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TUŻ OBOK NAS – W LEŚNICZÓWCE

Boże Narodzenie. Lipnik 2008 rok
Bożego błogosławieństwa
na czas Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w roku 2009
życzy wszystkim
Mieszkańcom Lipnika
Stowarzyszenie Lipnik

Budynek Leśniczówki coraz częściej gości nowych przybyszy. Dzięki stałym pracom remontowym udostępniliśmy pod koniec 2007 roku nowe pomieszczenie – salę, na której mogą odbywać się spotkania, szkolenia czy
biesiadowania kilkunastoosobowych grup. Dało nam to możliwość organizowania pobytu dla harcerzy i innych grup, którzy coraz liczniej odwiedzają
Lipnik. Mieliśmy już przyjemność gościć przyjezdnych z Jaworzna, Chorzowa, Węgierskiej Górki czy nawet Kędzierzyna-Koźla. Leśniczówka stała
się też stałym punktem na trasie wędrówek przewodników górskich Koła

OBWODNICA WSCHODNIA
W październiku władze Bielska-Białej podpisały umowę na budowę fragmentu drogi S-69, która pełnić będzie funkcję wschodniej obwodnicy miasta.
Niestety, znaczny odcinek tej drogi przebiega przez dzielnicę Lipnik. Na
przełomie listopada i grudnia rozpoczęto prace budowlane poniżej kościoła
paraﬁalnego. Prace rozpoczęto od wycinki jesionów tak charakterystycznych
dla kościelnego wzgórza. Rozpoczęto wiercenie i betonowanie elementów zbrojenia ﬁlarów estakady, która w tym miejscu będzie wybudowana. Tym samym
zakończył się prawie trzydziestoletni okres protestów przeciwników obwodnicy
w Lipniku. Zgodnie z podpisaną umową w pierwszej połowie 2011 roku Obwodnica Wschodnia połączy trzy dzielnice Bielska-Białej, Komorowice – Lipnik
– Mikuszowice, stając się fragmentem drogi ekspresowej S-69.

Lipnicka leśniczówka, listopad 2008 r.

z Katowic czy Gliwic. Bielscy harcerze systematycznie korzystają z gościnnej
harcówki, a także poddając się urokowi okolicy zorganizowali tu m.in.: zuchowe Święto Jesieni czy spotkania kadry wędrowniczej. Leśniczówka stała
się również inspiracją dla studentów Uniwersytetu Śląskiego z kierunku Animacji Społeczno-Kulturalnej, którzy podczas obozu naukowego, w oparciu
o kulturowość Lipnika, przeprowadzali różnorodne działania twórcze. Możemy otwarcie powiedzieć: w leśniczówce na nowo toczy się gwarne życie.
Natomiast „na zapleczu” kontynuowany jest remont – drobne prace typu
malowanie czy położenie podłogi wykonują harcerze, sprawami grubszymi
zajmują się zatrudnieni fachowcy. Bardzo ważnym etapem było naprawienie
drewnianej werandy. Stan desek był w katastrofalnym stanie i groził zawaleniem. Dzisiaj można już z balkonu Leśniczówki oglądać zachód słońca nad
Bielskiem.
c.d. na stronie 2

CHULIGAŃSTWU STOP!
LIPNICKIE OKO RUSZA
Na początku przyszłego roku na Rynku w Lipniku zacznie działać
lokalny monitoring wizyjny. Dzięki pomocy Sportowej Spółki Akcyjnej
REKORD z Bielska-Białej, która przekazała Stowarzyszeniu LIPNIK urządzenia do monitorowania oraz porozumieniu z Miejskim Domem Kultury w Lipniku, do czasu uruchomienia miejskiego systemu monitoringu
wizyjnego, Rynek w Lipniku będzie nadzorowany przez lokalny system.
Organizatorzy akcji mają nadzieję, że „lipnickie oko” wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa na lipnickim Rynku, a osoby niszczące miejski i prywatny
majątek oraz podrzucające na Rynek w Lipniku domowe śmieci, zostaną
zidentyﬁkowane.
pap

Pierwsze prace budowlane w Lipniku

Powstanie obwodnicy wschodniej wymusi budowę przez Gminę Bielsko-Biała nowych lokalnych dróg w Lipniku. Powstanie nowy odcinek ulicy Polnej od ulicy Ks. Brzóski przy Domu Katechetycznym do budynku Caritas’u.
Zmieni się również fragment ulicy Lipnickiej. Nowy odcinek będzie przebiegał od ulicy Skowronków pomiędzy transformatorem, a budynkiem starej
strażnicy OSP, do ulicy Ks. Brzóski w okolicach spalonego domu. Zmieni
się również fragment ulicy Skowronków na odcinku powyżej parkingu szkolnego, ulica Skowronków będzie przeprowadzona wzdłuż drogi wjazdowej na
parking zakręcając łukiem pod S-69.
c.d. na stronie 2
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c.d. ze stroniy 1

TUŻ OBOK NAS – W LEŚNICZÓWCE
Latem tego roku podjęliśmy próbę złożenia wniosku o dotację z funduszy
unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Rozpisany projekt ma kompleksowy zasięg, ponieważ dotyczy rewitalizacji
całego obiektu wraz z otoczeniem, a w perspektywie zakłada ożywienie przestrzeni okolicznych szlaków górskich. Do tej inicjatywy przyłączyło się wiele
osób angażując swój czas i umiejętności. Szczególnie chciałabym podziękować
pani Marcie Zuber i Maciejowi Zuber – architektom z Lipnika. Zapał zespołu i bezinteresowna chęć odbudowy naszego lipnickiego zabytku sprawiają,

Stowarzyszenie LIPNIK – 10 grudnia 2008 r. zakończono pierwszy etap naprawy werandy

Czasem drobnym gestem można zaspokoić pilną potrzebę górskiej chaty.
Wydająca się błahostką sprawa posiadania odkurzacza czy kosiarki dla nas
może być wyrazistą pomocą. Pozwolę sobie zamieścić listę kilku najpotrzebniejszych przedmiotów przydatnych w codziennym funkcjonowaniu obiektu.
Być może ten właśnie przedmiot zalega na strychu i z chęcią, w ten sposób,
dołączycie się Państwo w ratowanie lipnickiego zabytku. Serdecznie zapraszam
do współpracy.

Przyjmiemy od zaraz: piłę elektryczną lub spalinową, odkurzacz typu przemysłowego, kosiarkę do trawy, grzejniki konwekcyjne, drewniane ławki i stoły, drewno opałowe, transport dużych
przedmiotów.

Zajęcia szkoleniowe w leśniczówce

że mimo trudności uniemożliwiających aplikowanie o dotację w letnim konkursie, będziemy nadal dążyć do uzyskania wsparcia z dotacji unijnych.
O ile życie w leśniczówce toczy się samo, o tyle fundusze i rzeczy niezbędne do funkcjonowania obiektu nie pojawiają się z nikąd. Wsparcie zawsze
pochodzi od ludzi. Cieszy nas to, że przy dużym udziale Lipniczan udaje
nam się prowadzić odbudowę. Dziękujemy za wsparcie ﬁnansowe i rzeczowe.

Renata Lejawka
koordynator projektu „Leśniczówka” z ramienia ZHP i Stowarzyszenia „Lipnik”
kontakt: tel. +48 692 711 751, e-mail: renata@bielsko.net.pl
c.d. ze strony 1

100 LAT POLSKIEJ SZKOŁY W LIPNIKU

OBWODNICA WSCHODNIA

Szkoła Podstawowa nr 13 rozpoczęła przygotowania do obchodów jubileuszu
100-lecia szkoły, przypadającego na 2009 rok. Z tej okazji już od września
2008 r. odbywają się jubileuszowe konkursy i zawody sportowe. W związku
z rocznicą nasza szkoła gości w swych progach uczniów i nauczycieli z bielskich
szkół podstawowych, którzy licznie odpowiadają na nasze zaproszenia. W pierwszych dniach października odbył się rajd szkolny na Rysiankę, którego uczestnikami byli uczniowie klas IV, V i VI wraz z opiekunami panią K. Moczydłowską i panem O. Pękalą. W trakcie rajdu uczestnicy przeszli w górach około 25
kilometrów i zdobyli szczyt Rysianki w Beskidzie Żywieckim. W pobliżu schroniska zakopano specjalny list, w którym zawarto informacje o uczestnikach
i szczegółach wyprawy. Kolejną imprezą mająca upamiętnić jubileusz szkoły
były zorganizowane 22 X zawody pływackie, w których najlepszą okazała się
Szkoła Podstawowa nr 13. W listopadzie odbył się Międzyszkolny Konkurs
Historyczny „Życie i czasy Władysława Jagiełły”. Założeniem konkursu było
upowszechnienie wiedzy historycznej oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej
patrona szkoły. Do konkursu zgłosiło się osiem szkół podstawowych. W konkursie I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 6. Jedną z form uczczenia
setnej rocznicy istnienia Szkoły Polskiej w Lipniku było zorganizowanie 4 grudnia Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w ramach cyklu „Poezja pod
Groniczkami – Poezja na wesoło”. Konkurs miał również na celu pogłębienie
wiedzy o literaturze, rozwijanie zainteresowań literackich, poszukiwanie literackich wzorów i wartości istotnych w duchowym życiu człowieka, kształtowanie
kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 bielskich szkół. Podsumowanie
działań związanych z obchodami 100 rocznicy szkoły oraz zorganizowanie
głównej uroczystości przewidziane jest na początek roku 2009. Z okazji setnej
rocznicy powstania szkoły polskiej w Lipniku, Rada Rodziców ufundowała dla
Szkoły Podstawowej nr 13 sztandar. W roku 2009 na terenie szkoły zostanie
zorganizowana również wystawa pamiątek szkolnych.

Wieloletnie wysiłki mieszkańców
Lipnika zmierzające do zmiany przebiegu trasy Obwodnicy Wschodniej
nie przyniosły efektów. 28 listopada
2008 na plac budowy przed Kościołem Paraﬁalnym w Lipniku wjechał
ciężki sprzęt budowlany. Rozpoczęła
się jedna z największych i najbardziej
kontrowersyjnych inwestycji w historii 700-letniego Lipnika.
Według Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, budowa drogi S-69 przyczyni
się do: usprawnienia połączeń międzynarodowych pozwalając na szybkie połączenia komunikacyjne na kierunku
północ–południe z pominięciem centrum Bielska-Białej. Zwiększy się przepustowość lokalnego i regionalnego
układu komunikacyjnego. Zmniejszone zostanie natężenie ruchu na istniejących
drogach. Niestety stanie się to kosztem mieszkańców i dzielnicy Lipnik, który
przejmie te wszystkie niedogodności. Podstawowy zakres robót odcinka drogi S-69
węzła „Krakowska – Mikuszowice” w Lipniku o długości 5,25 km obejmuje:
– budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
– budowę 2 węzłów drogowych: w. „Krakowska-Krzyżowa” oraz w. „Mikuszowice”
– budowę 23 obiektów inżynieryjnych
– budowę 7,9 km ekranów akustycznych.
Wszystkie osoby pragnące uzyskać bliższych informacji na temat budowanej drogi mogą kontaktować się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5, adres
e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl, telefon: (32) 25-86-281 do 5.
pp

W związku ze zbliżającą się rocznicą stulecia polskiej szkoły w Lipniku, która przypada w 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 13 podczas trwających obchodów jubileuszu, planowana jest organizacja wystawy zachowanych pamiątek
z ostatnich stu lat szkoły. Wszystkie osoby mogące pomóc w realizacji tego
przedsięwzięcia szkoła prosimy o wypożyczenie fotograﬁi lub innych zachowanych
pamiątek. Eksponaty prosimy przekazywać do sekretariatu Szkoły Podstawowej
nr 13 w Lipniku wraz z dołączonym adresem właściciela i opisem przedmiotu.
Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się do naszej akcji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowe nr 13 w Lipniku

Obwodnicę będą budowały ﬁrmy:
1. HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o.
2. HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH
3. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A.
4. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR.
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wano daszki przy wejściach do kościoła, wytynkowano i pomalowano
elewację zewnętrzną kościoła odkrywając przy okazji piękny kamień
fundamentowy. Ks. proboszcz uporządkował paraﬁalny cmentarz, przeprowadził remont plebanii, w której
wymieniono dach, okna, wykonano
nowe tynki zewnętrzne oraz zmodernizował centrale ogrzewanie plebanii
i kościoła. Proboszcz otoczył szczególną opieką zabytkowe elementy
sztuki liturgicznej wśród których znalazło się kilkanaście obrazów o tematyce religijnej. Zawsze skromny, zawsze skłonny do współpracy dla
dobra mieszkańców nigdy nie przypominał Lipniczanom o konieczności oﬁarności dla paraﬁi. Zawsze
powtarzał, „że dla dobrych celów nie
ma się co martwić o pieniądze, Pan
Bóg potraﬁ o to zadbać, a życzliwych
paraﬁan nie brakowało”. Wiele razy w trakcie rozmów zwracał uwagę na pewną
ciekawą zależność, którą zauważył przez te wszystkie lata proboszczowania –
„zawsze kto pomagał szczerze naszej lipnickiej paraﬁi, temu później lepiej się darzyło w życiu”.
Niestety nie zdążył zrealizować już rozpoczętych projektów takich jak rozbudowa cmentarza paraﬁalnego, budowy repliki głównego ołtarza oraz malowania wnętrza kościoła. To już zostawił swoim następcom. Pokój jego Duszy.

…ZOSTAWIŁ MUROWANY
Wspomnienie o ks. Marianie Michaliku, proboszczu z Lipnika.
W listopadzie pożegnaliśmy Proboszcza naszej wspólnoty paraﬁalnej z Lipnika, ks. Mariana Michalika. Wszyscy przyznają, że odszedł do Domu Pana
zdecydowanie za szybko. Od wielu lat był znakomitym gospodarzem lipnickiej
Paraﬁi. Stowarzyszenie Lipnik często współpracowało z ks. proboszczem.
Nigdy nie chciał, aby mówić o Jego osiągnięciach, sukcesach. Robił to, co
należało robić. Jednak dobrze jest dziś Mieszkańcom Lipnika, przybliżyć
kilka z najważniejszych projektów których był inicjatorem, organizatorem
i wykonawcą.
Z wielu przedsięwzięć, które ks. Marian Michalik zrealizował w Paraﬁi Lipnik
za czasów swego proboszczowania należy
zwłaszcza wymienić:
budowę parkingu przy
cmentarzu paraﬁalnym, rekonstrukcje
zabytkowego muru
wraz z kapliczkami
Ks. Marian Michalik podczas remontu muru przykościelnego
drogi krzyżowej, renowacje zabytkowych obrazów drogi krzyżowej z kapliczek, remont kościoła
paraﬁalnego podczas którego wymieniono pokrycie dachowe zastępując stare
na blachę miedzianą, wyremontowano schody do kościoła zaopatrując je
w system podgrzewania, została ułożona kostka brukowa wokół kościoła, wybudowano nową zakrystię za nawą główną kościoła, która znakomicie wkomponowała się w bryłę kościoła, zamontowano oświetlenie kościoła, zamonto-

Stowarzyszenie Lipnik

DOM POLSKI
LIPNICKIE DZIEDZICTWO
W maju 2008 roku Stowarzyszenie LIPNIK po ośmiu latach opieki nad
Domem Polskim zwróciło budynek Gminie Bielsko-Biała. Stowarzyszenie zarządzało obiektem od 2000 roku, kiedy to Beskidzkie Towarzystwo Sportowe
Rekord-Lipnik zrezygnowało z dalszej dzierżawy obiektu. Niewielu Lipniczan
zdaje sobie sprawę, że budynek Domu Kultury w obecnym kształcie powstał
prawie sto lat temu staraniem mieszkańców Lipnika. Idea budowy polskiej
placówki kultury w wielonarodowym Lipniku narodziła się wśród Polaków
mieszkających w Lipniku na początku XX wieku, gdy Polska dopiero zaczynała swą drogę do niepodległości. Wówczas to grupa polskich patriotów na
czele z księdzem Stanisławem Kobyłeckim wikarym z Lipnika podjęła trud
zorganizowania dla Polaków zamieszkujących Lipnik miejsca krzewienia polskości. Właścicielem obiektu od 1929 roku do II Wojny Światowej było Towarzystwo Polsko-Katolickiego Domu Ludowego, dzisiaj powiedzielibyśmy
organizacja pozarządowa. W roku 1952 budynek został przejęty przez państwo
i przekazany Miejskiej Radzie Narodowej tak jak majątek wielu innych
działających w Polsce stowarzyszeń. W 1994 roku
nastąpiła komunalizacji budynku przez Gminę Bielsko-Biała, która od tego
czasu jest właścicielem
obiektu. Pierwsze prace
porządkowo-remontowe wykonali w latach 1994–1998
członkowie Beskidzkiego
Towarzystwa Sportowego
Sala kominkowa, 1994 r.
Lipnik. Decyzję o podjęciu
prac podjęli prezesi: Piotr
Piechówka i Janusz Szymura. Do tego czasu budynek
stał opuszczony i zaniedbany – od początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Tylko niewielka część budynku
użytkowana była przez radę
osiedla i bar piwny. Budynek pozbawiony był centralnego ogrzewania, wody

Dom Polski 1994 r. Widok od rynku w lipniku

i prądu. Pomieszczenia obecnego Domu Kultury nie nadawały się do użytkowania. Od wiosny 2000 roku prace remontowe kontynuowało już Stowarzyszenie LIPNIK. Dzięki sponsorom, ochotnikom i wolontariuszom wykonano centralne ogrzewanie, przeprowadzono prace malarskie, naprawiono
podłogę w sali widowiskowej, zamontowano nowy system rynnowy, uporządkowano instalację elektryczną i wodną, wykonano zewnętrzne odwodnienie
terenu, zamontowano oświetlenie, wyposażono zaplecze kuchenne, naprawiono stolarkę drzwiową i okienną oraz wykonano tysiące niezbędnych czynności koniecznych, aby budynek mógł służyć dzielnicy. Dzięki tym pracom już
jesienią Dom Polski ponownie zaczął służyć lokalnej społeczności. Jedną
z pierwszych imprez była szkolna zabawa andrzejkowa oraz zorganizowane
przez Polskie Koło Wędkarskie w Lipniku Walne Zebranie. Do końca 2002
roku wyremontowanymi salami w Domu
Polskim opiekowało się
Stowarzyszenie Lipnik
organizując liczne imprezy dla mieszkańców
m.in. zorganizowano
koncert Akademickiej
Orkiestry Dętej z Arhus w Danii, dwa wieczory jazzowe zorganizowane przy współpracy z ﬁrmą ARNIKA, Dom Polski 2001 r. Widok od ul. Podgórnej
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na których wystąpili m.in. Leszek Dranicki, Maciej Sikała, Piotr Lemańczyk,
Tomasz Sawiński, Beata Przybytek Quintet. Od 2001 roku w Domu Polskim
odbywają się próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod dyrekcją pana Romana Kubicy. Od czasu ponownego otwarcia Domu Polskiego organizowane są
zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, chrzciny, wesela, stypy, imieniny, jubileusze,
urodziny i różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Raz w roku na koniec
karnawału Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz ze Stowarzyszeniem LIPNIK
organizuje Koncert Noworoczny dla mieszkańców dzielnicy, a w czasie Świąt
Bożego Narodzenia Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej organizuje Jasełka

Dom Polski, 2005 r.

ćwierć wieku przerwy miejska placówka kultury wróciła do Lipnika. Myślę,
że polscy patrioci i wikary Kobyłecki jest kontent, że ich trud nie został
zmarnowany. Należy również podkreślić, że Stowarzyszenie LIPNIK nigdy
nie otrzymywało od Miejskiego Domu Kultury oraz od Rady Osiedla pieniędzy za użytkowane przez te placówki pomieszczenia. Od stycznia 2002 roku
kierownikiem Domu Kultury jest pani Joanna Adamek. Dzięki jej staraniom
i zaangażowaniu placówka z roku na rok wzbogaca swoją ofertę. Odbywają
się koncerty, wernisaże malarskie i fotograﬁczne, wieczory z poezją, organizowane są zabawy taneczne dla mieszkańców, spotkania seniorów, występują
zespoły muzyczne. Działa galeria fotograﬁi „Spojrzenia Wybrane”, działa koło
plastyczne, grupa teatralna „Intakto”, są organizowane kursy tańca, kursy
nauki gry na gitarze i keyboardzie, działa zespół wokalny „Kanada” oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Działa przedszkole artystyczne, a w miesiącach
wakacyjnych organizowane są półkolonie dla dzieci. Tego wszystkiego jeszcze
kilka lat temu nie było, a dzisiaj już nikt w Lipniku nie wyobraża sobie, że
Dom Polski mógłby stać pusty. W roku 2005 Gmina Bielsko-Biała wykonała
remont dachu Domu Polskiego, a Stowarzyszenie LIPNIK mając na uwadze
możliwość adaptacji w przyszłości obiektu zakupiło dwanaście okien dachowych które podczas remontu zostały zamontowane. Remont dachu ostatecznie uchronił Dom Polski od dalszej degradacji. Na remont czeka jeszcze
elewacja budynku. W związku ze skargami mieszkańców na działalność barów
piwnych w Lipniku, Zarząd Stowarzyszenia LIPNIK w 2008 roku podjął
decyzję o rozwiązaniu umów z ﬁrmami prowadzącymi usługi gastronomiczne.
Zdecydowano, iż cały budynek Domu Polskiego zgodnie z tradycją zostanie
przeznaczony dla celów krzewienia kultury. Od maja 2008 roku Domem
Polski zarządza Miejski Dom Kultury. Z informacji uzyskanych od pana
Franciszka Kopczaka, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury wynika, iż jeśli
w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2009 znajdą się środki na adaptację
pomieszczeń opuszczonych przez pizzerię to w przyszłym roku zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń, które wzbogacą bazę lokalową naszego
lipnickiego Domu Kultury. Stowarzyszenie LIPNIK dziękuje za pomoc wszystkim osobom, ﬁrmom i instytucjom, które przez te wszystkie lata wspierały
nasze starania aby przywrócić lipnickiej społeczności Dom Polski. Przykro
jednak, że nikt z władz miasta nie zauważył pozytywnej zmiany, jaka nastąpiła staraniem garstki osób.
Paweł Pajor
prezes Stowarzyszenia Lipnik

Koncert Noworoczny 2008 r.

Karnawał 2002 r.

Polskie. Stowarzyszenie LIPNIK jest organizacją pozarządową, której członkowie działają w organizacji w ramach swego wolnego czasu. Dlatego od
samego początku nasze stowarzyszenie czyniło kroki, aby w Lipniku powstała placówka kultury zarządzana przez miejskich profesjonalistów. Starania
Stowarzyszenia LIPNIK zostały uwieńczone sukcesem 06.11.2001 roku, gdy
na Sesji Rady Miejskiej zapadła decyzja o powołaniu w Lipniku od 01.01.2002
roku Miejskiego Domu Kultury. W tym roku minęło sześć lat, gdy po ponad

HISTORIA LIPNIKA W FOTOGRAFII
Mając na uwadze zbliżającą się rocznicę stulecia polskiej szkoły w Lipniku, Stowarzyszenie LIPNIK pragnie zrealizować projekt
wydawniczy wydając album zdjęć o Lipniku. Wiele fotograﬁi z Lipnika zostało opublikowanych w książce pt; Zarys dziejów Lipnika,
wydanej przez nasze stowarzyszenie w roku 2002, jednak był to tylko drobny fragment Lipnika w obiektywie. Jako stowarzyszenie
widzimy pilną potrzebę zarchiwizowania dla przyszłych pokoleń obrazu Lipnika, którego już nie ma, zwłaszcza okresu międzywojennego
z czasów II Rzeczypospolitej. W związku z jubileuszem lipnickiej szkoły, możliwe, że wiele osób odnajdzie ciekawe zdjęcia, które nigdy
nie były publikowane. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do powstania tego albumu bardzo prosimy o wypożyczenie fotograﬁi
i przekazanie ich z opisem zdjęcia i autora oraz adresem do sekretariatu Gimnazjum nr 4 w Lipniku. Oczywiście nazwiska wszystkich
osób które dostarczą zdjęcia zostaną zamieszczone w albumie.
Zarząd Stowarzyszenia Lipnik
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Zaczęło się od buntu rodziców polskich dzieci w
szkole gminnej w 1904 r.,
popartego przez polskie władze administracyjne, dzięki
któremu została w tym roku
powołana w tej placówce
tzw. paralelna klasa polska
licząca 44 dzieci. Stała się
ona zaczątkiem szkoły polskiej, która pod naciskiem
władz galicyjskich i prasy

SZKOŁA – JUBILATKA
Lipnicka Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły należy do
najstarszych szkół tego szczebla na terenie Bielska-Białej, istnieje już bowiem,
z przerwą w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945, niemal 100 lat.
W ciągu tego okresu przewinęło się przez nią tysiące uczniów, kilkuset nauczycieli i kilkunastu kierowników, tworząc szkolną wspólnotę, o której historii warto by napisać osobną książkę. W tym miejscu wspomnimy tylko
o początkach szkoły, które nie należały do łatwych w kontekście ówczesnej
sytuacji politycznej i stosunków panujących w samym Lipniku.
Były to czasy zaboru austriackiego, gdy samodzielna wioska Lipnik zamieszkiwana była przez większość niemiecką, a ludność polska, nie uczestnicząca
w sprawowaniu gminnej władzy, dobijała się o swój w niej udział,
a także o możliwość kształcenia swoich dzieci w szkole polskiej. Istniejąca
bowiem szkoła gminna, do której chodziły zarówno dzieci niemieckie, jak
i polskie, zachowywała charakter niemiecki i to pomimo, że uczyli w niej
przeważnie nauczyciele – Polacy. Dzieci polskie były w niej uczone po polsku
tylko religii i w ograniczonym zakresie własnego języka, stąd polscy działacze
narodowi z Lipnika i Białej uważali, że placówka ta służy ich germanizacji.
Wzmogła się ona po uruchomieniu w 1883 r. przez Niemców ich prywatnej,
trzeciej szkoły lipnickiej (istniała jeszcze szkoła ewangelicka o charakterze
niemieckim). Sytuację tą zauważały również polskie czynniki rządzące Galicją (w skład której do 1918 r. wchodził Lipnik), traktując ją za nienormalną
w dobie polskiej autonomii kulturalno-oświatowej panującej w tej austriackiej
prowincji. W końcu XIX w. rozgorzała w Lipniku prawdziwa walka „o dusze”
polskich dzieci, w którą zaangażowały się galicyjskie i austriackie władze
administracyjne.
Batalię o utworzenie w wiosce szkoły polskiej zapoczątkowały dwa wydarzenia: wprowadzenie w 1897 r. w szkole gminnej nauki religii w języku
niemieckim, co oznaczało pełną już teraz germanizację polskich dzieci oraz
otwarcie w 1898 r. w Białej pierwszej polskiej szkoły ludowej, do której
wpisało się również sporo dzieci z Lipnika. Szkoła ta została założona przez
Towarzystwo Szkoły Ludowej z Krakowa, które zwróciło także uwagę na
wytworzoną sytuację w Lipniku. Przy pomocy bialskich działaczy tej organizacji udało się w 1902 r. otworzyć w przysiółku Leszczyny polską, prywatną
szkołę TSL im. Stanisława Konarskiego. Zdopingowało to lipnickich działaczy
narodowych, którzy w 1903 r. powołali tutejsze koło TSL (na czele z Wojciechem Rytko i Janem Jakubcem), do podjęcia bezpośrednich zabiegów
wokół powołania polskiej szkoły w centrum miejscowości.

Budynek szkolny w Lipniku

polskiej miała zostać wybudowana przez gminę.
Lipniccy Niemcy uczynili jednak wszystko, by zablokować tę budowę, nie
zdołali jednak przeszkodzić powstaniu prywatnej Polskiej Szkoły Ludowej
TSL, która została powołana na bazie wspomnianej paralelki z dniem
1 września 1905 roku. Była ona protoplastką obecnej SP nr 13.
Była to szkoła najniższego stopnia w szkolnictwie austriackim, czyli jednoklasowa. Jej kierownikiem został Wojciech Rytko (były organista lipnicki),
a swe pomieszczenie znalazła w starym budynku nr 164 (naprzeciw obecnej
szkoły przy ul. Lipnickiej). Na podstawie decyzji Rady Szkolnej Powiatowej
z dnia 9 IV 1907 r. szkoła TSL (licząca już 170 dzieci) została przeobrażona w publiczną, dzięki czemu mogła otrzymywać dotacje władz galicyjskich
(sumy na jej utrzymanie uchwalał Sejm Krajowy we Lwowie). W następnych
kilku latach jej status został stopniowo podniesiony do pięcioklasowej, a więc
zrównał się z niemiecką szkołą gminną.
Ponieważ placówka pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych,
pilną sprawą stało się wzniesienie nowego budynku szkolnego. Wobec ciągłego
sabotowania budowy przez władze gminne, sprawy wzięło ponownie w swe ręce
Towarzystwo Szkoły Ludowej, przeprowadzając zbiórki publiczne na terenie całej
Galicji. Rodacy odpowiedzieli hojnymi datkami, dzięki czemu możliwe było w
latach 1910–1911 wzniesienie pięknego budynku szkolnego dla Publicznej pięcioklasowej Szkoły Ludowej TSL w Lipniku (kierownik Antoni Glanz). Oddano
go uroczyście do użytku w dniu 10 września 1911 r. Przy tej okazji szkoła
otrzymała imię polskiego króla Władysława Jagiełły, co było nawiązaniem do
słynnego zjazdu grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 r. i odsłonięcia pomnika
tego władcy. W zjeździe tym brała udział delegacja Koła TSL w Lipniku.
Nowy gmach szkolny stał się na długie lata symbolem obalenia dotychczasowego monopolu oświatowego Niemców w naszej miejscowości.
dr Jerzy Polak

ZGŁOŚ DZIURĘ W DRODZE – DONIEŚ NA BRAK ŚWIATŁA
POINFORMUJ O ŚMIECIACH – ZAMELDUJ STRAŻY MIEJSKIEJ
Nie wszyscy mieszkańcy naszej dzielnicy wiedzą, że aby została załatana
dziura w drodze, naprawiona lampa uliczna, posprzątane śmieci czy interweniowała Straż Miejska, ludzie odpowiedzialni w naszym mieście za bezpieczeństwo i jego sprawne funkcjonowanie muszą się o dowiedzieć o problemie.
Często narzekamy, że drogi są dziurawe lampy się nie świecą lub ktoś zaśmiecił całą okolicę, a na rynku w Lipniku wieczorem niebezpiecznie chodzić.
Niewielu jednak z nas w takich sytuacjach chwyta za telefon i interweniuje.
Można wszystko zrzucić na władze miasta, zarząd dróg, radnych czy radę
osiedla jednak bez pomocy zwykłych mieszkańców likwidacja awarii zawsze
będzie trwała znacznie dłużej. Stowarzyszenie LIPNIK w 2009 roku będzie
realizowało projekt „Interwencja Obywatelska”. Wszystkich mieszkańców
LIPNIKA zachęcamy do udziału w projekcie, którego celem jest interaktywny udział mieszkańców w gospodarowaniu dzielnicą LIPNIK. Wszyscy musimy mieć świadomość, że brak reakcji mieszkańców w początkowym etapie
zdarzenia generuje dużo większe straty w gminnym i prywatnym majątku.
W dzisiejszych czasach gdy wszyscy mają dostęp do telefonu, a internet jest
Interwencja w sprawie
Brak oświetlenia
Śmieci
Odśnieżanie ulic
Nielegalne wylewanie zawartości szamba
Wycinka drzew
Dziury w drogach
Uszkodzone mosty i kładki
Zniszczone chodniki
Chuligaństwo
Dewastacje mienia

dla wielu osób podstawowym narzędziem pracy, trudno wytłumaczyć brak
obywatelskiej interwencji. Zniszczony lub uszkodzony majątek jest remontowany i naprawiany m.in. z podatków mieszkańców Lipnika, tych pieniędzy
nie można już przeznaczyć na inne potrzeby np. na modernizację szkoły. Od
dzisiaj będziemy zachęcać mieszkańców Lipnika do aktywności w obronie
porządku i bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. W kolejnych numerach Gazety Lipnickiej będziemy informować o rozwoju naszego projektu. Poniżej podajemy państwu numery telefonów i adresów e-mailowych gdzie powinniśmy
interweniować. Celem projektu jest czysty i bezpieczny Lipnik. Nie możemy
zgadzać się oraz nadal dawać przyzwolenia społecznego na to aby śmieci
były wyrzucane do lipnickich lasów lub palone w domowych piecach, szamba opróżniane do lipnickich rowów i potoków, drzewa wycinane bez pozwolenia, miesiącami nie naprawiane drogi, a na ciemnych ulicach było niebezpiecznie. Musimy to zmienić i możemy to zrobić wspólnie będąc aktywnymi
mieszkańcy Lipnika.
Stowarzyszenie Lipnik

Adres

Telefon

Internet

Urząd Miasta
Wydział Gospodarki Miejskiej

033 4971 508

gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Urząd Miasta
Wydział Ochrony Śdowiska

033 4971 717

ochrona.srodowiska@bielsko-biala.pl

Miejski Zarząd Dróg

33 4979 636 do 639

www.mzd.home.pl

Straż Miejska

33 822 81 14

www.smbb.bip.wizja.net
e-mail: sm@bielsko.biala.pl

Hasło na sezon zimowo-grzewczy:

KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
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CO DALEJ Z CMENTARZEM
PARAFIALNYM?

NIEŚMY PŁOMIEŃ
BRATERSTWA...

Od wielu tygodni nasza paraﬁa czeka na wydanie przez władze Bielska-Białej decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy cmentarza paraﬁalnego w Lipniku. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta informuje,
że lokalizacja cmentarza w Lipniku, mimo obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwalającego na budowę cmentarza,
jest sprzeczna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959 r. Rozporządzenie to mówi, że odległość cmentarza od
zabudowań mieszkalnych powinna wynosić co najmniej 150 m, jednak odległość ta może być
zmniejszona do 50 m
pod warunkiem, że
nieruchomości leżące
w tych granicach są
podłączone do sieci
wodociągowej. Podczas prowadzonego
postępowania związanego z wydaniem Paraﬁi Lipnik pozwolenia na rozbudowę
cmentarza
Urząd
Miejski stwierdził, że
W oddali cmentarz w Lipniku oraz miejsce na jego rozbudowę niektóre zabudowania
przy ulicy Polnej będące w streﬁe bezpieczeństwa 50 m, posiadając techniczne możliwości, nie
są podłączone do miejskiej sieci wodociągowej. W związku z tym faktem
Urząd Miejski nie może wydać Paraﬁi Lipnik pozwolenia na budowę. Mieszkańcy Lipnika są jednak pewni, że władze miasta zrobią wszystko, by nie
doszło do zamknięcia lipnickiego cmentarza.
pp

Oto przesłanie tegorocznego
Betlejemskiego Światełka Pokoju,
które, jak co roku traﬁa do różnych zakątków naszego miasta, by
tam stało się symbolem miłości
wobec bliźniego. Historia tego
niezwykłego zwyczaju sięga roku
1986, gdzie w Linz, w Austrii,
została zorganizowana akcja charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja propagowana była
przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później Światełkiem zajęli się skauci z Austrii. Roznosząc
ogień z Betlejem, nieśli za sobą
radość, miłość, braterstwo i nadzieję. Ogień ten traﬁał do rożnego rodzaju instytucji: szpitali,
urzędów, sierocińców. Rok rocznie chłopiec lub dziewczynka
wybrani przez Austriackie Radio i Telewizję mieli i mają zaszczyt odebrać
z Groty narodzonego Chrystusa Płomień i przetransportować go do Wiednia.
Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się piękna
uroczystość, na której Płomyczek przekazywany jest władzom miasta i reprezentantom organizacji skautowych z różnych krajów Europy. Związek Harcerstwa Polskiego odbiera Światełko na przejściu granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Następnie wędruje ono do ośrodka Głodówka, a stamtąd
poprzez Kraków i Jasną Górę rozprzestrzenia się po całej Polsce, by traﬁć
do wszystkich, którym zwyczaj ten nie jest obcy. W Warszawie harcerze
dzielą się Światłem z Prymasem Polski, następnie z Prezydentem, Premierem,
Marszałkami Sejmu i Senatu. Ze stolicy Płomyk wędruje na północ, a następnie na wschód, nie omijając nawet kręgu polarnego. Jak wcześniej wspomniałam Betlejemskie Światełko Pokoju odebrać będziemy mogli na przejściu
granicznym od skautów ze Słowacji. Już za kilka tygodni zagości ono w Polsce, aby zjednoczyć ludzi przy jednym stole, choince, opłatku i zapłonąć na
naszych stołach wigilijnych. Światełko traﬁ również do szkół, szpitali, urzędów.
Bielsko-Biała zaopiekuje się Płomykiem już późnym wieczorem, po uroczystościach na Głodówce. To wtedy w siedzibie Hufca Beskidzkiego w sali
kominkowej zapłonie ten jakże ciepły, pełen radości zwyczaj. Przywiezienie
Światełka do naszego Hufca powierzone zostało najmłodszym, bo zuchom.
Nie zwlekając, już od 15 grudnia Płomień Braterstwa harcerze zaniosą do
bielskich instytucji, jak i do osób potrzebujących samotnych, chorych. W niecały tydzień później 21 grudnia, na niedzielnej mszy świętej w Katedrze pod
wezwaniem św. Mikołaja, Światło zostanie przekazane mieszkańcom Bielska-Białej. Betlejemski Płomień to symbol nie tylko Świąt Bożego Narodzenia, ale
symbol odrodzenia, nie tylko odrodzenia Chrystusa, ale i nadziei, której tak
nam potrzeba w dzisiejszych czasach. Zastanawiając się głębiej zauważamy, że
Światełko to także symbol pokoju. Przekazywany z rąk do rąk, przez różne
narody, z Azji na nasz kontynent i wewnątrz Europy. To metafora pojednania,
wzajemnego zrozumienia się ludzi, znak życia pozbawionego zła, kłótni, waśni i sporów.
My, jako harcerze, wypełniając służbę, roznosimy Betlejemskie Światełko Pokoju, jednak
nie trzeba nosić harcerskiego munduru, by
również zanieść bliźnim uśmiech, radość,
miłość, dobre słowo, bo poniekąd te rzeczy,
to właśnie ten Płonący Ogień z Betlejem.
Święta Bożego narodzenia to nadzwyczajny
i magiczny czas. Warto, zatem uwierzyć
w dobro i miłość. Przysiąść na chwilę i pomyśleć nad własnym życiem. Betlejemskie
Światełko może nam towarzyszyć przez okres przedświąteczny (w pracy, w szkole) jak i w okresie świąt na naszych wigilijnych stolach, gdzie wraz z siankiem
i wolnym miejscem przypominać nam będą o naszych bliskich, o zgodzie, harmonii oraz o tym, że każdy człowiek na świecie jest naszym bratem. Potrzebujemy braterstwa, bo to ono pozwala nam stanąć wobec bliźniego z godnością, szacunkiem oraz miłością.

ZA ŚMIECI DOMOWE DROŻEJ
Od nowego roku wzrastają ceny wywozu śmieci w ﬁrmie SITA-ZOM. Rada Miasta
zgodziła się na podwyżkę z powodu wzrostu opłaty marszałkowskiej za składowanie
odpadów. Od 2009 roku wywóz zawartości kosza 110-litrowego będzie kosztował 8,40
PLN + 7% VAT, wywóz zawartości kosza 120-litrowego 8,99 PLN + 7% VAT, wywóz
zawartości kosza 240-litrowego 16,56 PLN + 7% VAT. Wywóz śmieci z pojemnika
o pojemności 1100-litrów, kosztował będzie 48,85 PLN +7% VAT.
W związku z podwyżką cen przypominamy mieszkańcom, że każdy właściciel posesji może prywatnie wywozić swoje śmieci na miejskie składowisko
odpadów, które znajduje się w Lipniku przy ul. Krakowskiej 315d. Składowisko jest czynne w okresie pomiędzy 1 kwietnia, a 31 października – poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00–18.00 oraz w soboty od 7.00–12.00,
a w okresie pomiędzy 1 listopada a 31 marca – od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.00–16.00 oraz w soboty od 7.00–12.00.
lip

Smieci w lipnickim lesie to niestety typowy obrazek

WYŻSZE PODATKI ZA MIESZKANIA W 2009 ROKU
Od stycznia 2009 roku w Bielsku-Białej wzrosną podatki od nieruchomości. Stawki ustaliła Rada Miasta 10.12.2008 r. Wzrost podatków poparł
Klub Radnych PO i J. Krywult. Podatek za lokal mieszkalny będzie wynosił 60 gr za 1 m2. Za piwnice o wysokości powyżej 2,20 m zapłacimy
30 gr za 1 m2. Właściciele budynków mieszkalnych za 1 m2 gruntu przy
domu zapłacą 37 gr.
lip

Huﬁec Beskidzki ZHP
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KARNAWAŁ KARPACKI

LIPNIK KONCERTOWO!

Od czterech lat w okresie karnawału odbywają się zaproponowane przez
CIESZYŃSKIE STUDIO TEATRALNE wielkie rodzinne zabawy – „KARNAWAŁY KARPACKIE”, na których można usłyszeć pieśni i muzykę Karpat.
Stowarzyszenie „Olszówka” oraz teatr CST chcą, po raz drugi w Lipniku,
powrócić do tradycji karnawału – tym razem wzbogaconego o wątek pewnej
profesji, która była w swoim czasie bardzo popularna w Beskidach. Bogaty
będzie również wątek etniczny zabawy – pieśni i muzyka beskidzka, łemkowska, huculska, żydowska, cygańska, a nawet węgierska, zaprezentujemy też
scenki z życia ludu w bardzo dowcipnym nastroju. Wystąpią połączone siły
prawie dwudziestu muzyków i śpiewaków, m.in. Kapeli łemkowskiej ze wsi
Mokre oraz aktorów Cieszyńskiego Studia Teatralnego. Podczas zabawy peł-

Koncert Noworoczny 2008 r.

Stowarzyszenie LIPNIK po raz kolejny organizuje dla mieszkańców
Lipnika Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej, który tradycyjnie odbędzie się w budynku Domu Polskiego w siedzibie Miejskiego Domu
Kultury. Koncert odbędzie się 31.01.2009 roku o godzinie 19.00. Będzie to
już XI Koncert Orkiestry Dętej prowadzonej przez kapelmistrza pana Romana Kubicę. Ubiegłoroczna impreza zgromadziła ponad 200 osób. Sala lipnickiego MDK dosłownie pękała w szwach, zabrakło krzeseł i ławek. Orkiestra
dała doskonały ponad dwugodzinny koncert który był przerywany oklaskami
po każdym utworze. Na zakończenie sala nagrodziła orkiestrę owacjami na
stojąco. W repertuarze orkiestry, który od lat jest zapowiadany i poprzedzany literackim słowem przez pana Eugeniusza Jahyma aktora bielskiej sceny
teatralnej, tradycyjnie znajdą się polskie kolędy, muzyka biesiadna, utwory
klasyków muzyki poważnej, standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej oraz
przeboje współczesnego rocka. Członkowie Lipnickiej orkiestry wiele razy
udowodnili, że tworzenie z pasją może prowadzić do wysokiego poziomu
profesjonalizmu zapewniając estetyczne doznania artystyczne.
rk

Karnawał Karpacki 2008 r.

nej wspólnych tańców pojawi się także słynny „dziadowski koń”. Ideą naszego spektaklu muzyczno-teatralnego jest pokazanie bogactwa i mieszania się
wpływów różnych nacji, co w efekcie stanowi o pewnym fenomenie, jakim
jest muzyka z terenów karpackich. Chcemy zaprosić widzów do wspólnego słuchania i tańczenia przy muzyce z Karpat. Miejsce na „Karnawał” nie zostało
wybrane przypadkowo, bowiem Dom Kultury w Lipniku znajduje się na terenie
niegdyś bardzo prężnej i dużej wsi, którą zamieszkiwała ludność wieloetniczna.

Karnawał Karpacki 2008 r.

W ten sposób chcemy wkomponować imprezę w obszar,
na którym gospodarowali na
przestrzeni wieków przedstawiciele różnych narodów, kultur i religii. Dom Kultury
w Lipniku znajduje się w centrum wsi, które jest usytuowane w dolinie, gdzie ze wszystkich stron, przez wieki, miejscowa ludność schodziła się
do kościoła, na zakupy, zabawy. Dzięki temu i uczestnicy
Karnawał Karpacki 2008 r.
„Karnawału” będą musieli się
w ten sposób dostać na zabawę. Chcemy, aby został zachowany prastary zwyczaj
schodzenia się do centrum wsi, gdzie odbywają się ważne dla miejscowej społeczności wydarzenia i miejsce wymiany dóbr, słowem – tam, gdzie toczyło się
życie – to zwyczajne, i to od święta.

Koncert Noworoczny 2008 r.

Jacek Zachara
Nasza zabawa potrwa około 4 godzin.
Początek o godz. 17.00 w dniu 7 lutego 2009 roku.
Miejsce: DK Lipnik. Organizator: Stowarzyszenie „Olszówka”.
Współorganizator: Stowarzyszenie LIPNIK.
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CZAS NA LIPNIK W INTERNECIE

KUP I TY „ZARYS DZIEJÓW LIPNIKA”
I DOWIEDZ SIĘ W JAK CIEKAWYM
MIEJSCU ŻYJESZ

Na początku 2009 roku Stowarzyszenie LIPNIK uruchomi swoją stronę
internetową. Na stronie znajdzie się wiele interesujących informacji tekstowych
i fotograﬁcznych z najnowszej i starszej historii dzielnicy. Zostaną zamieszczone wszystkie archiwalne numery gazety lipnickiej oraz fragmenty książki
„Zarys dziejów Lipnika”. Zamieścimy wiele materiałów z ostatnich 10 lat
działalności Stowarzyszenia LIPNIK i historii Lipnika
SL
Adres strony: www.lipnik.org.pl

Stowarzyszenie LIPNIK informuje, że prowadzi nadal sprzedaż książki pt. „Zarys dziejów Lipnika” autorstwa dr Jerzego Polaka. W książkę
można zaopatrzyć się w lipnickiej Bibliotece oraz w sklepie mieszczącym
się przy Rynku Lipnickim u pani Doroty Oziminy.
SL

DRODZY LIPNICZANIE
NADCHODZI 1%
Kolejny już raz zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Lipnika
o wsparcie projektu realizowanego od 2005 roku przez Stowarzyszenie
Lipnik oraz Szczep „Na Szlaku” Związku Harcerstwa Polskiego, który
ma na celu odbudowę zabytkowej Leśniczówki w Lipniku przy ulicy Polnej. Od roku 2008 zostały uproszczone przepisy dotyczące przekazywania podatku organizacjom pozarządowym. Wystarczy wpisanie numeru
KRS oraz nazwy stowarzyszenia. Wszystkich mieszkańców Lipnika zachęcamy do przekazania 1% ze swojego podatku na cele statutowe dla Stowarzyszenia LIPNIK, w których zawiera się rozwój lokalny. Raz w roku, od
stycznia do końca kwietnia, możecie Państwo zdecydować na co mają zostać wydane Wasze pieniądze. Wszystkie osoby, które w roku 2008 miały
problemy z przekazaniem 1% dla naszego stowarzyszenia bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, na którą nie mieliśmy wpływu i wynikała z
nowej interpretacji przepisów. Jesteśmy pewni, że w roku 2009 podobna
sytuacja nie będzie miała już miejsca. Wszystkim osobom, które wesprą
działalność lipnickiego stowarzyszenia już dzisiaj bardzo dziękujemy.
Od 2008 roku to Urząd Skarbowy, a nie podatnik dokonuje wpłaty na
rachunek bankowy wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, ze podatnik złoży w odpowiednim terminie swoje roczne zeznanie podatkowe i zaznaczy w nim chęć przekazania 1% podatku
dla wybranej organizacji.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy ﬁrmie Valeo Electric & Electronic Systems Sp.
z o.o. Czechowice-Dziedzice za przekazany dla Stowarzyszenia Lipnik sprzęt
komputerowy. Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy doposażyć nowopowstający Ośrodek Kulturowo-Ekologiczny „Leśniczówka Lipnik”, a także inne,
działające na rzecz rozwoju naszej dzielnicy, organizacje i instytucje. Komputery otrzymały m.in.: Miejski Dom Kultury w Lipniku, Rada Osiedla Lipnik, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lipnika, Biblioteka w Lipniku, I SH
„Na szlaku” ZHP. Za naszym pośrednictwem komputery otrzymało także:
Przedszkole nr 17 w Lipniku, Przedszkole nr 36 w Straconce, Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Dom
Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Do przekazania doszło dzięki inicjatywie dh. pwd. Wojciecha Kręciocha – za co
serdecznie dziękujemy.
Stowarzyszenie LIPNIK

STOWARZYSZENIE LIPNIK

KRS 0000073395
Stowarzyszenie Lipnik

10 LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LIPNIK
W NASZEJ DZIELNICY TO M.IN. REALIZACJA
NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW:
•
•
•
•
•
•

DWA ZŁOTE ZA LIPNICKĄ

•

Informujemy czytelników Gazety Lipnickiej, że od dzisiejszego numeru nasza gazetka staje się pismem płatnym. Koszt gazetki został ustalony
na 2 zł. W tej cenie zawarty jest koszt przygotowania składu i druku
gazetki, podatek VAT oraz koszty kolportażu. Przez ponad 10 lat Gazeta
Lipnicka była wydawnictwem bezpłatnym, jednak obecnie redakcja zmuszona jest wprowadzić tę symboliczną opłatę.
Redakcja Gazety Lipnickiej

•
•
•
•

Ocalenie Domu Polskiego,
Uratowanie Leśniczówki,
Sﬁnansowanie jednej z zabytkowych kapliczek muru kościelnego,
Doprowadzenie do powstania Miejskiego Domu Kultury w Lipniku,
Pomoc w utworzeniu Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży
Dziupla,
Organizacja w Amﬁteatrze na stokach Groniczek od 1998 roku Pikników Lipnickich,
Wydanie w 2002 roku książki o historii naszej dzielnicy pt. Zarys
dziejów Lipnika, autorstwa dr Jerzego Polaka,
Wydawnictwo Gazeta Lipnicka, pismo społeczno–informacyjne, ukazujące się w dzielnicy od 1997 roku,
Konkursy: Śpiewać Każdy Może oraz Poezja Pod Groniczkami,
Coroczna organizacja Koncertów Noworocznych Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
Organizacja w 1998 roku Jubileuszu 700-lecia Lipnika,

Redakcja Gazety Lipnickiej informuje, iż od następnego numeru, który powinien ukazać się w marcu 2009 roku, będzie można zamieszczać reklamę
i ogłoszenia. Ceny będą ustalane indywidualnie ze zleceniodawcami. Wszystkie zainteresowane osoby mogą kontaktować się w tej sprawie pod adresem
e-mailowym: poczta@gmail.com
SL
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Pismo społeczno−informacyjne dzielnicy Lipnik miasta Bielska−Białej.
Redaguje zespół: Renata Lejawka, Marek Konieczny, Roman Kubica, Paweł Pajor (redaktor naczelny),
Zbigniew Papla, Jerzy Polak, Bogdan Selwiet.
Wydawca: Stowarzyszenie Lipnik, 43-305 Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29, e-mail: ppoczta@gemali.com
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