
duszy unijnych i wówczas może zostanie wyremon−
towany dłuższy odcinek tej drogi. Niestety do tego
czasu musimy się pogodzić z drogowymi „miejski−
mi” standardami, które bywają lepsze na niejednej
polskiej wsi.
Paweł Pajor

Za wybitne osiągnięcia w nauce, uczniowie naszej
Szkoły otrzymali stypendia przyznane przez Urząd
Miasta Bielska−Białej:
I semestr roku szkolnego 2003/2004
1. Katarzyna Laszczak (ucz. kl. VIb)
2. Natalia Kuś (ucz. kl. VIb)
3. Alicja Tatara (ucz. kl. VIb)
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Lipnik w Radzie Miasta
W kadencji obecnego sa−
morządu, radni znikli. Nie
ma ich. Niewiadomo, co ro−
bią, czy właściwie cokolwiek
robią, a jeżeli niektórzy,
ewentualnie już coś robią, to
informacje na ich temat po−
jawiają się zazwyczaj w kon−
tekście sensacji, deprecjonu−
jąc rolę przedstawicieli lo−
kalnych społeczności. Nawet
magazyn samorządowy „W
Bielsku−Białej”, który po−
wstał w 1990 roku i miał z zasady informować o pra−
cy Rady Miejskiej i radnych, dzisiaj zamieszcza spo−
radycznie informacje na ten temat, skupiając się
przede wszystkim na działalności urzędu, który jest
jedynie narzędziem samorządu. Niestety od pewne−
go czasu nie jest to już magazyn samorządowy, lecz
magazyn
urzędowy,
z samorządem mający tyle wspólnego, co Miejska
Rada Narodowa z Radą Miasta. Co prawda Rada
Miejska przydziela pieniądze na dwutygodnik samo−
rządowy, jednak po uchwaleniu w budżetu radni nie
mają już wpływu na treść i formę tej gazety.
Ustawa z 20 czerwca 2002 o bezpośrednim wybo−
rze wójta burmistrza i prezydenta miasta, miała
przełomowe znaczenie dla prawa ustrojowego sa−
morządu terytorialnego, ograniczając w znacznym
stopniu kompetencje Rady Miejskiej i radnych.
Przed wprowadzeniem ustawy, każdy radny mógł
uczestniczyć, w posiedzeniach Zarządu Miasta, na
bieżąco śledzić i aktywnie uczestniczyć w procesie
podejmowania decyzji, zwłaszcza tych, które doty−
czyły dzielnic, w których radni zostali wybrani. W
tej kadencji, radni nie mają takiej szansy, nie mogą
brać udziału w posiedzeniach organu władzy miej−
skiej, jakim jest Prezydent, gdyż nowy zapis ustawy
nic na ten temat nie mówi.
W obecnej kadencji w podjęto decyzję o zaprze−
staniu zamieszczania w maazynie samorządowym in−
terpelacji składanych na Sesji Rady Miasta przez
radnych. Decyzję tą tłumaczono brakiem miejsca
w magazynie samorządowym dla licznych interpe−
lacji składanych przez 25, a nie 45 radnych, jak w
poprzedniej kadencji. Brak miejsca dla interpela−
cji radnych w magazynie ratuszowym uzasadniano
również tym, iż radni zabierają głos w mało istot−
nych sprawach. Może tak czasem bywa, ale w demo−
kracji już tak jest, że najważniejszy jest dialog mię−
dzy ludźmi. Dzisiaj interpelacji już nie ma w maga−
zynie samorządowym i tym sposobem nie ma rów−
nież krytycznych uwag pojawiających się pod adre−
sem obecnej władzy wykonawczej. Prawdopodobnie
nie taka była idea twórców polskiego samorządu. In−
stytucja interpelacji jest wpisana w samorząd od
początku jego istnienia od 1990 roku i zawsze
odgrywała ważną role opiniotwórczą i informacyj−
ną. Przede wszystkim zawsze była trybuną opozycji,
która starała się nie dopuszczać do zbyt wielkiej
arogancji władzy wykonawczej.
Dlatego, korzystając z gościnności naszej lokalnej

„Gazety Lipnickiej” przedstawię na jej łamach naj−
ważniejsze tematy, które były przedmiotem mojej
pracy w obecnej kadencji, o których mieszkańcy
Lipnika nigdzie nie przeczytają.
lipnicki radny
Paweł Pajor
Interpelacja sprzeciwiająca się likwidacji lokalnej
stacji kolejowej „Bielsko−Biała – Lipnik” – stacja
została utrzymana.
Pomoc w procedurze nadania imienia Marszałka
Józefa Piłsudskiego dla Gimnazjum nr 4 z Lipnika.
Szkoła jako jedyna w Bielsku−Białej nosi to zaszczyt−
ne imię.
Interpelacja w sprawie „graficiarzy” niszczących
mury bielskich kamienic.
Interwencja w sprawie porządku wokół dworca
PKP Bielsko−Biała Główna. Wiele miesięcy przy−
jeżdżających gości do miasta straszyły resztki spalo−
nego kiosku gastronomicznego.
Interwencja w sprawie zaśmiecania ulicy Krakow−
skiej przez samochody transportujące odpady na
składowisko śmieci w Lipniku.
Interpelacje w sprawie uruchomienie linii autobu−
sowej na os. Ks. Brzóski i ulicy Polnej. Temat cią−
gnący się od początku lat 90. Na razie od 1 wrze−
śnia 2004 uruchomiony został autobus na osiedle
ks. Brzóski.
Interwencja w sprawie zabezpieczenia Placu Chro−
brego przed grafitti. Zamontowano dodatkowo ka−
merę przy przejściu podziemnym.
Interpelacja na temat braku informacji o nieru−
chomościach przeznaczonych do sprzedaży przez
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa na stronie
internetowej miasta.
Interpelacja w sprawie wprowadzenia w szkolnych
sklepikach do sprzedaży na śniadania świeżych ka−
napek. Wydział edukacji miał zweryfikować umowy
ajentami sklepików, aby oprócz art. spożywczych
takich jak chipsy i napoje wprowadzili również śnia−
dania.
Wniosek skierowany do Wydziału Gospodarki
Miejskiej o stałe utrzymanie porządku w takich pu−
blicznych miejscach Lipnika jak: Rynek, Szkoła Pod−
stawowa i Gimnazjum, Kościół parafialny, amfiteatr,
leśniczówka, boisko przy ul. Ks. Brzóski
Interpelacja w sprawie dostępności do wyznaczo−
nych miejsc parkingowych dla osób niepełnospraw−
nych.
Wniosek do Nadzoru Budowlanego o kontrolę
stanu technicznego dachu na Domu Polskim.
Wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków o
wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej zabytko−
wej Leśniczówki w Lipniku. Dokumentacja została
wykonana.
Wniosek o wprowadzenie, ze względu bezpieczeń−
stwa, korekty oznakowania przejścia dla pieszych,
przez most na rzece Niwce. Miejski Zarząd Dróg
przyjął wniosek do rozważenia.
Wniosek o rozpoczęcie realizacji chodnika wzdłuż
ulicy Polnej.
Wniosek o wykonanie dokumentacji remontowej
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Art galery w MDK Lipnik

ul. Ks. Brzóski od ul. Polnej do ul. Wielkopolskiej.
Dokumentacja została wykonana.
Wniosek o poszerzenie ulicy Polnej w okolicy le−
śniczówki.
Wniosek o progi zwalniające w rejonie leśniczów−
ki – odmowa MZD
Wniosek o naprawę nawierzchni asfaltowej par−
kingu ul. Skowronków.
Zgłoszenie wniosku w imieniu mieszkańców o za−
montowanie oświetlenia na osiedlu ulicy Lubelskiej.
(osiedle Befamy)
Wniosek do MZD o przycięcie koron drzew na
ulicy Polnej w rejonie cmentarza
Wniosek o zainstalowanie kontenerów do selek−
tywnej zbiórki śmieci na parkingu przy ul. Skowron−
ków. Kontenery zostały wycofane, gdyż niektórzy
mieszkańcy zaczęli przywozić wszystkie swoje domo−
we śmieci.
Organizacja spotkań z Wydziałem Inwestycji w
sprawie naprawy usterek na basenie kąpielowym
Szkoły Podstawowej nr 13.
Byłem inicjatorem wprowadzenia uchwały doty−
czącej bezpłatnych przejazdów dla osób bezrobot−
nych aktywnie poszukujących pracy w godzinach 8–
14. Uchwała obowiązuje już od 2000 roku.
W obecnej kadencji samorządu byłem pomysło−
dawcą wprowadzenia jawnych – imiennych głoso−
wań na Sesji Rady Miejskiej. Moim zdaniem miesz−
kańcy powinni mieć pełny dostęp do informacji o
podejmowanych decyzjach przez swoich przedsta−
wicieli.
W obecnej kadencji, czyniłem nadal starania o
przejęcie przez miasto od Generalnej Dyrekcji La−
sów Państwowych zabytkowej Leśniczówki w Lipni−
ku. Niestety miasto nie przystąpiło do podpisania
umowy, uzasadniając to złymi warunkami zapropo−
nowanymi przez Generalną Dyrekcję Lasów Pań−
stwowych. Prawdopodobnie przejmie leśniczówkę
ktoś inny.
Pragnę również poinformować, iż zajmuję się
sprawami Lipnika i naszego miasta pracując w na−
stępujących komisjach Rady Miasta: Budżetu i Fi−
nansów, Gospodarki Miejskiej, Gospodarki Prze−
strzennej i Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i
Promocji Miasta, Edukacji, Kultury Fizycznej, Re−
kreacji, Sportu i Turystyki, Kultury i ochrony zabyt−
ków, Zdrowia i polityki społecznej.

Galeria foto−
grafii „Spoj−
rzenia Wybra−
ne” powstała
ponad
rok
temu. Zaczęło
się od zorgani−
zowania zespo−
łu fotograficz−
nego, który
skupił wokół
siebie
mło−
dych adeptów fotografii. Prowadzone rozmowy o fo−
tografii były jedynie czysto teoretycznymi rozważa−
niami. Udało się zorganizować pierwszą wystawę,
dzięki której na przykładach wystawianych zdjęć
można było prowadzić dysputy i rozważania na
temat kompozycji, techniki i estetyki zdjęć. Tytuł
pierwszej wystawy „Spojrzenia wybrane” stał się
nazwą galerii. Do udziału w wystawianiu swoich
zdjęć zaproszono młodych, ambitnych i zdolnych
fotografików, a także doświadczonych, już z pewnym
dorobkiem, twórców fotografii artystycznej. Ostat−
nia wystawa w czerwcu 2004 roku była wystawą
eksponującą najciekawsze prace, autorów biorących
udział w wystawach w ciągu całego roku. Prezen−
towali swoje prace: Barbara Adamek „Żaglowce w
blasku zachodzącego słońca”, Krzysztof Korzonkie−
wicz – surowe krajobrazy Północnej Europy, Fran−
ciszek Kopczak „Spojrzenia wybrane”, Adam Gry−
gierzec – świat widziany po zmroku, Lucjan Pawłow−
ski „Jak kamień w wodę”, Mieczysław Peterek „Zam−
ki, dwory, dworki i pałace istniejące na Podbeski−
dziu”, Ewa Kropek−Dominiak „Zimowe impresje”,
Marian Koim „Kapliczki i krzyże przydrożne−sztuka
sakralne”, Małgorzata Zając „Homo sculptilis”. Dom
Kultury będzie nadal upowszechniał dobrą fotogra−
fię i promował młode talenty. Zapraszamy Państwa,
co miesiąc na nową wystawę i możliwość uczestni−
czenia w poczynaniach twórczych młodych adeptów
fotografii.
Joanna Adamek

PKS w Lipniku nie czeka
Mija już drugi rok działalności Parafialnego Klu−
bu Sportowego w Lipniku. Parafialny klub jest
propozycja skierowaną do młodzieży, która pra−
gnie pod opieką naszej lipnickiej Parafii rozwija−
jąc swoje talenty sportowe. Z roku na rok przyby−
wa chętnych do udziału w zajęciach prowadzo−
nych przez lipnickim PKS. Obecnie w klubie
działa sekcja piłki koszykowej, której drużyna
męska zajęła III miejsce w kategorii licealnej w
tegorocznej Parafiadzie. W ramach działającego
klubu działa także sekcja piłki nożnej dzieci z klas
od I–III. Działacze PKS Lipnik bardzo dziękują
Sieci Handlowej „Lewiatan – Makowscy” za zakup
koszulek reprezentacji sekcji piłki koszykowej.
Zdobywcy 3 miejsca w piłce koszykowej

Halina Jakóbiec
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W kulturalnym skrócie:
W styczniu 2005 roku
Miejski Dom Kultury
w Lipniku będzie obcho−
dził dwa lata swojej działal−
ności. Początki nie były ła−
twe, gdyż powrót MDK do
Lipnika po wielu latach
przerwy, wiązał się z odbu−
dowaniem tej placówki od
podstaw. Dzisiaj MDK Lip−
nik może pochwalić się
tym, iż prowadzi zajęcia w
dziecięcej grupie twórczej,
które odbywają się przez
cały tydzień, od poniedział−
ku do piątku w godzinach
od 9 00 do 14 00. Dzieci mają możliwość uczestnicze−
nia w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych,
rytmicznych, a także uczą się języka angielskiego. Dla
dzieci i młodzieży, lubiących taniec proponujemy za−
jęcia zespołu tańca nowoczesnego w dwóch grupach.
Od 1400 do 1600 grupa starsza, natomiast od 1600 do
1700 grupa młodsza. Wszystkich tych, których intere−
suje taniec to−
warzyski zapra−
szamy w ponie−
działki o godzi−
nie 1830. Z tań−
cem żyje się lżej
– dla młodzieży
i dorosłych. Na
zabawę pędz−
lem, farbami,
kredkami, pa−
pierem, czyli
zajęcia plastycz−
ne zapraszamy
dzieci i mło−
dzież w każdy poniedziałek od 1500 do 1700. Grupa te−
atralna „Intacto” istniejąca od ponad dwóch lat, przy−
gotowała już kilka interesujących spektakli. Zadebiu−
towała „Oświadczynami” według Antoniego Czecho−
wa, prezentując spektakl na imprezie zorganizowanej
z okazji Dnia Matki 2004 roku. Obecnie przygotowu−
je dla dzieci bajkę na Mikołaja oraz Jasełka, które za−
prezentują na wieczerzy Wigilijnej 18 grudnia w tu−
tejszej placówce. Aerobik dla Pań odbywa się w ponie−
działki o godzinie 2015 oraz w środy o 1930. Zaprasza−
my wszystkie Panie! Zapraszamy mieszkańców Lipni−
ka również na wernisaże wystaw fotograficznych i wer−
nisaże wystaw malarskich, które odbywają się, co mie−
siąc. Proponujemy także udział w koncertach Młodzie−
żowej Orkiestry Dętej z Lipnika, koncertach rockowo
– metalowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, reci−
talach, i zabawach tanecznych, a wszystkich seniorów
z Lipnika zapraszamy do Klubu Senio−
ra.
Joanna Adamek

Śpiewać każdy może
W lipnickim Domu Kultury powstała nowa grupa
wokalno−artystyczna, która zaprasza na warsztaty wo−
kalne wszystkich chętnych w czwartki o godzinie
17.45 i w soboty o godzinie 10.00.

Lipnickie Kolędowanie
po raz IV
Za kilka dni koniec 2004 roku, przed nami Świę−
ta Bożego Narodzenia, najcieplejsze święta w roku.
Znowu zbliżamy się do czasu, gdy będziemy mogli
wzorem naszych rodziców i dziadków rozpocząć
lipnickim kolędowanie. Już rok prawie mija gdy po
raz trzeci w styczniu tego roku zebraliśmy się w
murach Domu Kultury−Domu Polskiego aby kulty−
wować naszą polską tradycję. Konkurs kolęd
i pastorałek został zorganizowany z inicjatywy Parafi
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipniku,
Stowarzyszenie „Lipnik” i Rady Osiedlowej. Kolędo−
wanie ma formułę konkursu z nagrodami za najlep−
sze wykonanie kolęd oraz formułę spontanicznego
kolędowania przybyłych na przegląd osób.
Tradycja odgrywa ważną rolę dla więzi społecznej,
wzbogaca człowieka pokazuje mu jego korzenie. Ze
względu na naszą przynależność w Unii Europej−
skiej, bardzo ważne jest wychowanie młodego po−
kolenia w tradycji naszych przodków, wychowanie
przez kultywowanie i szanowanie lokalnej tradycji.
Kolędowanie w Lipniku zyskuje coraz większą po−
pularność i zainteresowanie w naszym środowisku.
Co roku zgłasza się coraz więcej dzieci z dzielnicy,
a także z poza terenu Lipnika.
W styczniowym przeglądzie wzięło udział 9 grup
kolędniczych ze Szkoły Podstawowej nr 13 i Gim−
nazjum nr 4. Gościnnie podczas przeglądu kolęd
wystąpiła Schola Parafii NMP Królowej Polski
z Czechowic−Dziedzic. W III Lipnickim Kolędowa−
niu I miejsce zdobyła Gromada Zuchowa „Poszuki−
waczy Przygód”, II miejsce uczniowie Gimnazjum nr
4, a III miejsce Grupa Teatralna Domu Kultury w
Lipniku.
Wszystkich
zainteresowa−
nych zaprasza−
my na IV
„Lipnickie Ko−
lędowanie”,
któreStowarzysze−
odbę−
dzie
się
23
nie „Lipniik”,
stycznia
2005,
Gimnazjum nr
Domu
Kultury
4 oraz
Miejski
− Dom
wLipniku
Lipniku.
osób
i grup
ko−
Dom Polski
Kultury w
mająZgłoszenia
przyjemność jak
co roku
, zaprosić
lędniczych
przyjmuje
Halina
Jakóbiec
w
Świetlicy
mieszkańców na piknik organizowany w lipnickim Amfiteatrze.
Szkoły
Podstawowej
nr 13. r., początek imprezy godzina
Piknik
odbędzie się 15.06.2002
Halina
15.00. W razie niepogody Piknik odbędzie się
w DomuJakóbiec
Kultury w
Lipniku. Program imprezy zostanie przedstawiony na plakatach.
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Zapraszamy!!!

