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sie, zawsze będzie to więcej niż brak działania. Codzien−
nie dzieje się historia, również tu w Lipniku, my stara−
my się ją opisywać i tworzyć zarazem. Za sto lat może
ktoś wspomni, że było kiedyś kilku zapaleńców, którym
nie wystarczyła zwykła codzienność.

DZIESIĄTY ROK
GAZETY LIPNICKIEJ
Gdy w 1997 roku Gazeta Lipnicka rozpoczynała
swoja działalność, wówczas jeszcze pod nazwą Lipnik –
Gazeta Lokalna, słyszeliśmy z różnych stron, „po co wam
ta gazetka, co w niej będziecie pisać, przecież nie ma
tylu tematów w Lipniku, aby zapełnić jej strony”. Ten
rok jest dziesiątym z kolei, w którym ukazuje się Gaze−
ta Lipnicka. Zawdzięcza to przede wszystkim ludziom,
którzy znajdują jeszcze czas, aby zrobić coś, poza co−
dziennością. Pierwszy numer gazety ukazał się w kwiet−
niu 1997 roku, miał cztery strony, napisany był zieloną
czcionką i zawierał dziesięć artykułów. Jednym z tekstów
był artykuł o rozpoczętej budowie sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 13. Wówczas jeszcze nie
było Gimnazjum nr 4, a o basenie nikt nawet nie marzył.
Natomiast artykuł dr Jerzego Polaka zatytułowany „O
herbie dawnego Lipnika” spowodował, iż zaczęliśmy
stawiać pytania o tożsamość naszej dzielnicy o jej histo−
rię, co zaowocowało wydaniem przez Stowarzyszenie
Lipnik w 2002 roku książki o historii Lipnika, autorstwa
właśnie dr Polaka zatytułowanej „Zarys dziejów Lipni−

Stowarzyszenie Lipnik

OBWODNICA
WSCHODNIA
W numerze 28 Gazety
Lipnickiej w 2005 roku
pisaliœmy o proteœcie
z³o¿onym przez mieszkañców Lipnika na rozstrzygniêcie Ministra Infrastruktury uchylaj¹c¹
decyzjê Wojewody Œl¹skiego o przebiegu drogi
ekspresowej S69 – Obwodnicy Wschodniej.
Protest dotyczy³ braku
zgody
mieszkañców
Lipnka na lokalizacjê w
naszej dzielnicy trasy Obwodnicy Wschodniej. Niestety,
31 sierpnia 2006 roku Minister Budownictwa pismem
nr BP7-025-29-561/06/889 poinformowa³ odwo³uj¹ce
siê strony o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji, ustalaj¹cej lokalizacjê odcinka nr 2 drogi ekspresowej S69 Bielsko- Bia³a – ¯ywiec – Zwardoñ, pomiêdzy wêz³ami, „Krakowska – ¯ywiecka – Bystrzañska”. W zwi¹zku z tym faktem mieszkañcy Lipnika i Straconki ponownie odwo³ali siê od decyzji
wydanej przez Ministerstwo Budownictwa, tym razem
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie. Mieszkañcy zapowiadaj¹, i¿ nie dadz¹ za wygran¹
i je¿eli decyzja warszawskiego s¹du nie bêdzie
uwzglêdnia³a wniosków lokalnych spo³ecznoœci, podejm¹ dalsz¹ walkê o zmianê decyzji ustalaj¹cej przebieg
obwodnicy. W zwi¹zku z pytaniami w sprawie przebiegu trasy obwodnicy przez Lipnik, na stronie 7 przedstawiamy orientacyjny szkic drogi w naszej dzielnicy.

ka”. Przez następne 29 numerów poruszaliśmy według
nas najważniejsze sprawy związane z Lipnikiem. Od
samego początku gazeta jest redagowana przez laików,
którzy robią to raczej z potrzeby utrwalenia zmian
zachodzących w Lipniku w czasach transformacji ustro−
jowej, niż z potrzeby informacyjnej. Mimo braku do−
świadczenia redakcji to nam już dziesiąty rok udaje się
w Lipniku mieć swoją gazetkę, a taka sztuka nie powio−
dła się jak do tej pory w żadnej innej dzielnicy miasta.
W Stowarzyszeniu Lipnik zawsze kierowaliśmy się za−
sadą, że należy działać, cokolwiek to działanie przynie−
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O DAWNEJ KASIE
STEFCZYKA W
LIPNIKU

rąk niemieckich gospodarzy na rzecz polskich rolników.
Spółka rozwijała się w czasach austriackich bardzo
dobrze. Oparciem organizacyjnym i finansowym dla niej
było Biuro Krajowego Patronatu Spółdzielni Rolniczych
w Krakowie i Centralna Kasa Spółek Rolniczych we
Lwowie (z której pobierano tzw. kredyt redyskontowy).
Swój kapitał tworzyła Spółka z udziałów członkowskich,
opłat wstępnych członków, różnicy między oprocento−
waniem kredytów a wkładów oszczędnościowych i zy−
sków (po wypłaceniu dywidendy). Przyjmowała także
liczne wkłady oszczędnościowe od swych członków i
klientów.
Wypracowane przez Spółkę zyski zostały zaangażowa−
ne w wykup jej siedziby i rozpoczęta w 1914 roku na jej
bazie budowę Domu Polskiego. Szefem Komitetu jego
Budowy został przełożony Zarządu Spółki Franciszek
Brączek. Dom Polski został otwarty we wrześniu 1918
r. W jego pomieszczeniach Spółka funkcjonowała przez
cały okres międzywojenny.
Lata po 1914 roku nie należały do łatwych w jej dzie−
jach. I wojna światowa naraziła ją na duże straty finan−
sowe, m.in. na skutek przymusowych austriackich po−
życzek wojennych. W niepodległej z kolei Polsce doszło
do kryzysu gospodarczego w latach 1923−24, a jego
trakcie do hiperinflacji i przewalutowania pieniądza na
złotego, co doprowadziło wiele Kas Raiffeisena do
bankructwa. Spółka lipnicka szczęśliwie przetrwała te
czasy. W 1925 r. została jak inne spółki tego typu w
Małopolsce przemianowana na Kasę Stefczyka. W ten
sposób uczczono zmarłego twórcę polskiej spółdzielczo−
ści bankowej w tej dzielnicy. Równocześnie w związku
z włączeniem Lipnika do miasta Białej Kasa ta zmieniła
nazwę na „ Kasa Stefczyka w Białej – Lipniku”. W na−
stępnym okresie próbowała rozszerzyć swoją działalność
na obszar całego miasta, ale wobec silnej konkurencji
banków komercyjnych oraz Komunalnej Kasy Oszczęd−
ności wysiłki te skończyły się niepowodzeniem.
W latach 20. przełożonym jej Zarządu był Józef Ja−
kubiec, legionista i znany działacz narodowy. Niestety
nie są znane żadne dane na temat obrotów i kapitałów
finansowych Kasy Stefczyka w Białej−Lipniku przed 1939
rokiem. Z pewnością nie były one małe, gdyż w tym
czasie rosła zamożność tutejszych polskich rolników i
robotników.
Kasa została zlikwidowana przez okupanta niemiec−
kiego w 1939 roku. Podczas okupacji działała w Lipni−
ku jedynie niemiecka spółka oszczędności i pożyczek
(do 1945 r.). Po II wojnie światowej działacze lipniccy
odbudowali jednak Kasę Stefczyka, która wznowiła swe
funkcjonowanie w 1947 r. Już jednak na początku 1949
r. została włączona w skład Banku Spółdzielczego Bia−
ła−Bielsko. Do władz tej instytucji został oddelegowany
z Kasy Stefczyka Szymon Jeleń, b. komendant posterun−
ku MO w Lipniku.
Spadkobiercą tradycji lipnickiej Kasy Stefczyka jest
współcześnie działający Bank Spółdzielczy w Bielsku−
Białej.

Wśród wielu interesujących instytucji i towarzystw
działających w dawnym Lipniku warto zwrócić uwagę na
Kasę Stefczyka. Funkcjonowała ona w naszej miejscowo−
ści przez niemal pół wieku i położyła duże zasługi w
rozwijaniu polskiego życia gospodarczego i kulturalne−
go, a także w procesie wzmacniania polskiego stanu
posiadania w wiosce o mieszanym składzie narodowo−
ściowym. Niestety na jej temat wiemy bardzo niewiele,
dlatego w tym miejscu prezentujemy tylko najważniej−
sze o niej informacje. Być może z pomocą Czytelników
uda się je poszerzyć o nowe fakty.
Przede wszystkim należy zauważyć, że Kasa Stefczy−
ka w Lipniku była najstarszą polską Spółką Oszczędno−
ści i Pożyczek (tak brzmiała jej pierwotna nazwa) typu
Raiffeisena w rejonie miasta Białej. Została założona
przez polskich działaczy z Lipnika w 1905 roku, jako
odpowiedź na działającą już w tej miejscowości od około
1900 roku niemiecką spółkę tego typu. Spółka polska
została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Wado−
wicach.
Polskie spółki oszczędności i pożyczek systemu Ra−
iffeisena powstawały na terenie Galicji od 1890 roku.
Założycielem pierwszych z nich i wielkim propagatorem
zakładania następnych był dr Franciszek Stefczyk (1861−
1924). W sumie na terenie tej prowincji powstało do
momentu wybuchu I wojny światowej aż 1397 tego typu
spółek. Zasady ich funkcjonowania wymyślił niemiecki
spółdzielca Fryderyk Wilhelm Raiffeisen w połowie XIX
w. Były to spółki przeznaczone dla drobnych rolników
i rzemieślników, poszukujących taniego kredytu. Funk−
cjonowały na zasadzie niskich udziałów członków, niskie−
go oprocentowania kredytów i nastawienia na uzyskiwa−
nia małych zysków. Oparte były na samofinansowaniu
się i na solidarnej, nieograniczonej poręce członków.
Działały na zasadzie społecznej pracy działaczy ich władz
statutowych, a jedynym opłacanym pracownikiem był
zaufany kasjer, zarazem księgowy i sekretarz w jednej
osobie. Udzielały pożyczek głównie na zakup inwenta−
rza gospodarczego, paszy, ziemi, czasami domów i na
spłatę długów. Władze spółki tworzyły: Walne Zgroma−
dzenie Członków, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Przełożonym (prezesem) Zarządu Spółki Oszczędno−
ści i Pożyczek w Lipniku był od 1905 roku przez wiele
lat Franciszek Bąk, a następnie Franciszek Brączek.
Spółka miała swoją siedzibę w domu nr 62, czyli w
późniejszym Domu Polskim. Jej jednostka udziałowa
wynosiła 10 koron (potem 10 zł). Instytucja zrzeszała
polskich rolników, rzemieślników i robotników z tere−
nu Gminy Lipnik, próbując podnieść ich status mate−
rialny oraz uniezależnić ich od finansowych, drogich
banków niemieckich czy żydowskich działających w
Bielsku i Białej. Warto dodać, że pożyczki przez nią
udzielane służyły m.in. do wykupu w Lipniku ziemi z

dr Jerzy Polak
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19.09.2006 r. Moim zdaniem mikrobus jest dobrym i
obecnie jedynym możliwym rozwiązaniem dla tych
dzielnic. Jako przykład można podać wprowadzony we
wrześniu 2004 roku przez Miejskiego Zakładu Komu−
nikacyjnego, pilotażowy projekt uruchomienia linii
mikrobusowej obsługującej w Lipniku osiedle Księdza
Brzóski. Projekt udowodnił, że to rozwiązanie bardzo
dobrze się sprawdza. Jeśli chodzi o ulicę Polną, to
problem komunikacji ma zostać rozwiązany w momen−
cie zakupu nowych mikrobusów przez MZK. Dyrektor
MZK pan Krzysztof Knapik obiecuje, że jeżeli procedura
przetargowa zakończy się w terminie, miejski autobus
na ulicę Polną wyruszy w pierwszym kwartale 2007 roku.

ROZMOWA Z PAWŁEM
PAJOREM, RADNYM
Z LIPNIKA.*
Właśnie zakończyła się pana druga kadencja w
Radzie Miejskiej Bielska−Białej, w której reprezento−
wał pan mieszkańców Lipnika. Proszę powiedzieć czy−
telnikom, jakie sprawy związane z naszą dzielnicą
udało się panu zrealizować?
W mijającej kadencji było bardzo wiele ważnych
spraw, ale dla mnie najważniejszą było uratowanie za−
bytkowego budynku w centrum Lipnika, tzw. Domu
Polskiego. Udało mi się zrobić to, co przez wiele ostat−
nich lat było niemożliwe. Budynek ten został poddany
koniecznemu remontowi, podczas którego został wymie−
niony grożący zawaleniem strop i dach budynku. Teraz
jestem już spokojny o losy Domu Polskiego. Tak jak
dawniej będzie służył następnym pokoleniom lokalnej
społeczności Lipnika. Dodatkowo w budynku po re−
moncie powstaůo okoůo 150 m˛ uýytkowego poddasza,
które moýna w przyszůoúci doskonale zaadaptowaă.
Moim marzeniem jest stworzenie na poddaszu Domu
Polskiego miejsca dla lipnickiej můodzieýy, moýe bćdzie
to klub komputerowy z bezpůatnym dostćpem do sze−
rokopasmowego Internetu. Wiem, że jest taka potrze−
ba i szansa, aby w Lipniku taki klub powstał.
Drugą bardzo ważną sprawą, która pośrednio doty−
czy Lipnika, była moja inicjatywa zmiany statutu Rady
Miejskiej tak, aby głosowania radnych podczas Sesji
Rady Miejskiej były imienne. Do tej pory w protokole
z Sesji RM odnotowywano jedynie ogólną ilość głosów,
za, przeciw oraz wstrzymujących się. Sytuacja ta powo−
dowała, że tak na prawdę nie wiadomo było jak głoso−
wali poszczególni radni. Teraz po wprowadzeniu zmia−
ny, każdy mieszkaniec w każdym czasie może otrzymać
w Biurze Rady Miejskiej wydruk komputerowy z wyni−
kami głosowań swojego przedstawiciela. Jestem pewien,
że zmiana ta dobrze przyczyni się dla jawności życia
publicznego w naszym mieście, o co tak wszyscy walczą.

Jestem osobą, która poprzez swoją wykonywaną
pracę zawodową czuje się mocno związaną i odpowie−
dzialną za rozwój lipnickiego szkolnictwa. Stąd też
moje kolejne pytanie. Czy po ostatnich latach ogrom−
nych, szkolnych inwestycji w naszej dzielnicy, w przy−
szłości planowane są jeszcze jakieś kolejne związane
z naszymi szkołami?
Poprzednie lata rzeczywiście były bardzo udane pod
kątem realizacji prac inwestycyjnych w naszych szkołach.
W roku 1993 został oddany do użytku nowy segment
dydaktyczny, 2001 roku został wybudowany kompleks
sportowy przy szkole w Lipniku, w 2003 został urucho−
miony w szkole basen, w 2004 roku powstała przy base−
nie sauna, w 2006 roku zbudowano podjazd do wejścia.
Zdecydowana większość z tych inwestycji przypadła na
okres moich kadencji, w których powyższe zadania zawsze
traktowałem jako priorytetowe. Nasze lipnickie szkoły,
podstawowa i gimnazjum, mają dzisiaj jedną z najlepszych
w mieście bazę sportową, co powoduje, że rodzice z
innych części miasta chcą do nich zapisywać swoje dzie−
ci. Powiem więcej, nasza szkoła jest obecnie jednym z
powodów, że coraz więcej ludzi zaczyna osiedlać się, w
Lipniku. Należy jednak pamiętać, że przez całe lata w

Od 2004 roku, po wielu latach starań, na osiedle
Księdza Brzóski dojeżdża miejski autobus. Dlaczego
do tej dzisiaj nie udało się uruchomić autobusu dla
mieszkańców osiedla z rejonu ulicy Polnej?
Myślę, iż jesteśmy już blisko rozwiązania problemu
braku komunikacji w Lipniku. Problemem komunika−
cyjnym zajmuję się od czasu, gdy rozpocząłem działal−
ność w Radzie Osiedla Lipnik. W poprzedniej kadencji
Rady Miejskiej z radnymi reprezentującymi peryferia
naszego miasta wielokrotnie poruszaliśmy ten temat na
sesjach Rady jak i w komisjach branżowych. Był to i
nadal jest ogromny problem w mieście. Na przeszkodzie
w jego rozwiązaniu stoi zły stan dróg w dzielnicach
peryferyjnych. Kilka lat temu radni z dzielnic peryferyj−
nych zaproponowali władzom miasta wprowadzenie
mikrobusów w takich dzielnicach jak Lipnik, Hałcnów,
Stare Bielsko. Jednak dopiero obecna Rada Miasta
zdecydowała się na zakup sześciu małych autobusów
glosując za ich zakupem na Sesji Rady Miejskiej w dniu
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stralnej Lipnik. Miało być inaczej. Na spotkaniu Rady
Osiedla Lpnik w marcu 2006 roku mieszkańcy usłyszeli,
że kanalizacja obejmie Lipnik oraz Hałcnów, i będzie to
największa inwestycja od lat w tych dzielnicach. Może dla
dzielnicy Hałcnów jest to inwestycja największa, ale nie
dla Lipnika. Słyszałem, że już są przygotowane projekty
kanalizacji Lipnika w części pomiędzy ulica Krakowską
a Straconką ale jest to perspektywa nowego budżetu Unii
Europejskiej na lata 2007 – 2013 na który Aqua będzie
składać wnioski dopiero w 2007 roku po ogłoszeniu
konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo−
jewództwa Śląskiego. Po uzyskaniu środków, o co nie jest
łatwo, przeprowadzeniu przetargów, budowa kanalizacji
na osiedlach lipnickich rozpocznie się najwcześniej w
2009 roku, tak przypuszczam.

Lipniku szkoła mieściła się w trzech zaniedbanych budyn−
kach. Dopiero działalność w latach 90 tych XX wieku
Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 13 oraz decyzje władz miasta, doprowadziło do takie−
go stanu, jakim dzisiaj możemy się cieszyć. Wracając do
pytania, chciałbym, aby w przyszłości płyta boiska przy
szkole została przykryta syntetyczną nawierzchnią jak to
ma miejsce w ośrodku sportowym Beskidzkiego Towarzy−
stwa Sportowego REKORD. Wówczas młodzież mogłaby
korzystać z boiska, bez względu na pogodę. Obecnie po
deszczu boisko nie nadaje się do użytku. Jest to ważny
temat tym, bardziej, że teren jest ogrodzony i oświetlo−
ny. Mam nadzieję, że w przyszłości przy szkole będzie
również możliwa instalacja sztucznego lodowiska, takie−
go jak przy ul. Piastowskiej.

Kilka tygodni temu zburzono dom przy ul. Polnej,
czy to zapowiedź rozpoczęcia budowy Obwodnicy
Wschodniej?

Chciałbym również, aby nasza szkoła w przyszłości była
przyjazna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pro−
blem niepełnosprawności z trudem przebija się do świa−
domości obywatelskiej. Dzisiaj tworzymy szkoły integra−
cyjne lub specjalne i zapewne one zawsze będą potrzeb−
ne, ale powinniśmy jako społeczeństwo stworzyć również
warunki osobom niepełnosprawnym ruchowo o pełnej
sprawności intelektualnej, tak, aby mogły one uczyć się
w szkołach w miejscu swego zamieszkania, w swojej lo−
kalnej społeczności, wśród swoich przyjaciół i kolegów z
dzielnicy. Możliwość przebywania, mimo niepełnospraw−
ności ze swoimi przyjaciółmi jest wielką wartością dla tych
osób. Chciałbym, aby przyszłe władze miasta zapewniły
w budżecie odpowiednią ilość pieniędzy na likwidację
barier architektonicznych w obiektach użyteczności pu−
blicznej, a takimi są również szkoły. Na początku minio−
nej kadencji zaproponowałem stworzenie projektu, któ−
ry w ciągu 10− 15 lat zlikwidowałby problem barier archi−
tektonicznych w naszym mieście, jednak propozycja ta
nie znalazła poparcia w Radzie…cztery lata minęły i nadal
w mieście niepełnosprawni mają ciężkie życie. Dzisiaj w
szkole w Lipniku mamy świetnie przystosowany basen dla
osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla wózków, z
którego korzystają również rodzice zdrowych dzieci,
mamy także windę hydrauliczną do wody dla tych osób.
Zajmując się na początku poprzedniej kadencji rozwią−
zaniami dla niepełnosprawnych przy inwestycji baseno−
wej nie miałem pojęcia, że w niedalekiej przyszłości mój
syn usiądzie na wózku inwalidzkim i będzie zmuszony do
korzystania z takich urządzeń. Teraz rozumiem jak to jest,
a każdy z nas może kiedyś znaleźć się w podobnej sytu−
acji.

Tak, inwestycja już się rozpoczęła, chociaż tego jesz−
cze niewidać. Budowa pierwszego odcinka rozpocznie się
od Kępy Hałcnowskiej do ulicy Krzyżowej. Prawdopodob−
nie będzie maiło to miejsce na wiosnę 2007 roku. Obec−
nie trwają wykupy terenów. Jak poinformował ostatnio
Radę Miasta minister Widzyk, który jest odpowiedzialny
za koordynowanie tej inwestycji, wykupy muszą się zakoń−
czyć do końca 2006 roku. Jest jeszcze cień nadziei, iż
obwodnica nie powstanie w Lipniku, gdyż grupa miesz−
kańców ponownie złożyła odwołania i protesty, ale ośmie−
lę się twierdzić, iż organizacja inwestycji jest już tak daleko
zaawansowana, że niewiele można zrobić już na tym
etapie. Protesty zwolnią jedynie tempo budowy. Zawsze
byłem przeciwnikiem budowy obwodnicy wschodniej w
tym miejscu. Droga przetnie Lipnik na pół i zburzy
historyczny układ urbanistyczny. Niestety przebieg dro−
gi został ustalony już w latach 70 − 80 XX wieku. Jest to
przykre, że ówcześni urbaniści i decydenci nie brali wtedy
pod uwagę opinii mieszkańców.
Zostanę jeszcze przy temacie drogowym, co dalej
z ulicą Lipnicką, ks. Brzóski i innymi lipnickimi dro−
gami i chodnikami dla pieszych?
Dla ulicy ks. Brzóski od kilku lat jest przygotowana
dokumentacja budowlana, a sama inwestycja, znalazła
się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, myślę, że
pierwsze prace budowlane powinny ruszyć jesienią 2007
roku. Ulica Lipnicka jest w gorszej sytuacji, gdyż dla niej
nie ma jeszcze pełnej dokumentacji remontowej. Inwe−
stycja ta również jest zapisana w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym. Sądzę, iż remont ulicy Lipnickiej może
rozpocząć się najwcześniej pod koniec 2008 roku.
Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje również
rozpoczęcie w 2008 roku budowę chodnika wzdłuż całej
ul Polnej. Wykonanie dokumentacji technicznej dla tej
inwestycji powinno zostać zrealizowane w 2007 roku.
Poza budową Obwodnicy Wschodniej są to najważniej−
sze duże projekty drogowe dla Lipnika. Kilka lat Lip−
nik będzie dosyć mocno rozkopany, ale sadzę, że wszyst−
kim mieszkańcom zależy na tym, aby w końcu rozwią−
zać problem fatalnej komunikacji w dzielnicy.
Mijająca kadencja Rady Miejskiej w zakresie drogo−
wnictwa dla Lipnika nie wygląda imponująco, co wyni−

Jedną z głównych bolączek naszej dzielnicy był i jest
nadal brak kanalizacji. Kilka tygodni temu rozpoczęła
się oczekiwana od lat kanalizacja Lipnika, Czy jest
szansa, że Lipnik przestanie odprowadzać nieczysto−
ści do rowów i górskich strumieni jak to dzisiaj cza−
sem ma miejsce?
Z tego, co słyszę, to mieszkańcy są trochę zaskoczeni
kierunkiem realizacji tej inwestycji. Miała być kanaliza−
cja Lipnika, a inwestycja dotyczy obecnie tylko niewiel−
kiej części dzielnicy po tej stronie ulicy Krakowskiej gdzie
mieści się wysypisko. Równie dobrze robiąc kanalizację
w Straconce możemy stwierdzić, że robimy kanalizację
w Lipniku, ponieważ Straconka należy do gminy kata−
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kało m.in. z finalizowania dużych inwestycji w innych
częściach miasta. W ciągu ostatnich czterech lat uda−
ło się poprawić poziom bezpieczeństwa na dwóch
odcinkach ważnych Lipnickich dróg. Przy części uli−
cy Polnej został wybudowany chodnik od skrzyżowa−
nia z ul. Ks. Brzóski do placówki Caritas, a przy ulicy
Krakowskiej został wybudowany brakujący odcinek
chodnika do granic z Kozami. Oprócz inwestycji dro−
gowych zapisanych przez Radę Miejską w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, Rada Miejska przekazuje, co
roku niewielkie środki finansowe dla Rad Osiedlo−
wych, które decydują, jaką drogę i w której kolejności
naprawić, poprawić lub utwardzić, wskazując bezpo−
średnio te zadania Miejskiemu Zarządowi Dróg. Tak
też się dzieje w Lipniku. Wszyscy mieszkańcy, którzy
wnioskują o naprawę drogi w pierwszej kolejności
powinni zgłaszać się do Rady Osiedla Lipnik.
Z powodu braku zadawalających środków finanso−
wych, zaproponowanym w budżecie miasta na inwe−
stycje drogowe na rok 2006 dla Lipnika, po raz pierw−
szy odkąd jestem w Radzie Miejskiej, zagłosowałem
przeciw budżetowi. Wystarczy powiedzieć, że Lipni−
kowi zaproponowano na inwestycje drogowe w 2006
roku jedynie około 80 tys. złotych, z czym nie mo−
głem się zgodzić.

Chociaż praca trwa nie−
mal cały czas, sierpniowa
akcja była jak do tej pory naj−
większym projektem, angażu−
jącym nie tylko pojedynczych
fachowców i harcerzy, ale po−
nad dwadzieścia osób, pracu−
jących od świtu do zmierzchu
przez niemal tydzień. Wysi−
łek i energia zużyta w tym
czasie jest jednak małą czę−
ścią wielkiego przedsięwzię−
cia rewitalizacji Pałacyku My−
śliwskiego. Pracy jest jeszcze
bardzo wiele, tak na zewnątrz obiektu, jak i w środku.
Warto jednak , gdyż po powrocie do świetności, Le−
śniczówka stanie się Ośrodkiem Kulturowo−Ekologicz−
nym w Lipniku, w którym organizowane będą szkole−
nia i imprezy środowiskowe krzewiące kulturę i histo−
rię okolic Lipnika. Będzie także miejscem, w którym
harcerze nie tylko ze Szczepu, znajdą miejsce na zbiór−

Zbliżają się wybory samorządowe, czy w związku
z tym chciałby pan coś przekazać naszym czytelnikom?
Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Lip−
nika i czytelnikom Gazety Lipnickiej, z którymi przez
ostatnie lata dane mi było współpracować. Dziękuję
za każdy objaw zaangażowania obywatelskiego, za
każdą aktywność społeczną, bez której trudno było−
by cokolwiek zrobić, i która z mozołem buduje naszą
lokalną społeczność, odbudowując więzi społeczne w
naszej dzielnicy. Jestem pewien, że dzięki wysiłkom
ludzi zaangażowanych w działalność obywatelska jest
możliwe zbudowanie takiej społeczności, wśród któ−
rej dobrze będzie nam wszystkim się żyło w Lipniku.
Rozmowę przeprowadził Roman Kubica
* Radny z Lipnika Rady Miejskiej Bielska−Białej w latach
1998–2002; 2002–2006

ZHP AKCJA
LEŚNICZÓWKA
Dwudziestego piątego dnia sierpnia po raz kolejny
można było usłyszeć w Lipnickiej Leśniczówce gwar
rozmów, stukanie młotków i brzęczenie piły elektrycznej.
Harcerze i instruktorzy z I Szczepu Harcerskiego „Na
Szlaku” przez pięć dni żyli pracą by uporządkować i
zagospodarować teren wokół budynku starego Pałacyku
Myśliwskiego. W ciągu tych pięciu dni powstały: drewnia−
na brama wjazdowa, pierwsza część płotu (od strony
drogi), oraz krąg ogniskowy wraz z wiatą na drewno. Nie
próżnował także zespół zdobnictwa tworząc między in−
nymi tablice informacyjne, które zawisną przed wejściem
do Leśniczówki. W samym budynku, dzięki pomocy so−
juszników, została wyposażona kuchnia.

ki i biwaki. W przyszłości także planowane jest odnowie−
nie amfiteatru, gdzie imprezy takie, jak organizowany
od dziesięciu lat Piknik Lipnicki, nabiorą blasku.
Z każdym uderzeniem siekiery, z każdym wbitym
gwoździem i z każdym ruchem pędzla zbliżamy się do
ukończenia remontu. I chociaż do tego momentu
jeszcze bardzo daleko, myśl o „własnym kawałku prze−
strzeni” dodaje nam sił do pracy.
Michał Walczak
38DH „Huragan”, I SH „Na szlaku”
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chomoúci w 2006 r. wynosi 25 groszy/m˛, a stawka
podatku rolnego w 2006 roku to 9groszy/m˛. W wyni−
ku przeprowadzonej przez geodetów weryfikacji zapisów
w miejskiej ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z
nowym Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym, część
gruntów, które w ewidencji wcześniej figurowały jako
grunty rolne teraz zaliczono do terenów mieszkanio−
wych, co spowodowało opodatkowanie ich w 2006r.
stawką podatku od nieruchomości, czyli 25 groszy/m2.
Mówiąc krótko: dzisiaj całą działkę, na której stoi
dom geodeci uważają za grunt zabudowany i obciążają
podatkiem 25 groszy/m2. Dotychczas w Bielsku−Białej
została wykonana weryfikacja gruntów w następujących
dzielnicach: Olszówka Dolna i Górna, Straconka, Hałc−
nów, Mikuszowice Śląskie, Komorowice, Dolne Przed−
miescie oraz Lipnik i tam obowiązują obecnie wyższe
stawki podatku. Istnieje możliwość zmniejszenia w przy−
szłości wysokości podatku od nieruchomości, ponieważ
decyzja ta zależy od radnych Rady Miejskiej.

LEŚNICZÓWKA
DZIĘKUJE ZA 1%
W marcu Stowarzyszenie Lipnik po raz pierwszych
przeprowadziło akcję mająca na celu zebranie 1%
podatków dla potrzeb remontu Lipnickiej Leśniczów−
ki. Wszystkim osobom, które ze swojego podatku prze−
kazały w 2006 roku 1% dla Leśniczówki, gorąco dzię−
kujemy w imieniu lokalnej społeczności Lipnika. W akcji
ratowania Leśniczówki wzięło udział około 20 mieszkań−
ców Lipnika. Kwota uzyskanych środków to prawie 1500
złotych, które zostały przeznaczone na potrzeby remon−
tu Leśniczówki.
Od 2005 roku w temacie Leśniczówki Stowarzysze−
nie Lipnik współpracuje ze Związkiem Harcerstwa
Polskiego szczepem „Na Szlaku”. Współpraca układa się
doskonale. Harcerze pozyskali bazę szkoleniowa, a
obiekt opiekuna. W 2006 roku wspólnym wysiłkiem
stowarzyszenia i harcerzy zostały wyremontowane trzy
pomieszczenia: sala kominkowa, kuchnia oraz łazienka.
Budynek został podłączony do osadnika ściekowego.
Urządzona została również toaleta dla mieszkańców
budynku. Podczas harcerskiego biwaku, który miał
miejsce w sierpniu, została zbudowana z drewnianych
żerdzi brama i pierwsza cześć ogrodzenia Lesniczówki.
Jesienią rozpoczną się prace zabezpieczające ganek i
taras od strony ogrodu. Remont Leśniczówki jest uza−
leżniony od zgromadzonych środków, dlatego już dzi−
siaj prosimy mieszkańców Lipnika, aby pamiętali o
Leśniczówce w przyszłym roku podczas akcji 1%.

Paweł Pajor
Aktualna klasyfikacja poszczególnych użytków grun−
towych dokonana przez nowe przepisy Prawa Geodezyj−
nego i Kartograficznego.
Użytki rolne: (Podatek w 2006 roku/9 groszy/m2)
Do gruntów ornych zalicza się m.in.
Grunty poddane stałej uprawie mechanicznej, mają−
cej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub
ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone
zostały ogrody działkowe i inspekty.

Stowarzyszenie Lipnik

Do sadów zalicza się:
Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co naj−
mniej 0,1 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowy−
mi o zwartym nasadzeniu (minimum 60 drzew lub 200
krzewów na 1 ar), szkółki drzew i krzewów owocowych
oraz winnice.

PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
W 2007 ROKU

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się:
Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty
zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki
i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie
wyłączając produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno –
spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, sto−
doły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place
składowe i manewrowe w obrębie zabudowań itp.),
a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodar−
stwach rolnych.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców
w sprawie zmiany wysokości podatku od nieruchomo−
ści pragnę przekazać następujące informacje:
Wzrost podatku od nieruchomości w 2006 roku
spowodowany został ustawą Prawo Geodezyjne i Karto−
graficzne, na co nie miała wpływu Rada Miejska Biel−
ska−Białej. W wyniku zmiany w roku 2003 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych użytki rolne, bez wzglę−
du na swoja powierzchnię nie podlegały podatkowi od
nieruchomości, lecz jedynie podatkowi rolnemu. Do
końca 2002r. podatkowi rolnemu podlegały grunty o
powierzchni powyżej 1 ha. Wówczas o tym czy jest to
użytek rolny, decydowały zapisy w ewidencji gruntów i
budynków Urzędu Miasta Bielska−Białej. Grunty, które
do 2002r. były opodatkowane podatkiem od nierucho−
mości, jako grunty pozostałe, w latach 2003–2005 były
opodatkowane dużo niższym podatkiem rolnym. Tak
było równieý w 2006 roku – stawka podatku od nieru−

Grunty zabudowane i zurbanizowane (Podatek
w 2006 roku/25 groszy/m2)
Tereny mieszkaniowe.
Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, nie−
wykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte
pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie
związane z budynkami mieszkalnymi ( podwórza, dojaz−
dy, przejścia , przydomowe place gier i zabaw itp.)
a także ogródki przydomowe.
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Cennik

ZAWIEŹ ŚMIECI SAM –
ZAOSZCZĘDZISZ

Rodzaj odpadu
Odpady betonu oraz gruz betonowy
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego
Usunięte tynki, tapety i okleiny
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Inne niewymienione odpady
Drewno
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Gleba i ziemia
Urobek z pogłębiania
Materiały izolacyjne
Materiały konstrukcyjne zawierające gips
Zmieszane odpady z budowy, remontów
Odpady ulegające biodegradacji
Gleba i ziemia w tym kamienie
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Niesegregowane odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach

Większość mieszkańców Lipnika wie, że w naszej
dzielnicy od lat zlokalizowane jest miejskie składowi−
sko odpadów. Wiele się zmieniło na wysypisku od
czasu, gdy w 1998 roku pisaliśmy o nim w naszej
gazecie. Wówczas była to jedynie zasypana dziura
z ciągle palącymi się śmieciami, rozpoczynały się do−
piero próby uporządkowania tego śmieciowego bała−
ganu. Pamiętam, że przez całe lata 90 te XX w. pra−
cując w Radzie Osiedla Lipnik, nie było spotkania
z mieszkańcami na którym nie odbieralibyśmy skarg
na wysypisko. Zazwyczaj chodziło o nieprzyjemny za−
pach roznoszący się po dzielnicy ze śmietniska oraz za−
truwanie wody w okolicznych studniach. Dzisiaj, dzię−
ki inwestycjom poczynionym przez spółkę ZGO dzia−
łalność wysypiska nie jest już taka uciążliwa dla miesz−
kańców Lipnika. Wielu nowych mieszkańców może
nawet nie wie, ze w dzielnicy zlokalizowane jest wysy−
pisko. To bardzo dobrze świadczy o jego funkcjono−
waniu i o tym, że nie wpływa już tak negatywnie na
życie dzielnicy. Stare wysypisko przestało przyjmować
odpady, zostały wybudowane nowe miejsca do składo−
wania odpadów zgodnie z bardzo wymagającymi nor−
mami ochrony środowiska. Składowisko przygotowu−
je dalsze inwestycje związane z segregacją odpadów, co
pozwoli w przyszłości wprowadzić w naszym mieście
system selektywnej zbiórki odpadów z naszych domów.
Miejmy nadzieję, że dzięki tym inwestycjom, za kilka
lat, widok dzikich wysypisk w lipnickich lasach i stru−
mieniach będzie należał do przeszłości, a następne po−
kolenia będą mogły nadal cieszyć się czystym środo−
wiskiem naturalnym Lipnika i może nawet kiedyś bę−
dziemy mogli latem kąpać się bez obaw w naszych gór−
skich strumieniach. Niestety dzisiaj nadal bardzo czę−
ste są przypadki wysypywania w Lipniku śmieci gdzie
popadnie, co wynika z sytuacji, że nadal wiele osób nie
ma podpisanych umów na wywóz śmieci ze swoich po−
sesji. Jednak brak umowy na wywóz śmieci nie musi
oznaczać konieczności wysypywania śmieci byle gdzie,
wysypisko w Lipniku przyjmuje odpady od każdej
osoby, która przywiezie je osobiście. W związku z tym,
że dla mieszkańców Lipnika dojazd do wysypiska nie
jest uciążliwy, osobisty wywóz śmieci jest tani i konku−
rencyjny w stosunku do innych firm wywożących od−
pady. Poniżej zamieszczamy cennik za wywóz śmieci
i zachęcam wszystkich mieszkańców Lipnika o korzy−
stanie z naszego lokalnego wysypiska.

Cena za
1 tonę
(netto)
37,00
37,00
107,00
106,00

zł
zł
zł
zł

107,00
107,00
107,00
116,00
112,00
116,00
107,00
37,00
36,00
107,00
107,00
107,00
51,00
37,00
102,00
64,26
64,26
64,26
64,26
107,00
107,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

SZCZĘŚLIWA
TRZYNASTKA
W roku szkolnym 2006/2007 Szkoła Podstawowa nr
13 liczy 18 oddziałów, w tym: 9 oddziałów klas I – III;
7 oddziałów klas IV – VI; 2 oddziały „O”. Do klas I −
VI uczęszcza 408 uczniów, co daje średnią liczbę na
oddział 26: w klasach I – III – 216 uczniów, w klasach
IV – VI – 192 uczniów. W oddziałach „O” jest 48 dzieci
sześcioletnich.

Paweł Pajor
Obowiązujące ceny odpadów komunalnych i pore−
montowych obowiązujących na składowisku odpadów
Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Lipniku.
Zakład Gospodarki Odpadami SA
ul. Krakowska 315 d
Telefon: 033 829 75 90; 033 829 75 91
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W roku szkolnym 2006/07 Szkoła Podstawowa
nr 13 wzorem lat poprzednich oferuje swym wychowan−
kom wiele możliwości rozwijania własnych zaintereso−
wań i doskonalenia umiejętności. Uczniowie naszej
Szkoły mogą uczęszczać w bieżącym roku na następu−
jące koła zainteresowań odbywające się po zajęciach
lekcyjnych: ekologiczne, plastyczne, muzyczne, poloni−
styczne, teatralne, matematyczne, historyczne, pływac−
kie, techniczne szkolne koło LOP, PCK, SKKT oraz

*
*
*
*
*

Uczniowski Klub Sportowy.
RODZAJ ZAJĘĆ
OPIEKUN

TERMIN ZAJĘĆ

Poniżej przedstawiamy, wyniki egzaminu klas szó−
stych w roku szkolnym 2005/2006. Możemy być dum−
ni z osiągnięć naszych szóstoklasistów!

Koło ekologiczne p. Krystyna Michałowska
p. Dorota Tomaszewska kl. I − III
poniedziałek 1325 − 1410
piątek 1145 − 1230
Koło języka angielskiego
p. Ewelina Biegun wtorek 1410 − 1500
Koło polonistyczno –teatralne
p. Magdalena Gronkiewicz
p. Olaf Pękala
poniedziałek 1325 − 1410
25
poniedziałek 13 – 1410
Koło muzyczne
p. Marzena Grzybowska
wtorek 1325 – 1410

średnia
liczba punktów
DARDY

STAN−

czytanie
pisanie
rozumowanie
korzystanie
z informacji wykorzystanie
wiedzy
w praktyce
SP nr
13 27,51

Koło matematyczne
p. Angelika Męcner
p. Joanna Stojek
p. Małgorzata Stasicka kl. I – III poniedziałek 1235
– 1320
wtorek 1325 – 1410
piątek 1145 – 1230
Koło szachowe
p. Grażyna Murańska środa 1145
30
– 12
Koło plastyczne
p. Danuta Michalska – Ostrowska
p. Bożena Worecka kl. I – III
poniedziałek 1415 – 1550
Koło informatyczne
p. Bogdan Gacek
piątek 1325 – 1600
Koło historyczne p. Danuta Michalska – Ostrowska
piątek 1145 – 1230
SKKT kl. I – III p. Ewa Danel – Majdak
p. Ilona Kanik
piątek 1325 – 1410
SKKT
p. Wiesława Zielińska piątek 1235 – 1320
SKS – koło pływackie
p. Bożena Kropacz wtorek 1500 – 1545
czwartek 1500 – 1545
SKS – koło pływackie
p. Jacek Rybiński
środa 1500 – 1545
piątek 1500 – 1545
UKS
p. Jacek Rybiński
wtorek 1615 – 1745
Drużyna zuchowa – p. Ilona Kanik środa 1145 – 1300

0,81
0,69
0,64
0,63
0,59
woj. śląskie
24,86
0,76
0,67
0,54
0,59
0,48
W ubiegłym roku szkolnym 2005/06 uczniowie SP
nr 13 godnie reprezentowali naszą Szkołę w rozmaitych
konkursach międzyszkolnych jak również licznie brali
udział w konkursach i imprezach Ulica
organizowanych
Polna przy Kościelena
terenie Szkoły. Poniżej podajemy tematy konkursów,
nazwiska nauczycieli organizujących konkursy oraz
nazwiska zwycięzców:
Opracowała
Małgorzata Stasicka

Szeroki wachlarz propozycji naszej szkoły pozwala
uczniom wybrać tę dziedzinę, która najbardziej odpo−
wiada ich uzdolnieniom i zainteresowaniom, a poprzez
uczestnictwo w rozmaitych konkursach, imprezach i
szkolnych akcjach, uczniowie mogą sprawdzić zdobytą
wiedzę i pochwalić się posiadanymi umiejętnościami,

Ulica Krakowska

Oczywiście jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu
Szkoły będzie Sprawdzian wiadomości uczniów klas VI.
* Próbny sprawdzian uczniów kl.VI

II/III 2007 godz. 8.00
Sprawdzian – termin OKE
12 IV 2007 godz. 9.00
Dodatkowy termin sprawdzianu
5 VI 2007 godz. 9.00
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*
*
*
*
*
*
*
*

Imprezy i akcje organizowane przez szkołę podsta−
wową nr 13:
– Sprzątanie dzielnicy Lipnik w ramach akcji „Sprząta−
nie świata” /LOP/,
– JASEŁKA – przedstawienie dla uczniów szkoły oraz w
Domu Kultury z okazji Dnia Babci i Dziadka /s. Jó−
zefina, B. Kordek/,
– Przedstawienie dla uczniów i rodziców „Dzień dobry
Panie Andersenie”
– /p. Gronkiewicz/,
– Zbiórka makulatury,
– Udział w akcji „Góra grosza”,
– Klasowe mikołajki, wigilie, zabawy karnawałowe,
– Wyjścia do teatrów, Banialuki, Teatru Polskiego,
– Spotkanie z policjantem /kl. I a, b, c/, górnikiem /
I c/,
– Ślubowanie klas pierwszych,
– Imprezy kl. I−III: powitanie wiosny, Dzień Sportu,
Dzień Rodzica,
– Wyróżnienie dla SP 13 za aktywny udział w akcji „Pola
Nadziei”,
– „Majówka z 13”,
– Dzień Sportu dla klas IV – VI.

* V / VI

– Konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla kl.III „Bez−
pieczna droga do szkoły” ( IX, Mała Rada Młodzie−
ży),
– Konkurs plastyczny dla kl. I – II „Bezpieczna droga
dziecka do szkoły” (IX, Mała Rada Młodzieży),
– Konkurs recytatorski „Barwy jesieni” − prezentacja
własnych utworów literackich (X, p.Stasicka),
– Konkurs plastyczny „Jesienny bukiet” – kompozycja
płaska (XI, p. Kanik, p. Majdak),
– Tydzień ze Statutem Szkoły (XI, p.Stasicka),
– Konkurs plastyczno – techniczny „Kartka świąteczna”,
„Ozdoba choinkowa” (XII, p. Kanik, p. Majdak),
– Konkurs ortograficzny (I−II, p. Soduła),
– Konkurs plastyczny „Bawimy się i wypoczywamy bez−
piecznie” – plakat ( II, p. Kanik, p. Majdak),
– Konkurs strojów karnawałowych (II, Mała Rada
Młodzieży),
– Interdyscyplinarny konkurs międzyklasowy z okazji
Dnia Wiosny (III, p. Kanik, p. Majdak),
– Konkurs „Bieg po zdrowie” z okazji Dnia Służby
Zdrowia (IV, p. Kanik),
– Konkurs matematyczny (V, p.Stasicka),
– Konkursy sportowe – Dzień Sportu (VI, Mała Rada
Młodzieży),

Kalendarz uroczystości i konkursów szkolnych na rok
2006/07 przedstawia się następująco:
UROCZYSTOŚCI I AKCJE SZKOLNE I UCZNIOW−
SKIE :

Konkursy szkolne organizowane w 2006 roku dla klas
IV–VI

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego * 1 IX
Akcja sprzątania świata
* 15 IX
Rajd szkolny * 14 IX
Ślubowanie klas pierwszych
* 17 X
Dzień KEN
* 14 X
Święto Odzyskania Niepodległości
* 10 XI
Święto wiosny * 21 III
Dzień UE – nowe państwa * IV
Dzień Ziemi * 20 IV
Konstytucja 3 Maja * 27 IV
Majówka z Trzynastką
* 19 V
Święto sportu * 14 VI
Zakończenie roku szkolnego
* 22 VI

– Konkurs plastyczny „Podbeskidzie − moja mała ojczy−
zna” ( X/XI,
p. Ostrowska),
– Konkurs recytatorski „Poezja pod Groniczkami” ( XI,
p.Gronkiewicz, p. Laszczak, p. Pękala ),
– Konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie Anioła”( X,
p. Ostrowska),
– Konkurs międzyszkolny Christmas Time ( XI,XII, p.
Bujnowska, p. Słaboszewska),
– Konkurs literacki „Metamorfozy literackie” kl. VI (I,
p. Gronkiewicz),
– Dni krajów anglojęzycznych kl. V – VI (II, p. Buj−
nowska, p. Słaboszewska),
– Konkurs o Bielsku – Białej (II, p. Męcner),
– Konkurs o statucie szkoły (III, p. Męcner),
– Konkurs czytelniczy „Lubimy czytać baśnie” kl. IV (
III, p. Gronkiewicz),

SPORT I TURYSTYKA:
* Turnieje międzyklasowe w tenisa stołowego
kl. IV – VI * XI / XII
* Zawody pływackie kl. V – VI * XI

* IX / X

Konkursy szkolne organizowane w 2006 roku dla klas
I–III
( W nawiasach podane są miesiące, w których kon−
kurs miał lub będzie miał miejsce i nazwiska nauczycieli
organizujących konkursy i zawody)

Za wybitne osiągnięcia w nauce uczniowie szkoły
podstawowej nr 13 otrzymali stypendia naukowe przy−
znane przez Urząd Miasta Bielska−Białej:
1. Kinga Bucka ( ucz. kl. VI a),
2. Agnieszka Habińska ( ucz. kl. VI a),
3. Grzegorz Jędrzejko ( ucz. kl. VI a),
4. Maria Rzepka ( ucz. kl. VI a),
5. Magdalena Czerniak ( ucz. kl. V b),
6. Joanna Ryłko ( ucz. kl. V b).

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Turniej w piłce nożnej kl. IV – VI
Zawody pływackie kl. IV * IV
Turniej w piłce nożnej kl. IV – VI
Dzień Sportu * VI
Karta rowerowa
* V – VI
Wycieczki klasowe * wg planu
Rajd szkolny na Leskowiec* 14 IX
Rajdy SKKT
* wg planu
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– Międzyszkolny Turniej Mitologiczny (IV, p. Ostrow−
ska, p. Gronkiewicz),
– Konkurs na ilustrację do baśni (III, p. Gronkiewicz),
– Konkurs wiedzy o patronie szkoły ( III / IV, p.
Ostrowska),
– Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może” ( IV, p.
Grzybowska),
– Konkurs gramatyczny z j. angielskiego ( IV, p. Bujnow−
ska, p. Słaboszewska),
– Konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” kl. IV – VI
(V, p. Gronkiewicz),
– Omnibus historyczny kl. V – VI (V / VI, p. Ostrow−
ska),
– Konkurs matematyczny „Kangur” (III, p. Męcner, p.
Stojek ).

SZKOLNA
MAJÓWKA
W LIPNIKU
JUŻ PO
RAZ
SZÓSTY
20 maja 2006 roku już
po raz szósty Szkoła Pod−
stawowa nr 13 zorganizo−
wała dzień otwarty zwany
„Majówką z 13−stką”. Jak
co roku nauczyciele i
uczniowie zaprezentowali
odwiedzającym swoją 13−
stkę udowadniając, że
szkoła nie tylko uczy, ale
również bawi. W czasie kilku godzin każdy, kto tego
dnia odwiedził lipnicką Alma Mater mógł w różny spo−
sób mile i sympatycznie spędzić czas. Na basenie odby−
wały się zawody pływackie, w których uczniowie i rodzi−
ce rywalizowali między sobą. Przed budynkiem szkoły
można było zjeść pyszny kawałek ciasta lub zaopatrzyć
się w ciekawą roślinę ogro−
dową. W holu głównym
dzieci z różnych klas pre−
zentowały się w swoich pro−
gramach
artystycznych
(głównie układach tanecz−
nych). Porwane przykła−
dem uczniów wystąpiły
nawet panie nauczycielki
wykonując dynamiczny i
pełen ekspresji taniec cygański. W trakcie tej edycji ma−
jowego święta miały również miejsce zmagania sporto−
we pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Tym razem
jednak kończyny górne zamieniono na dolne i zamiast
meczu siatkówki odbył się pojedynek piłkarski wygrany
przez rodziców, którzy zdobyli specjalny puchar. Bufet
cały czas serwował małe „co nieco” i każdy zmęczony,
zgłodniały lub spragniony mógł się „podładować” w tym
majówkowym węźle gastronomicznym. Trudno oczywi−
ście wyobrazić sobie taki dzień bez loterii. Jak zawsze
wiele osób szukało szczęścia i pewnie każda w mniejszym
lub większym stopniu je znalazła, jednak największymi
szczęściarami okazały się Karolina Jaromin i Aleksandra
Bargieł, które wygrały główne nagrody loterii – rowery
górskie. Losowanie głównych nagród było elementem
kończącym całą imprezę, która – jak się wydaje – była
znów miłym i sympatycznym wydarzeniem dla lipnickiej
społeczności. Na podsumowanie warto dodać, że z uzy−
skanych środków pieniężnych przekazano komisyjnie
kwotę 1500 złotych na rzecz Salwatoriańskiego Stowa−
rzyszenia Hospicyjnego w Bielsku−Białej w ramach ak−

Sportowe zawody szkolne
– Mikołajkowy turniej trójek siatkowych /MOS/ – II m
drużyna dziewcząt,
– Turniej trójek siatkowych dziewcząt /ośrodek sportu
Kozy/ − I m drużyna dziewcząt,
– Klasowe turnieje tenisa stołowego,
– Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej /GSZS/: mini
piłka siatkowa dziewcząt – III miejsce, IV−VI miejsca
chłopców, w pływaniu sztafetowym dziewcząt − I miej−
sce /Rosa, Dobrzańska, Reczko, Roczyna, Piechówka/
, chłopców – V m−ce, w czwórboju LA – VIII miejsce,
– Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu /
GSZS/ – I miejsce, wojewódzkie – XIII miejsce /
Papla, Bajorska, Kozłowska, Majtyka/,
– Mistrzostwa Miasta – sztafety dziewcząt /WOPR/ − I
miejsce, ogólna klasyfikacja dziewcząt i chłopców − II
miejsce /Majtyka, Kozłowska, Bajorska, Papla/,
– Udział w turnieju piłki nożnej „Szukamy piłkarskich
talentów”,
– Turnieje piłkarskie: o puchar dyrektora SP 38 – II
miejsce, o puchar dyrektora SP w Godziszce – III
miejsce, o puchar prezesa UKS LIPNIK – III miejsce,
Rajdy szkolne
– Rajd szkolny MAGURKA 2005,
– Biwak dla zuchów w Poroninie,
– Sszkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne orga−
nizowało rajdy górskie,
Życzymy naszym uczniom, aby rok szkolny 2006/
2007 był równie udany jak poprzedni, a zdobywanie
wiedzy było wspaniałą przygodą przez całe życie.
Opracowała
Małgorzata Stasicka
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w obu częściach egzaminu. Tegoroczny egzamin w czę−
ści humanistycznej był nieco trudniejszy od poprzednie−
go. Jednak średni wynik tego egzaminu należy do
wysokich – otrzymaliśmy trzeci wynik w dotychczasowej
historii szkoły. Egzamin w części matematyczno−przyrod−
niczej dla naszych uczniów był łatwiejszy od poprzed−
niego. Tegoroczny średni wynik z części matematyczno−
przyrodniczej jest drugim wynikiem pośród pięciu
dotychczasowych. Najbardziej cieszy fakt, że uczniowie
naszego gimnazjum na tegorocznym egzaminie uzyskali
najwyższy z dotychczasowych wskaźnik łatwości w stan−
dardzie IV, – który świadczy o umiejętności stosowania
wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.
Standard ten jest zawsze dla uczniów najtrudniejszy.
Dokonując analizy i porównania wyników naszych gim−
nazjalistów z wynikami ogólnymi osiągniętymi w woje−
wództwie, powiecie i mieście z satysfakcją stwierdzamy,
że tak jak w poprzednich latach, uczniowie naszego
gimnazjum uzyskali wyniki wyższe. Coroczne wysokie
wyniki egzaminu potwierdzają, że nasze gimnazjum
realizuje dobrze obrany model kształcenia młodzieży.
Świadczą one jednocześnie o odpowiedniej, wysokiej
pracy dydaktyczno− wychowawczej, która przekłada się
na sukcesy uczniów i szkoły. Wszystko to pozwala zali−
czać nasze gimnazjum do grona najlepszych szkół na−
szego regionu. Prezentując poniższe zestawienia, obok
średniego wyniku, jaki uzyskał statystyczny uczeń danej
populacji, znajdują się wyniki dotyczące stopnia opano−
wania przez uczniów poszczególnych umiejętności tzw.
standardów. Jeśli wynik znajduje się w przedziale
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. Łatwość 0,59 oznacza, że uczniowie zdobyli
59% punktów z możliwych do uzyskania.

cji „Pola Nadziei 2006”.
Olaf Pękala
Osoby i instytucje, których pomoc w dużym
stopniu umożliwiła organizację imprezy:
1.Rada Osiedla Lipnik
2.Stowarzyszenie Lipnik
3.Urząd Miasta−Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
4.Urząd Miasta−Wydział Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska (p.Tadeusz Januchta)
5.Delikatesy Makowscy
6.Galeria z upominkami „Duperella”
7.Zakład Usług Informatycznych „Rekord”
8.Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko−Biała
(p. Andrzej Socha)
9.”Elegant” Spółka Jawna
10.P.U.H. SKAMIL
11.Piekarnictwo−Adam Wykręt
12.Sklep Apollo Elektronics (p. Filip Węgrzyn)
13.Radny dzielnicy Lipnik− p. Paweł Pajor
14.Inspektorat PZU S.A. (p. Czesław Płygawko)
15.OXFORD−CENTRE− Szkoła Języków Obcych
16.Wydawnictwo Park ( p.Renata Kus)
17.Fanty na loterię ( p.B.Dudek , p.J.Babiec ,
p.G.Gibner , p.E.Czauderna , p.B.Wesołowska p.G.Kro−
pacz , p.M.Kałuża , p.A.Hoffman )
18.Wsparcie finansowe ( p.E.Nikiel , p.A.J.Żurkowie
, p.I.J.Malinoś , p.I.J.Kanikowie ,
p.A.Dudajek )
19.Rodzice uczniów SP nr 13 – domowe wypieki
JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

EGZAMIN
GIMNAZJALNY 2006

Część humanistyczna egzaminu

„Mamy powody do radości”
W kwietniu bieżącego roku uczniowie trzecich
klas gimnazjalnych przystąpili do odbywającego się już
po raz piąty egzaminu. W dniu 26 kwietnia uczniowie
w całym kraju pisali część humanistyczną, a 27 kwietnia
część matematyczno−przyrodniczą. Egzamin odbywa się
w formie pisemnej. Uczniowie uzupełniają arkusz za−
dań, który sprawdza 50 czynności w każdej z części
egzaminu. Łączna liczba punktów, którą uczeń może
otrzymać za cały egzamin wynosi 100. Arkusze egzami−
nacyjne zawierają zadania zamknięte wielokrotnego
wyboru− uczeń wybiera jedną prawidłową odpowiedź
spośród czterech podanych oraz zadania otwarte, w któ−
rych samodzielnie formułuje odpowiedź. Egzamin, tak
jak w ubiegłym roku, został przygotowany w trzech
wersjach, które zawierały te same zadania sprawdzające
te same umiejętności, ale odpowiedzi do zadań za−
mkniętych były zamienione kolejnością. Wyniki dotar−
ły do uczniów w ostatnim tygodniu nauki w czerwcu. Są
one bardzo ważne, gdyż w połowie decydują o przyjęciu
ucznia do wybranej szkoły średniej. W sierpniu do szkół
dotarł raport opracowany przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w Jaworznie, przedstawiający wyniki
osiągnięte przez gimnazjalistów województwa śląskiego

Grupa Średni wynik Wskaźnik łatwości stan−
dardów
I
II
Szkoła
Bielsko−Biała
Województwo
35,66
34,64
31,71
0,78
0,76
0,730,64
0,60
0,54
I standard – czytanie i odbiór tekstów kultury
II standard – tworzenie własnego tekstu
Część matematyczno−przyrodnicza egzaminu
Grupa Średni wynik Wskaźnik łatwości stan−
dardów
I
II
III
IV
Szkoła
Bielsko−Biała
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Województwo
32,58
26,92
23,85
0,60
0,50
0,440,78
0,71
0,660,64
0,52
0,460,59
0,39
0,30
I standard – umiejętne stosowanie terminów , pojęć i
procedur z zakresu przedmiotów
matematyczno − przyrodniczych
II standard − wyszukiwanie i stosowanie informacji
III standard – wskazywanie i opisywanie faktów, związ−
ków i zależności, w szczególności
przyczynowo – skutkowych, funkcjo−
nalnych, przestrzennych i czasowych
IV standard – stosowanie wiedzy i umiejętności do roz−
wiązywania problemów

RAPTULARZ
GIMNAZJALNY

Jadwiga

Co słychać w naszym gimnazjum?
Rajd Gimnazjalny
20 września 2006 roku odbył się VII Rajd Gim−
nazjalny. W tym roku uczniowie i nauczyciele, a również
przedstawiciele rodziców, zdobyli Klimczok. Do celu wę−
drowaliśmy trzema trasami o różnym stopniu trudno−
ści. Gdy już wszyscy spotkali się na szczycie, nie zabra−
kło dobrego humoru i wspólnej zabawy. Rajd miał
charakter turystyczno−rekreacyjny i służył integracji
uczestników. Podczas wyprawy ogrzewało nas jesienne
słońce, które podkreślało piękno naszego regionu.
XXI Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku−Białej
24 września 78 uczestników szkolnej społeczno−
ści lipnickiego gimnazjum wzięło udział w 21 Rodzin−
nym Rajdzie Rowerowym w Bielsku−Białej. I etap liczył
19,8 km. Podczas półmetku w MOSIR−ze w Czechowi−
cach−Dziedzicach można było odpocząć oraz obejrzeć
pokaz balonów na ogrzane powietrze. Dla pełnych
energii była możliwość spróbowania swoich sił w kon−
kurencjach sprawnościowych. II etap rajdu liczył 15 km.
Finał miał miejsce na Błoniach, gdzie uczestnicy mogli
zjeść tradycyjną grochówkę, wziąć udział w kiermaszu
rowerowym oraz w konkursach i cieszącej się ogromną
popularnością loterii.
Hołd obrońcom Ojczyzny
W rocznicę zakończenia Kampanii Wrześniowej
w szkole odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie
przypomnieli fakty historyczne związane z wojną
obronną w 1939 roku i wydarzenia, które były świadec−
twem heroizmu polskiego społeczeństwa (obrona We−
sterplatte, obrona Warszawy). W montażu słowno−mu−
zycznym zaprezentowano los polskich oficerów zamor−

dowanych w Katyniu i tragizm więźniów niemieckich
obozów koncentracyjnych. Treść wierszy i tekstów epic−
kich wzbogacała prezentacja multimedialna. Akademia
przypominająca II Wojnę Światową jest stałym elemen−
tem edukacji patriotycznej w naszym gimnazjum. Tego−
roczną akademie przygotowali uczniowie pod opieką
mgr Jadwigi Lauzer oraz mgr Doroty Górnej−Król.
Święto Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole
13 października 2006 roku, w przeddzień rocz−
nicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej młodzież
naszego gimnazjum wzięła udział w uroczystej akademii,
podczas której tradycyjnie już gimnazjaliści klas I zło−
żyli uroczyste ślubowanie. W dalszej części młodzież gim−
nazjalna podziękowała swoim pedagogom za trud wło−
żony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
Gimnazjaliści przygotowali scenki z życia szkoły. Wystę−
powi kabaretu towarzyszył chórek wykonujący parafra−
zy znanych utworów muzycznych, których tematyka
dotyczyła realiów współczesnej szkoły. Młodzież wręczyła
nauczycielom Oskary, doceniając ich wysiłek i pasję, z
jaką realizują swoje powołanie. Uczniowie przygotowa−
li akademię pod kierunkiem mgr Bogusławy Motak i
mgr Doroty Górnej−Król.
II Festiwalu Twórczości Warsztatowej
19 października uczniowie klas trzecich uczest−
niczyli w II Festiwalu Twórczości Warsztatowej, zorga−
nizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„PORT”. Po raz drugi młodzi gimnazjaliści podjęli się
wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, podczas
dorocznego przeglądu twórczości ośrodków, pracują−
cych na rzecz potrzebujących pomocy. Zadaniem trze−
cioklasistów była pomoc w organizacji imprezy – odpro−
wadzanie uczestników na wyznaczone miejsca, praca w
szatni, pomoc w bufecie podczas posiłku oraz prace
pomocnicze. Gimnazjaliści z wielką chęcią i zaangażo−
waniem współpracują ze Stowarzyszeniem „PORT”.
Spotykają się z podopiecznymi ośrodka cyklicznie od
dwóch lat, uczestniczą w zajęciach integracyjnych oraz
organizują kiermasze wyrobów wykonanych przez oso−
by niepełnosprawne.
Składamy Hołd Pamięci Pomordowanym w Obozie
Zagłady w Oświęcimiu.
24 października w ramach corocznych obcho−
dów w rocznicy zakończenia Kampanii Wrześniowej ,
uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 4 zwiedzili były
obóz koncentracyjny w Oświęcimiu – Brzezince. Wyjazd
był okazją do złożenia hołdu pomordowanym tam więź−
niom. Uczniowie wraz z wychowawcami złożyli kwiaty i
zapalili znicze pod Ścianą Śmierci przy bloku 11.
Pomimo, że nowy rok szkolny dopiero się rozpoczął,
nasi uczniowie wzięli już udział w licznych konkursach
międzyszkolnych, odnosząc znaczące sukcesy:
Laureatka Konkursu Plastycznego
Pod koniec września został rozstrzygnięty Mię−
dzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bohuńova Paleta
2006”, w którym uczennica lipnickiego gimnazjum,
Marta Nowotarska, zdobyła nagrodę Złote Pasmo. Pra−
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cę naszej laureatki będzie można zobaczyć na wystawie
w Domu Kultury Włókniarzy od 16.11.2006 r.
Ogólnopolski konkurs poetycko−literacki
Justyna Jura z klasy IIIc oraz Piotr Maeser z klasy
IIa zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu poetyc−
ko−literackiego „O autentyczną wiarę”.

w roku szkolnym 2005/2006
Miniony rok szkolny należ zliczyć do kolejnych
bardzo udanych lat w dotychczasowej, krótkiej historii
lipnickiego gimnazjum . Świadczą o tym nie tylko uzy−
skane, po raz kolejny wysokie wyniki egzaminu gimna−
zjalnego przez naszych trzecioklasistów, ale również
inne znaczące sukcesy naszych uczniów. W przeciągu
całego poprzedniego roku szkolnego uczniowie brali
udział w wielu konkursach i zawodach o zasięgu miej−
skim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodo−
wym, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Ogólnopolski Konkurs Literacki Lipa 2006
Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej „Lipa”, jak co roku, cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Wśród tegorocznych laureatów zna−
lazł się Michał Bąk, uczeń III klasy naszego gimnazjum.
Konkurs Literacki „Pomniki Przyrody”
23 września br. nasz uczeń − Michał Szostak
zdobył wyróżnienie w V Konkursie Literackim „Pomni−
ki Przyrody” organizowanym przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno−Krajoznawcze.

Do największych osiągnięć uczniów z naszej szkoły
należy zaliczyć:
• Zakwalifikowanie się uczennicy klasy III c Dominik
Szturc do finału wojewódzkiego konkursu przedmio−
towego z historii,
• Zakwalifikowanie się do II etapu konkursów przed−
miotowych − na szczeblu powiatu – 16 uczniów z na−
szej szkoły, w tym: z języka polskiego − 4 uczniów, z
historii − 4, z matematyki 3, z geografii − 4 oraz z bio−
logii 1 uczeń,
• W Konkursie Matematycznym o Puchar Dyrektora LO
V w Bielsku − Białej do finału zakwalifikowała się dru−
żyna naszego gimnazjum w składzie Mateusz Kocha−
nowicz,
Kamil
Mirański i Krzysztof Dędys. W eliminacjach brały
udział 32 szkoły reprezentujące kilka powiatów. W
finale wystąpiło 10 drużyn, w tym 4 z miasta Bielska−
Białej,
• W Wojewódzkim Konkursie MAT 2006 − Filip Paca−
nowski − w kategorii klas I gimn. zajął III lokatę i VII
miejsce w województwie, a w kategorii klas III gimn.
Kamil Murański− II lokatę i VIII miejsce w wojewódz−
twie,
• W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
Kangur 2006 wyróżnienie otrzymali: w kategorii Ka−
det − Filip Pacanowski (49 na 1262 startujących), w ka−
tegorii Junior − Kamil Murański 20 i Krzysztof Dędys
52 na 1212 startujących.
• W Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie
Międzyprzedmiotowym
„Einstein
dla
wszystkich” uczeń kl. III Jakub Krystian zakwalifikował
się do finału − udział w etapie wojewódzkim,
• W rejonowym Konkursie „ Z chemią na Ty” ucz. kl.
I − Filip Pacanowski zajął wysokie IV m.
• w Konkursie Literackim „Wielkie poezjowanie” z
okazji XV Polsko−Czeskich Dni Kultury Chrześcijań−
skiej organizowanym przez Miejską Bibliotekę Pu−
bliczną w Pieszycach I miejsce zajęła Natalia Bąk z
drugiej klasy, II miejsce przyznano Jakubowi Krystia−
nowi z klasy trzeciej, a III Dawidowi Matlakowi z kla−
sy drugiej,
• w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Las − moja
miłość” w kategorii poezja II miejsce zajęła Natalia

Konkurs „Ilustracje do mojej książki”
W Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Pla−
stycznym „Ilustracje do mojej ulubionej książki”, uczen−
nica Aleksandra Laszczak z klasy IIc zajęła II miejsce,
a wyróżnieniem nagrodzono pracę Katarzyny Laszczk z
klasy IIIc .
Międzyszkolny Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”
Praca plastyczna, autorstwa uczennicy Angelik
Smolarczyk została wyróżniona w Międzyszkolnym Kon−
kursie „Moja Mała Ojczyzna” organizowanym przez
WOM w Bielsku – Białej.
Konkurs Literacki „Chcecie bajki o to bajka”
W Międzyszkolnym, Powiatowym Konkursie Literac−
kim „Chcecie bajki o to bajka”, organizowanym corocz−
nie przez GOK w Buczkowicach , Roksana Obuchow−
ska uczennica klasy IIIc zajęła III miejsce.
Biegi przełajowe
4 października 2006 dziewczęta z naszej szkoły zaję−
ły I miejsce w Mistrzostwach Bielska−Białej w biegach
przełajowych. Mistrzynie biegły w składzie : Magdale−
na Chrobak, Katarzyna Joachimiak, Aleksandra Koczur,
Agnieszka Kubica, Magdalena Stettner, Klaudia
Ścieszka oraz Noemi Szoblik .
12 października reprezentacja dziewcząt naszej szkoły
/ biegnąca w składzie jak wyżej / wywalczyła 2 miejsce
w Rejonowej „Gimnazjadzie SZS” Młodzieży Szkolnej
w sztafetowych biegach przełajowych w Zabrzegu.
Uczestniczkom gratulujemy wspaniałego wyniku.
Mistrzostwa Lekkoatletyczne
Kolejne sukcesy sportowe odnieśli nasi gimnazjaliści
w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Bielska−Białej.
W biegu na 600 metrów I miejsce zdobyła Klaudia
Ścieszka, II miejsce wywalczyła Małgorzata Chrobak, a
IV pozycję zajęła Aleksandra Koczur.
Wśród chłopców wyróżnił się Andrzej Hankus, któ−
ry zajął czwarte miejsce w sprincie na 100 metrów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Bąk z klasy drugiej, a w kategorii proza wyróżniono
Aleksandrę Laszczak z klasy pierwszej oraz Katarzynę
Laszczak z klasy drugiej
W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Matka −
najpiękniejsze słowo świata” najlepsza okazała się
Natalia Kuś z klasy drugiej, która zdobyła I miejsce,
W Ogólnopolskim Konkursie „Moje wspomnienia z
wakacji” organizowanym przez „EMPIK” − II miejsce
zajęła Patrycja Ruszkowicz, wyróżnienie − Agnieszka
Pękala i Karolina Cichewicz,
W Konkursie Recytatorskim „Pod Groniczkami” −
Agnieszka Michalska i Katarzyna Laszczak − I miejsce,
Karolina Cichewicz, Klaudia Szczotka i Joanna Kubi−
ca − II miejsce
W Konkursie z czytelnictwa pt. „Harry Potter” − Ewa
Benecka − I miejsce
W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Miłość nie−
jedno ma imię” wyróżnienie otrzymała − Agnieszka
Heinricht,
W Ogólnopolskim Konkursie dla gimnazjów „Kotań−
ski znany i nieznany” wyróżnienie otrzymały − Natalia
Kuś, Justyna Kasperek,
W Ogólnopolskim Konkursie Literackim „ZNAKI
NADZIEI” poświęconym ludziom niepełnosprawnym
i nieuleczalnie chorym − Natalia Bąk − otrzymała wy−
różnienie,
W Wojewódzkim Konkursie Literackim „Jestem z
pokolenia Jana Pawia II” zorganizowanym z okazji I
Rocznicy Śmierci Papieża Jana Pawła II, którego
organizatorem było Wadowickie Stowarzyszenie Fo−
rum Edukacyjnego oraz Rada Miejska w Bielsku −
Białej, Kuria Biskupia Diecezji Bielsko − Żywieckiej,
Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Bielsku −
Białej oraz wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Biel−
sko – Żywieckiej, II Nagrodę otrzymali: Justyna Kaspe−
rek, Natalia Kuś, Michał Bąk, III nagrodę: Marta
Wołoch, a wyróżnienia: Katarzyna Kłonica, Aleksan−
dra Laszczak,
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Wiosna” I
miejsce zdobyła: Natalia Bąk i Katarzyna Laszczak, III
miejsce: Natalia Kuś, Jakub Krystian, wyróżnienia
otrzymały: Marta Nowotarska, Katarzyna Kłonica, Mag−
dalena Stettner,
w IX edycji Ogólnopolskiego konkursu Literackiego
MAŁE KRAJOBRAZY SŁOWA „Świat w którym żyję”
II miejsce zdobyła − Agnieszka Heinricht oraz III m.
− Natalia Bąk,
w X Konkursie Literackim o „Złote Pióro” Prezyden−
ta Jaworzna laureatkami zostały Joanna Krupa i Patry−
cja Kliś,
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „ Tworzymy
własne wydawnictwo” pt. Wydawnicze marzenia mło−
dych − Nagrodę Literacką otrzymała Magdalena Stet−
tner oraz Michał Bąk, a wyróżnienie otrzymała Noemi
Szoblik,
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Morze −
nasze morze” − wyróżnienie otrzymał Dawid Matlak,
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX
− wysokie wyniki uzyskali: w kategorii klas III gimn. na
1036 startujących − 27m. /z wynikiem dobrym/ zajął
Marcin Wojciechowski, 36 m. Paulina Wach, 39 m.
Herjan Sonia oraz 47 m. Heinricht Agnieszka; w ka−
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tegorii klas II gimn. na 837 uczestników 47 m. zajął
Łukasz Bojdys, 63 Wyrwalska Sylwia i 67 Natalia Hyla;
w kategorii klas I gimn. na 719 uczestników − 67 m.
zajął Kamil Dubel,
w międzynarodowym trans−granicznym konkursie
„Mieszkam w Beskidach” w kategorii poezja: wyróżnie−
nia I stopnia zdobyły: Agnieszka Heinricht, Natalia
Kuś, Katarzyna Kłonica; wyróżnienia II stopnia zdo−
byli: Magdalena Stettner, Dawid Matlak i Adrianna
Witos; wyróżnienia III stopnia: Jakub Krystian, Justy−
na Jura; w kategorii proza: wyróżnienie I stopnia
zdobył: Michał Bąk; wyróżnienia II stopnia − Patrycja
Ruszkowicz, Paulina Wach, Justyna Jura i Marcin
Kokot; wyróżnienia III stopnia − Roksana Obuchow−
ska, Paula Rosner,
w Międzynarodowym Konkursie Literackim „Tworzy−
my Własne Wydawnictwo” pt. „W wielkim obłoku
Magellana” − Opowieść Fantastyczna − w eliminacjach
I etapu krajowego − I miejsce zdobyła Sandra Worek
i miejsce III Justyna Jura, a w finale międzynarodo−
wym Sandra Worek zajęła II miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Żywio−
ły” Agnieszka Michalska otrzymała wyróżnienie,
w Rejonowym − Miejskim Konkursie Wiedzy Pożarni−
czej − uczeń Jakub Danilewicz zajął I miejsce,
w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
organizowanym przez Książnicę Beskidzką w Bielsku
− Białej, uczeń Michał Bąk jako jedyny uczeń z Biel−
ska – Białej zakwalifikował się do II etapu,
w Międzyszkolnym Konkursie „ Zbieracze Złota „
zorganizowanym przez Zarząd Okręgowy PCK w Biel−
sku − Białej na dofinansowanie dzieci ubogich − nasze
gimnazjum zdobyło I miejsce zbierają 30,5 kg monet,
Ania Trzcińska została finalistką Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Bielsku − Białej zorganizowanego
dla młodzieży szkół gimnazjalnych naszego miasta,
w Rejonowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Dro−
gowego nasz drużyna zajęła I miejsce, kwalifikując się
do konkursu powiatowego, gdzie zajęli wysokie II
miejsce,
W XIII Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
organizowanych tradycyjnie podczas czerwcowych Dni
Bielska – Białej drużyna naszego gimnazjum po raz
kolejny okazała się bezkonkurencyjną zdobywając I
miejsce i nagrodę główną − projektor multimedialny
oraz odtwarzacz DVD o wartości 3000 zł.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe naszych uczniów:

• W sztafetowych biegach przełajowych o Mistrzostwach
Bielska − Białej w grupie dziewcząt oraz chłopców
drużyny naszego gimnazjum wywalczyły I miejsce,
• IV miejsce w rejonowych biegach przełajowych dziew−
cząt, a V miejsce wywalczyli chłopcy,
• Zawody indywidualne z L.A. dziewczęta II i III miej−
sce,
• W Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych
Miasta Bielska − Białej nasi uczniowie zajęli :
− Małgorzata Chrobak − I m. w biegu na 300 m.
− Agnieszka Kubica − II m. w biegu na 600 m.
− Angelika Stachowska − III m. w biegu na 300m.
− Klaudia Szczotka II m. w biegu na 6000m.
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− Marcin Wojciechowski w skoku w dal zajął II miejsce,
− Maciej Habińsk w biegu na 300m − III miejsce oraz
Krzysztof Kubica w biegu na 1000 m− III miejsce,
• W mistrzostwach Bielska − Białej w piłce siatkowej −
chłopcy wywalczyli III miejsce, a dziewczęta V m.,
• IV miejsce zajęły drużyny chłopców oraz dziewcząt w
Drużynowych Mistrzostwach Miasta w Pływaniu,
• W miejskich zawodach gry w szachy Kamil Murański,
w klasyfikacji indywidualnej, zajął III miejsce, a w
klasyfikacji drużynowej zajęliśmy II miejsce,
• W mistrzostwach Bielska − Białej w piłce ręcznej nasi
gimnazjaliści wywalczyli IV miejsce, a gimnazjalistki V
m.,
• W mistrzostwach Bielska − Białej w koszykówce chłop−
cy wywalczyli IV miejsce
• W Międzyszkolnym Turniej Piłki Siatkowej chłopców
− w V Turniej o Puchar Prezesa UKS „LIPNIK − nasza
drużyna zajęła II miejsce,
• W Turnieju piłki siatkowej chłopców o Puchar Dyrek−
tora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego − nasz
drużyna zajęła III m,.
• W XIX i XX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym /jesien−
nym i wiosennym / organizowanym pod patronatem
Pani Poseł Europarlamentu Grażyny Staniszewskiej, w
konkursie na „Najliczniejszą reprezentację szkoły”
nasza drużyna zajęła dwukrotnie II miejsce,
• W Drużynowych Lekkoatletycznych Mistrzostwach
Bielska – Białej Szkół Gimnazjalnych − nasze drużyny
dziewcząt oraz chłopów zdobyły IV miejsce. W klasy−
fikacji indywidualnej najwyższe miejsca wywalczyli.
− Klaudia Ścieszka − I m. w biegu na 600 m.
− Małgorzata Chrobak − II m. w biegu na 300m
− Agnieszka Michalska − III m. w biegu na 100 m
− Ewelina Łusińska − III m. w skoku wzwyż
− Krzysztof Kubica II m. w biegu na 1000 m,
− Marcin Wojciechowski − IV m. w skoku w dal
− Tomasz Dittrich − IV m. w pchnięciu kulą
− Filip Mazurek − V m. w skoku wzwyż
− Maciej Habiński − V m. w biegu na 1000 m
· w Ogólnej Klasyfikacji Szkół Gimnazjalnych Miasta
Bielska − Białej za całoroczne współzawodnictwo we
wszystkich miejskich zawodach i konkursach sportowych
dziewcząt oraz chłopców / najbardziej usportowione gim−
nazjum / nasze Gimnazjum nr 4 zajęło wysokie − II
miejsce

Zgodnie ze słowami piosenki: „My poszukiwacze
przygody lubimy i słońce i deszcz, poznawać tajniki
przyrody i bawić się, bawić się też” – zuchy uwielbiają
przygody i zabawy. Przez zabawę i wycieczki poznają
przyrodę, piękne zakątki naszego kraju, poznają siebie,
uczą się samodzielności i
współpracy w grupie. A
co zuchy lubią najbar−
dziej? Oczywiście − biwaki!
Nic tak nie jednoczy jak
wspólnie spędzane dni i
wieczory. W tym roku
wiosną zorganizowaliśmy
biwak w miejscowości Ząb
(koło Zakopanego). To
najwyżej położona wieś w Polsce. Przez trzy dni góro−
waliśmy nad resztą kraju, urządzając pląsy i harce. Kan−
dydaci na zucha przeszli „próbę zucha”, a potem był
bal w „strojach nocnych”. Miło wspominamy też wę−
drówkę Szlakiem Papieskim na Gubałówkę i zwiedza−
nie Zakopanego. Na pewno jeszcze tam kiedyś wróci−
my, bo niektórzy rzucali za siebie grosik na pamiątkę
powrotu, a Kamila zo−
stawiła cały portfel. Bi−
wak jesienny urządzili−
śmy w Pieninach, a do−
kładnie w Czorsztynie.
Tam spacerowaliśmy
Wąwozem Homole, po−
dziwialiśmy piękne wi−
doki i przyrodę Pieniń−
skiego Parku Narodo−
wego. Mieliśmy okazję odwiedzić „Bacówkę”, gdzie
prawdziwy Baca opowiedział nam i pokazał jak powstaje
pyszny serek – oscypek. Nie obyło się też bez degusta−
cji. Wiele radości dostarczyło nam spotkanie na hali z
osiołkiem i innymi zwierzakami. Było super, aż nie
chciało się odjeżdżać. Po powrocie postanowiliśmy zor−
ganizować jeszcze w tym
roku biwak zimowy.
Tego jeszcze nie było.
Już dziś zapraszamy chęt−
nych! Na koniec smutna
dla nas informacja: Z
naszej harcówki „wywę−
drowała” jedna siatka
maskująca. Teraz sufit i
ściany wyglądają nieład−
nie. Jeżeli ktokolwiek ją spotkał jest proszony o odpro−
wadzenie lub powiadomienie szkoły.

Brawo, Brawo, Brawo! Jesteście wspaniali.

Z zuchowym pozdrowieniem CZUJ!!!
dh Ilona Kanik
jaœniejsze
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Bezpłatne pismo społeczno−informacyjne dzielnicy Lipnik miasta Bielska−Białej, wydawane przez
Stowarzyszenie Lipnik.
G A Z E TA L I P N I C K A
ukazuje się od 1997 r.
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