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Wszystkim mieszkańcom Lipnika, z całego
serca życzymy radosnych, pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego

Nowego 2007 Roku.
Ponad dwa tysiące lat temu Bóg stał się
człowiekiem i zamieszkał między nami,

aby pokazać nam, ludziom, w jaki sposób dobro
może stać się udziałem człowieka.

Pamiętajmy o tym w ten niepowtarzalny
polski wigilijny wieczór.

Stowarzyszenie Lipnik

Już po raz drugi zwracamy się do wszystkich mieszkańców
Lipnika o wsparcie projektu realizowanego od 2005 roku przez
Stowarzyszenie Lipnik wraz z harcerzami z Pierwszego Szczepu
ZHP „Na Szlaku”, który ma na celu odbudowę zabytkowej, drew−
nianej leśniczówki przy ulicy Polnej. W 2005 roku, prawie
w ostatniej chwili została zatrzymana zagłada tego zabytku. Tak
jak pisaliśmy w Gazecie Lipnickiej w marcu 2006 roku, w bu−
dynku naprawiony został przeciekający dach, naprawione ryn−

ny oraz wprawione
okna. Naprawiona
została z przodu bu−
dynku weranda, zo−
stał oczyszczony
i podłączony do le−
śniczówki osadnik
ściekowy. Powstała
łazienka wraz z sani−
tariatem. Wyremon−
towana i wyposażo−
na została kuchnia.
Został dokonany
przegląd kominów,
a na gruzach znisz−
czonego przez wan−
dali kaflowego pieca
został zbudowany
kominek, który
ogrzewa pomiesz−
czenia leśniczówki,
z których korzystają

harcerze. Zostały rozpoczęte prace zabezpieczające walącego się
ganku od strony ogrodu, a druhowie podczas pierwszego swo−
jego harcerskiego biwaku w sierpniu 2006 roku zbudowali bra−
mę wejściową, drewutnię oraz rozpoczęli budowę ogrodzenia
wokół leśniczówki.

W imieniu realizatorów projektu rewitalizacji leśniczówki raz
jeszcze dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% swo−
jego podatku na ten cel w 2006 roku. Dziękujemy również
wszystkim osobom oraz firmom, które na bieżąco wspierają nas

Leśniczówka 2006

w tym przedsięwzię−
ciu. Jesteśmy przeko−
nani, że uratujemy
leśniczówkę, a ona
razem z amfite−
atrem, w przyszłości
będzie służyła wszyst−
kim mieszkańcom
jako piękne miejsce
do odpoczynku.

W związku z tym,
iż Stowarzyszenie
posiada status orga−
nizacji pożytku pu−
blicznego, jest
uprawnione do
otrzymania 1% po−
datku dochodowe−
go polskich podat−
ników. Ponownie
zachęcamy wszyst−
kich podatników –
mieszkańców Lip−
nika, o przekazanie
w 2007 roku 1%
swojego podatku
na ratowanie leśni−
czówki. Raz w roku
od stycznia do koń−
ca kwietnia, może−
my zdecydować, na
co pragniemy prze−
kazać niewielką
część z podatków,
jakie płacimy do
budżetu państwa. Już w przyszłym miesiącu część z nas roz−
pocznie rozliczać się z fiskusem. Ponownie zwracamy się
więc do Państwa, o przekazanie 1% z podatku na Leśniczów−
kę w Lipniku.

Stowarzyszenie Lipnik

Leśniczówka 2006

Prace przy sali kominkowej

Sala kominkowa po remoncie
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Czas szybko biegnie naprzód, zaciera−
jąc wczorajsze wydarzenia i sytuacje. Na
naszych oczach odchodzą starsze pokole−
nia, pamiętające jeszcze czasy cesarza Fran−
ciszka Józefa I, II Rzeczypospolitej, czy też
straszliwej okupacji niemieckiej. Dlatego
również nasza gazeta poczuwa się w obo−
wiązku uchronić od ludzkiej niepamięci
wydarzenia, osoby i obiekty utrwalone

w pamięci lipniczan. Zamierzamy przedstawić Czytelnikom cykl
krótkich wspomnień mieszkańców o naszej miejscowości.

Jako pierwszy przedstawiamy fragment wspomnień pani
Kazimiery Pyki z domu Szuta (1935), wnuczki leśniczego Woj−
ciecha Chotka zamieszkałego w Lipniku. Dotyczy on okresu
okupacji niemieckiej.

„Na samym Kopcu, gdzie obecnie jest tylko zatoka autobu−
sowa, stała wspaniała karczma, budynek w stylu „starego dwo−
ru”, dość długi, otynkowany i pobielony. Wewnątrz był bufet
z piwem i trunkami, w następnym pomieszczeniu sala bilardo−
wa, gdzie przychodziła często władza, prawie zawsze w niemiec−
kich mundurach SS, by pograć, uprzyjemniając sobie swoją
służbę lub posiedzieć przy stolikach, pijąc piwo i paląc cygara.
Czasami mój dziadek Chotek posyłał mnie tam po piwo
z dzbankiem na wynos. Dobrze pamiętam te mundury, czarne
błyszczące oficerki i dopasowane bryczesy, kurtki zapięte na
ostatni guzik i pasy z bronią, czapki leżące na pustych krzesłach.

Czasami zauważałam, że jestem obserwowana. Bałam się
tych panów, ale wiedziałam jedno, że nie wolno mi nic mówić,
więc tylko wdzięcznie się uśmiechałam, jak któryś z nich pod−
szedł i pogłaskał mnie po głowie, mówiąc „schöne Mädchen”.
Byłam jasną blondynką i miałam duże brązowe oczy oraz
rumianą cerę. I nawet któryś z tych SS−manów powiedział, że
taka „rasa” byłaby jeszcze ciekawsza niż blond włosy i niebie−
skie oczy. Nie bardzo tam chciałam chodzić.

Do prawdziwej szkoły mogliśmy uczęszczać dopiero, kiedy za
zezwoleniem władz niemieckich w październiku 1943 roku, uru−
chomiono szkołę polską w oddalonej o kilka kilometrów Stracon−
ce [w Lipniku działały wyłącznie szkoły niemieckie – przyp. Red.],
gdzie nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Z Lip−
nika chodziło nas tylko dwoje, ja z bratem Czesławem, który miał
6 lat. Mama jednak nas posyłała, choć szkoła była położona
bardzo daleko, a droga była niebezpieczna. Jak były dobre
warunki pogodowe to chodziliśmy na skróty, ścieżkami za ka−
pliczką pod Kopcem, na lewo w dół w stronę potoku, a potem
polną, piaszczystą drogą. Omijaliśmy kościół i wchodziliśmy
prosto w obecną ul. ks. Brzóski i dalej ścieżką w kierunku
cmentarza w Straconce i szkoły zbudowanej z czerwonej cegły.

W czasie złej pogody musieliśmy iść drogą utwardzoną, któ−
ra prowadziła do kościoła w Lipniku, a potem wspomnianą już
trasą. Po obydwu stronach dzisiejszej ul. Brzóski było zbudowa−
nych szereg domów, w których mieszkały niemieckie rodziny.
Dzieci z tych domów często nas zaczepiały, bo przeszkadzało
im to, że w ogóle chodzimy do szkoły i to z plecakami. Rzucali
za nami kamieniami i wołali „polnische Schweine”, a my ze stra−
chu trzymaliśmy się za ręce i nawet nie przyśpieszaliśmy kroku,
by ich nie drażnić. Szczęśliwie kamienie nas omijały.

Najgorsze były zimy, drogi zasypane, temperatura do
–25°C, brodziliśmy w śniegu, szło się bardzo wolno. Ja jakoś
wytrzymywałam, ale mój braciszek byłby sobie odmroził uszy,

Kuchnia gotowa do pracy

Kuchnia po remoncie

Kuchnia 2005

Sala kominkowa 2006

Rozpoczęto
budowę
ogrodzenia

Remont sali kominkowej 2006

Powstała brama

Harcerze budują
drewutnię

WSPOMNIENIA
Z LIPNIKA



bo nie miał nauszników, które dawniej nosiło się dodatkowo
z czapką. Marzły mu też ręce, rozpaczliwie płakał, musiałam
go nacierać i rozgrzewać swoimi zmarzniętymi rękami.

Nasza edukacja była wówczas dla nas bardzo przykra, ale
chodziliśmy do szkoły w Straconce, bo to był patriotyczny
obowiązek.

Po południu, jak wracaliśmy ze szkoły, to jeszcze wstępowa−
liśmy do kościoła w Lipniku, gdzie nabożeństwa w języku polskim
odprawiane były przez wikarego ks. Franciszka Gancarczyka, który
nas przygotowywał do pierwszej Komunii św. Przyjmowałam ją
w dniu 4 czerwca 1944 r. w skromniutkiej białej sukieneczce, prze−
robionej ze ślubnej sukni mojej mamy. Staliśmy czwórkami przed
ołtarzem i śpiewaliśmy sami (bez organisty) pieśni po polsku,
których nas nauczył właśnie ks. Gancarczyk.

Przy tej okazji nie było wielkiego przyjęcia, tylko skromne
spotkanie z kilku najbliższymi osobami w naszym pokoju, w któ−
rym mieszkaliśmy z dziadkiem [przy obecnej ul. Krakowskiej –
Red.]. Aby zrobić zdjęcie z tej uroczystości aparatem fotogra−
ficznym, pożyczonym przez Mamę od Niemca, trzeba było mieć
zgodę strażnika niemieckiego, gdyż w tym czasie nie wolno było
niczego fotografować. Nasze podwórze i dom były pod stałą
obserwacją strażników niemieckich, bowiem po drugiej stronie
drogi, w ogrodzie u Łoboziaków i Boguszów była umieszczona
wysoka wieża obserwacyjna, po której kręcili się stale wojskowi
z karabinami zwróconymi w dół. Żyliśmy do końca okupacji
w atmosferze strachu i zagrożenia.”

Opracował dr Jerzy Polak

Obecna ordynacja wyborcza do samorządu jest tak skon−
struowana, że podział mandatów następuje w sposób propor−
cjonalny. Są dzisiaj w Bielsku−Białej radni, którzy otrzymali
niecałe 400 głosów i są również tacy, którzy mimo lepszego
wyniku nie otrzymali mandatu. W wyborach samorządowych,
istotny nadal jest układ polityczny, a nie realne osiągnięcia
lokalnych liderów.

Niemniej istotne jest to, że okręgi wyborcze w Bielsku−
Białej są bardzo duże. Okręg wyborczy nr 4, do którego należy
Lipnik, rozciąga się od naszej dzielnicy poprzez osiedla Złote
Łany, aż do Mikuszowic Krakowskich. Może, za kilka lat, gdy
nasza demokracja dojrzeje lub znowu znajdzie się na zakrę−
cie, dojdzie do tego, że wybory będą odbywały się w okręgach
jednomandatowych. Wówczas mieszkańcy będą mieli szansę
rzeczywiście decydować, kto ma ich reprezentować w organach
demokratycznego samorządu. Dzisiejsze prawo wyborcze
dopuszcza sytuację, w której ktoś lokalnie może wygrać, lecz
ktoś inny zdobywa mandat tylko dlatego, że miał lepsze miej−
sce na liście wyborczej. Takie prawo nie sprzyja rozwojowi
aktywności społecznej mieszkańców, nie mówiąc już
o budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Poświeciłem Lipnikowi i Bielsku−Białej osiem lat swojego życia
i życia mojej rodziny. Myślę, że warto było. Mimo wszystko.
Podejmując działalność samorządową miałem jasno sprecyzowany
cel. Chciałem doprowadzić do uporządkowania Lipnika. Zreali−
zować cel w taki sposób, aby dzielnica stała się przyjazna dla swo−
ich mieszkańców, by wszystkim żyło się lepiej, łatwiej i przyjem−
nej. Abyśmy wszyscy zaakceptowali, że Lipnik dla większości z nas,
jest najbliższym sercu miejscem naszego zamieszkania, dla wie−
lu, jedynym w życiu. Jestem dzisiaj przekonany, że tych kilkana−
ście inwestycji, które zostały zrealizowane w Lipniku, a które od−
bywały się z moim udziałem, zmieniło jego obraz wśród miesz−
kańców Bielska−Białej. Utworzenie po prawie 30 latach nieistnie−
nia, Miejskiego Domu Kultury, remont Domu Polskiego, utwo−
rzenie Świetlicy Środowiskowej, budowa basenu kąpielowego
w szkole Podstawowej nr 13; wejście i podjazd do budynku ba−
senu; budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13
wraz z ogrodzeniem i oświetleniem; budowa parkingu przy
ul. Skowronków ( obok szkoły); budowa chodników w centrum
dzielnicy przy ul. Podgórnej, Polnej, Lipnickiej, Skowronków,
Rynku Lipnickim, Krakowskiej; uruchomienie miejskiej komu−
nikacji dla osiedla Lipnickiego ( Ks. Brzóski); rozpoczęcie remon−
tu lipnickiej Leśniczówki, to najważniejsze z tych inwestycji. Na
początku 2007 roku ruszy miejska komunikacja mikrobusowa dla
osiedla z obszaru ul. Polnej, w której uruchomienie czynnie
włączyła się również Rada Osiedla Lipnik, z jej przewodniczącym
Markiem Krywultem. W 2007 roku powinien rozpocząć się pierw−
szy etap remontu ul. Lipnickiej. Dla tej inwestycji zaplanowane
są środki w budżecie miasta na 2007 rok. Jest duże prawdopo−
dobieństwo, że w 2008 roku ruszy modernizacja ulicy Ks. Brzó−
ski. Również w roku 2008 powinna rozpocząć się budowa chod−
nika przy dalszej części ulicy Polnej. Wszystkie wymienione do
realizacji inwestycje są zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyj−
nym dla Bielska−Białej, który jest strategiczną uchwałą dotyczącą
inwestycji, jakie powinny być w kolejnych latach finansowane
w Lipniku z budżetu miasta. Mam nadzieję, iż te inwestycje za−
istnieją i za kilka lat dzielnica uzyska nowy miejski standard ukła−
du komunikacyjnego, taki, jaki funkcjonuje już w innych czę−
ściach miasta.

Chociaż jeszcze jest dużo do zrobienia, to Lipnik dzisiaj,
nie jest już zaniedbaną dzielnicą, do której jeszcze dziesięć
lat temu wstyd było się przyznać, która była kojarzona wyłącz−
nie ze śmietniskiem. Lipnik dzisiaj jest miejscem, w którym
ludzie z innych części miasta i Polski, coraz chętniej się
osiedlają, wybierają Lipnik, ponieważ stał się atrakcyjnym
miejscem do życia. Dla tej zmiany warto było poświęcić kil−
ka lat swojego życia.

Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom Lipnika za współpracę
przez ostatnich osiem lat, a moim następcom w Radzie Miejskiej
życzę powodzenia w pracy samorządowej oraz skuteczności dzia−
łań dla naszej dzielnicy. Naturalnie, zawsze jestem do dyspozycji
mieszkańców Lipnika, służąc pomocą i wiedzą, jaką zgromadzi−
łem przez ostatnie lata działając w bielskim samorządzie.

Paweł Pajor

Lipnik, lato 1944 – Hermina Chotek Szutowa z dziećmi

DZIĘKUJĘ LIPNIKOWI
Wszystkim moim wyborcom, a zwłaszcza

mieszkańcom Lipnika pragnę podziękować
za głosy, które zostały oddane dla mnie
podczas wyborów samorządowych 27.11.2006
roku. Otrzymałem prawie 600 głosów w Lip−
niku, a w sumie ponad 700 w całym okręgu
wyborczym. Mimo tak dużego poparcia, ta
ilość głosów okazała się niewystarczająca
bym nadal reprezentował dzielnicę Lipnik
w Radzie Miejskiej. W Lipniku wybory zde−

cydowanie wygrałem i za to wszystkim Państwu dziękuję, gdyż ta
weryfikacja była dla mnie najważniejsza.

Na wynik ostatnich wyborów samorządowych zaważyły gło−
sy mieszkańców z dużych osiedli bloków mieszkalnych, gdzie ze
względu na niewielką wiedzę o kandydatach, mieszkańcy odda−
wali w przeważającej liczbie swój głos na pierwsze dwa miejsca
na liście wyborczej. W zdecydowanej większości osoby z pierw−
szych miejsc uzyskały mandat w radzie Miejskiej. Większość
komitetów wyborczych proponowała na pierwszych miejscach
list wyborczych bliskich współpracowników władz politycznych
lub władz komitetów. W związku z tym, że jestem tylko repre−
zentantem lokalnej społeczności z Lipnika, mogłem liczyć
wyłącznie na dalsze miejsce na liście wyborczej, a to okazało się
niewystarczające, aby uzyskać mandat.



Co oznacza wpłata kwoty 1% z naszego
podatku dla Stowarzyszenia Lipnik?

• Gdy w roku 2006 nadpłaciliśmy podatek – wówczas po wpłace−
niu 1% naszego podatku dochodowego za rok 2006 na rachu−
nek Stowarzyszenia Lipnik, otrzymamy zwrot tej kwoty z Urzę−
du Skarbowego.

• W sytuacji gdy w 2007 roku będziemy musieli dopłacić podatek
za 2006 rok – wówczas nasza dopłata dla Urzędu Skarbowego
zmniejszy się o 1%, który wpłaciliśmy na rachunek Stowarzysze−
nia Lipnik.

Jak należy przekazać 1% ze swojego podatku?

1. W rocznym zeznaniu podatkowym: PIT 36 lub PIT 37, lub PIT 28,
wyliczamy 1% z kwoty podatku dochodowego, który będziemy
wpłacać do kasy Urzędu Skarbowego rozliczając się za rok 2006.

2. Następnie wysokość naszego podatku dochodowego pomniejsza−
my o wyliczoną przez nas kwotę, właśnie o ten 1%.

3. Kwotę 1% którą wyliczyliśmy, wpłacamy przelewem na konto Sto−
warzyszenia Lipnik, co możemy zrobić za pośrednictwem: Poczty
Polskiej, wybranego banku lub dokonać tej operacji elektronicz−
nym przelewem.

4. Kwotę 1%, prosimy wpłacić na rachunek Stowarzyszenia Lipnik, ko−
niecznie przed złożeniem zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym.

Aby przesłać 1% możecie Państwo wykorzystać wydrukowany poniżej przekaz przelewu: Copyright by Stowarzyszenie Lipnik

Sposób przekazania 1% podatku dla
Stowarzyszenia Lipnik

Każdy mieszkaniec Lipnika, który odprowadza podatek do Urzę−
du Skarbowego i będzie składał zeznanie podatkowe za 2006 rok,
zgodnie z prawem, może przekazać 1% swojego podatku na dzia−
łalność Organizacji Pożytku Publicznego – taką organizacją jest
Stowarzyszenie Lipnik. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 24.04.2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dz.U. Nr 96, poz.
873, art. 27; oraz Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych)

• Rachunek Stowarzyszenia LIPNIK:
BOŚ 32 1540 1261 2001 7244 1210 0001

5. Nasza wpłata musi być udokumentowana dowodem wpłaty, który
musi zawierać:
• Imię i nazwisko wpłacającego
• Adres wpłacającego
• Kwotę dokonanej wpłaty
• Nazwę organizacji pożytku publicznego

– czyli Stowarzyszenie Lipnik
• Adres odbiorcy 1% – Stowarzyszenie Lipnik

43−305 Bielsko−Biała, ul. Podgórna 29
• W tytule wpłaty należy zaznaczyć:

Wpłata 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Bezpłatne pismo społeczno−informacyjne dzielnicy Lipnik miasta Bielska−Białej, wydawane przez
Stowarzyszenie Lipnik. Redaktor naczelny Paweł Pajor.

GAZETA LIPNICKA
ukazuje się od 1997 r.
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