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ZGODA BUDUJE W LIPNIKU
Realne Plany ZGObędzie parking i plac zabaw

15 listopada 2014 roku zakończyło się 
głosowanie na projekty zgłoszone w ra-
mach drugiej edycji Budżetu Obywatelskie-
go. Pula środków drugiego budżetu wyno-
siła 3 750 000 zł. Kwota została podzielo-
na na dwie części. 2 250 000 zł przezna-
czono na projekty dzielnicowe, a 1 500 000 
zł na projekty ogólno-miejskie. Dla Lipni-

ka druga edycja budżetu zakończyła się wielkim sukcesem. Miesz-
kańcy złożyli dwa projekty i dwa będą w 2015 roku realizowane 
przez miasto. Pierwszy projekt pt: „Bezpieczny parking – Zapew-
nienie bezpieczeństwa komunikacyjnego”, zajął w Bielsku-Białej 
pierwsze miejsce podczas glosowania na projekty ogólnomiejskie. 
Zdobył on 1 221 głosów, najwięcej w mieście. Drugim projektem 
zgłoszonym przez lipniczan był „Teren rekreacyjny pod Gaikami 
– plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Lipnik”. Ze względu na to, że 
w Lipniku mieszkańcy zgłosili tyko jedną propozycję, nie musiał 
być głosowany.

Rozmowa z Panem Wiesławem Pasierbkiem
Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Lipniku

1.  Panie Prezesie, mieszkańcy pytają, kiedy lipnickie składowisko odpadów 
przestanie być dla nich uciążliwe?
Przede wszystkim pragnę w imieniu Zakładu Gospodarki Odpadami przepro-

sić wszystkich mieszkańców Lipnika za czasowe niedogodności. Dzisiejsza spół-
ka to nowoczesne przedsiębiorstwo. Nie można go porównywać do starego skła-
dowiska odpadów. Przed rokiem 2003, to po prostu była dziura w ziemi, do 
której od lat zwożono śmieci. W roku 2003 oddano do użytkowania pierwszy 
sektor składowiska, spełniający już wymagania stawiane nowoczesnym obiektom tego typu. W 2012 r. 
uzupełniono infrastrukturę przedsiębiorstwa o nowoczesny zakład przetwarzania odpadów, który zajmu-
je się przemianą niepotrzebnych odpadów na przydatne surowce. Korzystamy z zaawansowanych tech-
nologii na światowym poziomie. Jednak nawet najlepszym zdarzają się wpadki. Kilkanaście lat temu, 
gdy nowy zakład był projektowany, nie można było przewidzieć zmian prawnych (np. zmiany ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), które nastąpiły. Skutkiem wprowadzonej ustawy był 
m.in. gwałtowny wzrost ilości odpadów wymagających przetworzenia. Podjęliśmy jednak odpowiednie 
kroki i rok 2015 – choć niewątpliwie bardzo trudny z uwagi na wdrażane inwestycje, powinien być 
przełomowy, jeśli chodzi o likwidację uciążliwego zapachu. Mam głęboką nadzieję, że kolejne lata 
przyniosą oczekiwaną poprawę dla Lipnika.

2.  Proszę nam powiedzieć, co było przyczyną tego „niestandardowego” zapachu w dzielnicy? Słysze-
liśmy, że przez kilka miesięcy trwały analizy problemu i dobór odpowiednich rozwiązań.
Tak, problem uciążliwości zapachowych jest bardzo złożony, dlatego niezbędne było wykonanie sze-

regu badań, analiz oraz zasięgnięcie opinii ekspertów zewnętrznych. Pozwoliły one na zidentyfi kowanie 
głównych przyczyn, problemów i określenie możliwych kierunków przeciwdziałania. Prace te pozwoliły 
na przygotowanie odpowiednich projektów i skierowanie ich do realizacji. Działamy w tym zakresie wie-
lotorowo, tak, aby możliwe kompleksowo rozwiązać problem. Wbrew pozorom, jego przyczyny leżą nie 
tylko w obrębie zakładu, ale ich koncentracja następuje również w obrębie zakładu. Jednym z podstawowych 
problemów jest gwałtowny wzrost ilości odpadów biodegradowalnych wymagających przetworzenia – 
kompostowania. Nikt nie przewidział, że od lipca 2012 roku będzie do nas trafi ać tak dużo „mokrych” 
odpadów, których przeróbka będzie utrudniona z uwagi na ich skład oraz niestety jakość. Stanęliśmy, jako 
Spółka przed wielkim wyzwaniem. Aby zminimalizować skutecznie problem, należało zreorganizować 
pracę kompostowni oraz rozbudować ją i doposażyć. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi kosztami. Na 
szczęście z pomocą przyszły fundusze ochrony środowiska, fundusze europejskie oraz Urząd Miasta Biel-
ska-Białej. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa nowej hali przyjęcia 
i przygotowania odpadów biodegradowalnych do kompostowania wraz z 4 dodatkowymi bioreaktorami. 
Ponadto powinna ruszyć również budowa hali hermetyzującej drugi stopień obróbki kompostu tzw. plac 
dojrzewania, co ograniczy nieprzyjemny zapach powstający w tym procesie. Całkowity koszt inwestycji 

10 maja 2015 roku mieszkań-
cy osiedli w Bielsku-Białej będą 
wybierali swoich przedstawicie-
li do rad osiedlowych. Zmieniły 
się zasady wyborów. Wcześniej 
członków RO wybierało zebranie 
mieszkańców. Tym razem wybie-
rzemy naszych przedstawicieli 
przy okazji wyborów na urząd 
Prezydenta Państwa. Wybory będą 
powszechne, równe, bezpośrednie 

i będą odbywały się w głosowaniu tajnym. Dostaniemy karty do głosowania, jak przy 
wyborach do Rady Miejskiej. Aby Rada Osiedla powstała, musi w wyborach wziąć 
udział co najmniej 3% uprawnionych do głosowania. Jeśli nie będzie wymaganej 
frekwencji, to Rada Osiedla nie powstaje. Aby wybory doszły do skutku, zgłosić się 
musi minimum 16 chętnych mieszkańców z osiedla. Jeśli zgłosi się tylko 15 osób, 

wybierZeMy radnycH
wyborów się nie przeprowadza. W takiej sytuacji kandydaci po rejestracji w Miejskiej 
Komisji Wyborczej automatycznie stają się członkami Rady Osiedla. Na karcie do 
głosowania, którą otrzymamy, głosujemy na 15 osób. Głosując na kandydatów, bę-
dziemy stawiali 15 znaków „x” w kratce przy nazwiskach znajdujących się na karcie 
wyborczej. Tyle osób liczyć będzie Rada Osiedla Lipnik. Wybory w takim trybie to 
nowa sytuacja w naszym mieście i wiele jest wątpliwości czy wszystkie 30 rad, które 
dzisiaj działają powstanie. Dlatego tak ważny jest udział lipniczan w tych wyborach. 
Rada Osiedla Lipnik powstała w 1992 roku. Ponad 20 lat działalności przyniosło 
wiele dobrych zmian w naszej dzielnicy. Nie byłyby one możliwe bez aktywnych 
obywateli działających w Radzie Osiedla Lipnik. Należy dodać, że radni Rady Osiedla 
działają w ramach swojego wolnego czasu, nie otrzymując z tego tytułu żadnych 
wynagrodzeń. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Lipnika do udziału w wyborach 
10 maja. Głosujemy w swoich obwodach wyborczych, jak podczas innych wyborów. 
pamiętajmy – aby rada osiedla Lipnik powstała potrzebny jest nasz aktywny 
udział w wyborach! 

Społeczny Komitet Wyborczy Mieszkańców „Obywatele dla Lipnika”

c.d. na stronie 2c.d. na stronie 3

Parking powstanie naprzeciwko lipnickich szkół przy ulicy Skow-
ronków. Koszt parkingu to ok. 450 000 zł. Plac zabaw pojawi się 
obok osiedlowego boiska trawiastego przy ulicy Ks. Brzóski. Koszt 
jego budowy to 75 000 zł. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, 
przygotowania do rozpoczęcia budowy parkingu już trwają. Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie od września tego roku będzie można 
z niego korzystać. Na wiosnę rozpocznie się budowa placu zabaw. 
Autorzy tego projektu informują, że to pierwszy etap budowy. Koszt 
całego projektu oszacowano na ok. 400 tys. zł, więc już dzisiaj 
planują zgłoszenie placu zabaw do trzeciej edycji BO w 2015 roku. 

najLepSi w Mieście
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Zgoda buduje w Lipniku

pożegnanie Z LeśnicZówką? 
krótka historia jednego miejsca

to ok. 18 mln zł. Prowadzone inwestycje będą realizowa-
ne na „żywym organizmie” – pracującym zakładzie, dla-
tego ich realizacja jest szczególnie utrudniona. 

3.  Przyczyny problemu poznaliśmy. Czy Pan Prezes 
może przybliżyć czytelnikom, w jaki sposób Spółka 
zlikwiduje uciążliwy zapach?
Po pierwsze. Zmieniamy sposób rozładowywania 

odpadów mokrych, trafiających do zakładu. Po powsta-
niu wspomnianej hali, odpady biodegradowalne będą 
rozładowywane i wstępnie przygotowywane do procesu 
w zamkniętej przestrzeni, z której powietrze będzie uj-
mowane i oczyszczane. Dzisiaj jeszcze odpady mokre 
rozładowywane są na wolnym powietrzu, co zwłaszcza 
w miesiącach letnich jest dodatkowym źródłem nieprzy-
jemnych zapachów. Po drugie. Powietrze z hali dojrze-
wania kompostu również zostanie ujęte i oczyszczone, 
a sam proces dojrzewania będzie można lepiej kontro-
lować. Oba nowe obiekty mają mieć bardzo nowoczesne 
systemy oczyszczania powietrza, a stopień hermetyzacji 
zakładu będzie jednym z najwyższych w kraju. Pozwo-
li to na zablokowanie wydostawania się odoru powsta-
jącego w trakcie przyjęcia, obróbki wstępnej odpadów 
oraz podczas procesu dojrzewania kompostu. Spółka 
posiada projekt budowlany oraz zabezpieczone środki 
finansowe dla tych inwestycji. W marcu 2015 roku na-
stąpiło otwarcie ofert przetargowych. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to w połowie roku zostanie 
wbita pierwsza łopata na placu budowy. Oprócz tych 
działań, Spółka wdrożyła i będzie nadal realizowała 
wiele działań doraźnych, ukierunkowanych na rozwią-
zanie wielu pomniejszych problemów, a które w sumie 
również mogą generować chwilowe uciążliwości. 

4. Czyli rok 2016, rokiem bez smrodu w Lipniku?
Mam wielką nadzieję. Jeśli budowa pójdzie sprawnie 

to uruchomienie nowej instalacji powinno nastąpić pod 
koniec 2015 r. Wierzę, że po tej dacie mieszkańcy Lipni-
ka odczują zdecydowaną poprawę i wszyscy odetchną 
z ulgą oraz wspólnie będziemy mogli cieszyć się sukcesem. 
Bardzo nam zależy na tym, aby w przyszłości kontakty 
Zakładu Gospodarki Odpadami z lokalną społecznością 
odbywały się już na innych płaszczyznach niż miało to 
miejsce przez ostatnie dwa lata. Mam na myśli głębszą 
współpracę w obszarze ochrony lokalnego środowiska 
w ramach naszego motta „wspólnie odZYSKUJEMY”.

5. O jakiej współpracy Pan Prezes myśli?
Tak jak wcześniej powiedziałem, po naszych wspól-

nych trudnych doświadczeniach, zdecydowanie planujemy 
zwiększenie naszego zaangażowania społecznego w dziel-
nicy. Spółka ma pomysły na rozwijanie tej współpracy. 
Jednak za wcześnie, aby o tym mówić.

6.  Ostatnie dwa lata, to nie były lekkie czasy dla ZGO. Pro-
blem z kompostowaniem nadszarpnął wizerunek zakładu. 
Jakie dzisiaj Spółka ma relacje z mieszkańcami?
Mam nadzieję, że te trudne czasy mamy już za sobą. 

Myślę, że nasze relacje można ocenić jako dobre – part-
nerskie, nastawione na wzajemne zrozumienie i współ-
pracę. Dzięki dialogowi i merytorycznej współpracy z lo-
kalnymi partnerami społecznymi takimi jak Rada Osiedla 
Lipnik, a od kilku miesięcy również Stowarzyszenie At-
mosfera w Lipniku, potrafiliśmy przezwyciężyć ten kry-
zys. Chciałem w tym miejscu szczególnie podziękować 
za zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu Panu 
Sławkowi Glaserowi, przewodniczącemu Rady Osiedla 
Lipnik. Paradoksalnie, problem, który zmobilizował 
mieszkańców, uruchomił w Lipniku duże pokłady zaan-
gażowania społecznego. Problem uciążliwości zapachowej 
pokazał wielki kapitał zaangażowania, który trzeba zago-
spodarować. Uwolniły się pokłady pozytywnej energii, 
które będziemy chcieli teraz wykorzystać do dalszych 
wspólnych projektów. Można w tym miejscu powiedzieć, 
że „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.

7.  ZGO to bardzo ważna Spółka w strukturze miasta. 
Sprawnie funkcjonujące składowisko bezpośrednio 
wpływa na jakość naszego życia. Czy Firma ma świa-
domość społecznej odpowiedzialności?
Tak, to prawda. To jedyny rodzaj działalności w mie-

ście, który trudno by było zastąpić. Woda – możemy wy-
kopać studnię. Komunikacja – mamy własne samochody, 
energia – mamy alternatywne źródła. Tylko gospodarka 
odpadami jest trudna do zastąpienia rozsądną alternatywą. 
Bo na pewno alternatywą nie jest las, rów, podrzucanie 
śmieci na przystanki czy spalenie w domowych kotłach. 
Miejsce, w którym prowadzimy naszą działalność jest 
bezpieczne. Co do tego miejsca jest społeczna zgoda. 
Użytkowane jest ono od kilkudziesięciu lat. Jesteśmy jed-
nak na początku drogi cywilizowanej gospodarki odpada-
mi. Uczymy się prawidłowego segregowanie u źródła, 
przetwarzania i wykorzystania odpadów oraz gospodaro-
wania nimi. Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność 
może być czasem postrzegana jako uciążliwa dla otocze-
nia. Dlatego staramy się, aby jak najmniej negatywnie 

oddziaływać na otaczające nas środowisko. Świadomi 
naszej odpowiedzialności i misji wdrożyliśmy narzędzia 
typu zintegrowany system zarządzania w ramach norm 
ISO 9001, 14001 i 18001 oraz EMAS, które są uznawa-
ne za najlepsze w tym zakresie.

8.  Stare składowisko odpadów zostało zrekultywowane. 
Czy Spółka planuje w jakiś sposób zagospodarować 
ten teren w przyszłości?
Mamy poważne plany w zakresie zagospodarowania 

tego terenu. Chcielibyśmy, aby zrekultywowany obszar 
służył w przyszłości lokalnej społeczności. Realizacja 
tych planów będzie jednak możliwa dopiero po ustabi-
lizowaniu się gruntu po zrekultywowanym składowisku, 
a to może jeszcze potrwać nawet kilkanaście lat. 

9.  Jakie obecnie Spółka ma relacje z bezpośrednimi są-
siadami? Czy zakład planuje w przyszłości np. prowa-
dzenie wykupów terenów graniczących z wysypiskiem?
Zdajemy sobie sprawę, że rodziny zamieszkujące 

w najbliższym sąsiedztwie zakładu najbardziej odczu-
wają dzisiaj uciążliwości. Temat wykupów jest aktualny 
i powraca, co jakiś czas od połowy lat 90. XX wieku, 
kiedy to miasto profesjonalnie zaczęło eksploatować 
składowisko. Wiele osób czeka na wykupy swoich nie-
ruchomości. To temat trudny, ale niewykluczone, że wraz 
z przyszłym sukcesem biznesowym Spółki może kiedyś 
pojawić się możliwość jego ralizacji. 

10.  Dzielnica Lipnik i siedziba ZGO na trwale są ze 
sobą związani. Raczej nic tego nie zmieni. Czy 
w związku z tym Spółka ma jakiś pomysł na współ-
pracę z lokalnymi środowiskami?

Zdajemy sobie sprawę, że z różnych względów, zmia-
na miejsca działalności naszej Spółki nie jest możliwa. 
Jesteśmy zwyczajnie „skazani” na współpracę. Nie ukry-
wam, że chcielibyśmy być postrzegani jako firma przy-
jazna dla mieszkańców, dbająca o środowisko naturalne 
i kulturowe. W związku z tym pracujemy nad koncep-
cjami projektów, które pozwoliłyby nam w przyszłości 
na rozwój współpracy z lokalnym środowiskiem miesz-
kańców. Nie chcę jednak o tym mówić na etapie trwa-
jących prac. Zapewniam jednak, że przed przystąpieniem 
do ich realizacji lipniczanie zostaną poinformowani 
o naszych planach i zaproszeni do współpracy. 

Bardzo dziękuję Panie Prezesie za rozmowę.

Rozmowę przeprowadził 
Paweł Pajor

 „W lipcu 1884 r. 
otwarty został Dom My-
śliwski (Jägerhaus) nale-
żący do miasta Białej, 
a położony w Górnej Wsi 
w Lipniku. Wzniesiono go 
na miejscu spalonej leśni-
czówki wg projektu Ema-
nuela Rosta seniora. Zo-
stał nie tylko siedzibą 
Zarządu Lasów Miejskich 
(które liczyły 247,5 ha po-

wierzchni), ale także domem wycieczkowym z gospodą, przeznaczonym dla obsługi 
masowych wycieczek mieszczan bialskich, zwłaszcza niedzielnych, jakie ruszyły wkrót-
ce do tego obiektu. Często wybierano się z Białej z orkiestrą, wzbudzając w Lipniku 
sensację. W rezultacie Dom Myśliwski z leśną okolicą stały się w końcu XIX w. ulu-
bionym miejscem zabaw i wypoczynku mieszczan bialskich, odgrywając rolę, jaką dla 
Bielska pełnił Cygański Las” (dr Jerzy Polak „Zarys dziejów Lipnika”).

Leśniczówka Lipnik (Dom Myśliwski) to dla wielu mieszkańców ważny rozdział 
w historii dzielnicy. Od ponad 130 lat symbol Polski lokalnej. Niestety, dzisiaj po-
został po niej jedynie cień świetności. Ledwo wspomnienie czasów, w których była 
miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Niepowtarzalny klimat pozostał. Miejsce 
nadal przyciąga turystów, bo miejsce to wyjątkowe. Ostatnie siedemdziesiąt lat nie 
było łaskawe dla Leśniczówki. Od czasu upaństwowienia chyliła się z wolna ku 

upadkowi. Gdyby nie zmiana ustrojowa w Polsce i wprowadzona reforma samorzą-
dowa niechybnie podzieliłaby los drewutni, budynku, który jeszcze na początku lat 
90. XX wieku znajdował się obok niej, przy drodze do amfiteatru. Dawno już go 
nie ma. 

Wydarzenia roku 1989 spowodowały nowy przypływ energii i aktywności obywa-
telskiej. Od 1992 roku, gdy powstała Rada Osiedla Lipnik, można datować walkę 
lokalnego środowiska o ratowanie budynku. Niestety na początku lat 90., gdy istniała 

Przed Po
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możliwość komunalizacji Le-
śniczówki, władze miasta z tej 
możliwości nie skorzystały. 
Wydawało się, że to już wyrok 
na zabytkowy budynek, który 
wymagał natychmiastowej po-
mocy. Dzięki staraniom Rady 
Osiedla Lipnik i radnej Barba-
ry Waluś w latach 90. został 
naprawiony i pokryty papą 
dach. Pozwoliło to Leśniczów-
ce na przetrwanie kolejnych 
lat. Niestety w tym czasie dol-
ne pomieszczenia stały puste 
i niezabezpieczone. Miejsce 
coraz częściej stawało się 
punktem spotkań i noclegów 
osób z marginesu. Przez całe 
lata dziewięćdziesiąte Leśni-
czówka była zwykłą meliną 
pijacką, systematycznie dewa-
stowaną. Pomieszczenia na 
parterze zostały całkowicie 
zdemolowane. Budynek zara-
stał. Las wdzierał się w każdy 

jego zakamarek. Na szczęście w roku 1997 grupa mieszkańców Lipnika zakłada Sto-
warzyszenie Lipnik i również rozpoczyna walkę o ratowanie Leśniczówki. 

Starania o przejęcie Leśniczówki od właściciela obiektu, czyli Lasów Państwo-
wych, trwały osiem lat. Zakończyły się sukcesem dopiero w roku 2005. Od tej daty 
Stowarzyszenie Lipnik rozpoczyna opiekę nad budynkiem. Cel był prosty. Za wszel-
ka cenę ratować to, co się jeszcze da. Budynek ważny dla lokalnej kultury i histo- 
rii musi przetrwać, aby w przyszłości mógł ponownie pełnić funkcję, dla jakiej 
powstał. Należało zrobić wszystko, aby doczekał lepszych czasów. W tym celu 
w roku 2005 Stowarzyszenie Lipnik podpisało umowę o współpracy ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego, Szczepem „Na Szlaku”. Wspólne działania, a przede wszyst-
kim zaangażowanie i wielki wkład pracy harcerek i harcerzy, pozwoliły przetrwać 
Leśniczówce kolejne 10 lat. Dziękujemy im za to. Było, co robić. Uporządkowano 
stan prawny budynku, uporządkowano kwestie meldunkowe, naprawiono wielką 
dziurę w dachu (dach był od 2005 roku naprawiany kilka razy), zamontowano ryn-
ny i rury spustowe, naprawiono i udrożniono system wodno-kanalizacyjny, napra-
wiono instalacje elektryczne, zaadaptowano dolne pomieszczenia dla potrzeb edu-

kacyjnych dla harcerzy, urzą-
dzono toaletę wewnątrz bu-
dynku i na zewnątrz, wzmoc-
niono fundamenty, naprawio-
no werandę. Wykonano tysią-
ce czynności, aby duch Leśni-
czówki na nowo do Lipnika 
powrócił. 

Ogrom włożonej pracy 
członków stowarzyszenia 
i harcerzy trudno przeliczyć na 
pieniądze. Stowarzyszenie ob-
licza, że przez lata opieki za-
inwestowało w budynek ok. 
sto tysięcy złotych. Dla małej 
lokalnej organizacji to bardzo 
dużo, a potrzeby są nadal 
ogromne. Dlatego po dziesię-
ciu latach Stowarzyszenie LIP-
NIK, rozstaje się z Leśniczów-
ką. Nie ukrywamy, że na de-
cyzję wpłynęła postawa wła-
ściciela, czyli Lasów Państwo-
wych, które nie były skłonne 
wprowadzić żadnych zmian do 

obowiązującej umowy najmu. Nieste-
ty zapis mówiący, że najem można 
wypowiedzieć w każdej chwili bez 
zwrotów nakładów, nie pozwalał nam 
na dalsze działania inwestycyjne. Po-
siadając wiedzę i doświadczenie, jak 
wielką pracę należy jeszcze wykonać 
w Leśniczówce, musieliśmy zrezy-
gnować z dalszej opieki nad budyn-
kiem. Każdy rozsądny człowiek zro-
zumie, że nie można bez końca wkła-
dać swoich pieniędzy do nie swojej 
własności, wiedząc, że właściciel 
w każdej chwili może przyjść i roz-
wiązać umowę. Stowarzyszenie 
w ostatnich latach nie mogło nawet 
ubiegać się o środki unijne na rewi-
talizację obiektu, ponieważ projekty 
zrealizowane w ramach unijnych kon-
kursów muszą być utrzymywane 
przez okres od 3 do 5 lat. Zapisy 
umowy blokowały starania o fundu-
sze europejskie, a woli do jej zmiany 
u właściciela nie było. 

Nie jest to rozstanie pozbawione emocji. Przez ostatnie dziesięć lat był to drugi 
dom dla bardzo wielu osób. Miejsce spotkań, nauki, odpoczynku i marzeń. Miejsce, 
w którym wiele dobrego się działo. W które zainwestowano swój czas i dobrą energię. 
Gdzie młodzi ludzie z ZHP wraz z ich instruktorami kształtowali dobre wzorce i po-
stawy młodego pokolenia. To nie pójdzie na marne. Niestety skala potrzeb remontowych 
jest za duża dla niewielkiej organizacji pozarządowej, jaką jest Stowarzyszenie Lipnik. 
Z żalem rozstajemy się z Leśniczówką pełni obaw o jej dalszą przyszłość. Z żalem 

słuchamy też czasem opinii, że nic 
przez ostatnie lata w niej nie zostało 
zrobione. Są to jednak opinie zupeł-
nych ignorantów bez jakiejkolwiek 
wiedzy lub dobrej woli, którzy nawet 
nie potrafią zauważyć, że jednak Le-
śniczówka przetrwała. Byłoby to 
niemożliwe bez zaangażowania 
i pracy wielu osób. W ich imieniu, 
tej wielkiej rzeszy osób, odpowiem 
wyraźnie. Rozpowszechnianie takich 
nieprawdziwych i kłamliwych opinii 
skończy się pozwem sądowym. Je-
steśmy gotowi bronić naszego do-
brego imienia w sądzie, jeśli będzie 
taka potrzeba, a materiał dowodowy 
mamy ogromny. Więc radzimy 
wszystkim tym, którzy nie mają po-
jęcia o włożonej pracy w ratowanie 
Leśniczówki, aby skorzystali z oka-
zji i siedzieli cicho, bo nasza kance-
laria prawna może się tym chętnie 
zająć.

 Dzisiaj musi przyjść nowy gospodarz Leśniczówki. Potrzebny jest prawdziwy 
i hojny właściciel, a nie tylko skromny najemca z ograniczonymi możliwościami lub 
właściciel bez pieniędzy. Stowarzyszenie Lipnik zrobiło pierwszy ważny krok. Urato-
wało i przygotowało Leśniczówkę do kolejnego etapu w jej życiu, do wielkiej rewi-
talizacji, która pozwoli przywrócić to miejsce mieszkańcom. 

Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia LIPNIK, 
wszystkim harcerkom i harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego Szczepu „Na 
Szlaku” oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przez ostatnie dziesięć lat wspie-
rały opiekę nad leśniczówką. Mam nadzieję, że dobry czas dla lipnickiej Leśniczów-
ki jeszcze nadejdzie.

Paweł Pajor 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LIPNIK

Przed

Przed

Po

Po

Osoby i instytucje zaangażowane 
w BO 2014: Paweł Pajor – pomysłodaw-
ca i autor projektu pt: „Bezpieczny par-
king – Zapewnienie bezpieczeństwa ko-
munikacyjnego”, Maciej Zuber – kon-

c.d. ze stroniy 1

najLepSi w Mieście
cepcja architektoniczna/złożenie projektu „Bezpieczny 
parking – Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjne-
go”, Sylwia Kulińska – projektodawczyni „Teren rekre-
acyjny pod Gaikami – plac zabaw dla dzieci w dzielni-
cy Lipnik”, Aneta Majcherczyk – projektodawczyni 
„Teren rekreacyjny pod Gaikami – plac zabaw dla dzie-
ci w dzielnicy Lipnik”. Osoby i instytucje zaangażowa-
ne w promocję projektów: Beata Bartków-Kwiatkowska, 

Aneta Durbajło, Janusz Gibas, Sławomir Glaser, Tomasz 
Hoffman Renata Lejawka, Joanna Łoboz, Anna Pławec-
ka–Kość, Julita Kwiatkowska, Gimnazjum nr 4, Rada 
Osiedla Lipnik, Szkoła Podstawowa nr 13. Wszystkim 
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu, 
składamy wielkie podziękowania.

REDAKCJA

Przed

Po

Przed

Po
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13 marca 2015 roku 
w Miejskim Domu Kultury 
w Lipniku miało miejsce 
pierwsze robocze spotkanie 
radnych wybranych 16 li-
stopada 2014 roku z środo-
wiskami obywatelskimi 
z naszej dzielnicy. Spotka-
niu, które zostało zorgani-
zowane przez radę osie-
dla Lipnik, przewodniczył 
sławomir glaser, prze-
wodniczący Zarządu Rady 
Osiedla Lipnik. Na spotka-
nie przybyli wszyscy radni 

z naszego okręgu wyborczego. Na zdjęciu od lewej szczepan wojtasik – kww 
jacka krywulta, przemysław kamiński – kw platforma obywatelska, agniesz-
ka gorgoń-komor – kw platforma obywatelska, grzegorz puda – kw pis,
 grażyna nalepa – kw pis. Strona społeczna była reprezentowana przez gimna-
zjum nr 4, szkołę podstawową nr 13, stowarzyszenie „Lipnik”, stowarzyszenie 
„atmosfera w Lipniku”. Podczas spotkania radny Kamiński poinformował zebra-
nych, że związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta miasta, zrzekł się mandatu 
radnego. Na jego miejsce do Rady Miejskiej wejdzie adam wykręt. Spotkanie 
miało na celu przedstawienie radnym najbardziej palących problemów naszej dziel-
nicy. Rada Osiedla przedstawiła propozycję działań na najbliższe cztery lata trwają-
cej już kadencji. Do najważniejszych spraw zaliczono wprowadzenie nowego ładu 
urbanistycznego w centrum Lipnika, poprzez stworzenie nowego układu komunika-
cyjnego wokół rynku. Koncepcja ta zakłada również przywrócenie korzystnego dla 
kierowców dojazdu z centrum Lipnika do ulicy Krakowskiej oraz konieczność likwi-
dacji kiosku stojącego od lat na rynku w Lipniku, burzącego układ przestrzenny 
w centrum dzielnicy. Na spotkaniu podniesiono także problem złego stanu ulicy 
Polnej, która ze względu na brak chodników jest jedną z najbardziej niebezpiecznych 
ulic w dzielnicy. Podczas rozmowy o stanie ulicy Polnej poruszono też kwestię przy-
gotowania dzielnicy na czas remontu ulicy Krakowskiej. Remont rozpocznie się za 
kilka miesięcy i najprawdopodobniej ruch samochodowy zostanie objazdem skiero-
wany przez ulicę Polną, nieprzygotowaną na tak intensywny ruch. Gospodarze prze-
kazali radnym, że przed remontem ulicy Krakowskiej należy koniecznie dostosować 
w należyty sposób objazdy i zadbać o bezpieczeństwo pieszych mieszkańców Lip-
nika. Zwrócono radnym uwagę na bardzo zły stan techniczny wielu osiedlowych ulic. 
Na ich remonty oraz przebudowę, mieszkańcy bardzo często czekają od trzydziestu 
lat. Nie pominięto oczywiście tematu lipnickiego wysypiska. Z zadowoleniem przy-
jęto fakt rozpoczęcia budowy nowej kompostowni, która powinna rozwiązać problem 
uciążliwości wysypiska. Zgodzono się, że ostatnie dwa lata współpracy pomiędzy 
Zarządem ZGO i lokalną społecznością przyniosły oczekiwany efekt. Oddziaływanie 
zakładu dzisiaj jest mniejsze. Chociaż nie brakło głosów obaw o stan powietrza 
w miesiącach letnich, zanim zakończy się przebudowa kompostowni. Zasygnalizo-
wano również problem braku miejsc w miejskich przedszkolach znajdujących się na 
terenie dzielnicy. Często się zdarza, że dzieci muszą być zawożone przez rodziców 
do przedszkoli położonych w innych częściach miasta. Lipniczanie zaproponowali, 
aby rozważyć czy problem nie mógłby zostać rozwiązany poprzez budowę komplek-
su przedszkolno-świetlicowego, który byłby zlokalizowany pomiędzy szkołą, a na-
sypem drogi S69. Znajduje się tam stary budynek mieszkalny, którego właścicielem 
jest miasto i który można by zaadaptować na ten cel. Poruszono również temat 
związany z prawdopodobną budową nowej bazy fi rmy SITA wywożącej śmieci w na-
szym mieście, która ma powstać przy ulicy Reksia. Na spotkaniu zakomunikowano 
radnym, że mieszkańcy z zaniepokojeniem przyjmują możliwość usytuowania tak 
uciążliwych usług w pobliżu osiedli mieszkalnych. Oczywiście, na spotkaniu zapre-
zentowano jedynie część najważniejszych problemów naszej dzielnicy. 

Paweł Pajor

nowi radni Z wiZytą w Lipniku

LokaLnie / gLobaLnie
STOWARZYSZENIE LIPNIK W INTERNECIE

Stowarzyszenie Lipnik uruchomiło stronę 
internetową. Tym samym dołączyło do zaso-
bów w globalnej sieci internetowej. Na stronie 
znajdują się informacje z ostatnich dwudziestu 

lat. Znaleźć tam można m.in. wydaną przez Stowarzyszenie LIPNIK w 2002 roku książ-
kę autorstwa dr Jerzego Polaka pt: „Zarys dziejów Lipnika”, wszystkie archiwalne nume-
ry „Gazety Lipnickiej” ukazującej się od 1997 roku oraz wiele innych ciekawych, histo-
rycznych już materiałów, łącznie ze zdjęciami z dzielnicowych imprez. Na stronie będą 
też zamieszczane aktualne informacje o wydarzeniach w dzielnicy, ciekawostki historycz-
ne, jak również komentarze i najważniejsze wiadomości z Miasta, a dotyczące Lipnika.

www.lipnik.org                                                Stowarzyszenie LIPNIK

Podsumowanie roku 2014, dla obecnych 
członków Rady Osiedla Lipnik, to jednocze-
śnie bilans 4 lat działalności w kadencji 
2011–2015. Dla Lipnika to czas bardzo po-
ważnych problemów, ale także wyjątkowy 
rozwój aktywności społecznej oraz samoor-
ganizacji lipniczan. Mijająca kadencja obfi -
towała w bardzo trudne sprawy. W jej trak-

cie nastąpiło m.in. uruchomienie obwodnicy wschodniej miasta, drogi S69, która jak 
„ciało obce” wtargnęła na teren dzielnicy, niosąc wiele negatywnych konsekwencji. 
Przede wszystkim podzieliła ją na pół, przecinając ją przez sam środek, przy okazji 
eliminując bezpośredni dojazd do ulicy Krakowskiej. Zabrała również istniejące 
parkingi przy szkole i kościele oraz wprowadziła nieustający hałas. Poważnym pro-
blemem życia codziennego dla sporej części mieszkańców okazała się przedłużająca 
w naszej dzielnicy budowa sieci kanalizacyjnej. Kolejny problem, który wyraźnie 
się zintensyfi kował, to fatalna w skutkach lo-
kalizacja Zakładu Gospodarki Odpadami. Jak 
nigdy dotąd, dało się we znaki ogromne nasi-
lenie uciążliwości odorowej, wpływającej na 
komfort życia większości mieszkańców Lip-
nika. Brak miejsc rekreacji, zniszczona baza 
aktywności sportowej, przepełnione obiekty edukacji, to kolejne trudności, z jakimi 
Rada Osiedla się spotykała, a można ich wyliczać wiele więcej. Zważywszy, że 
w Radzie Osiedla tylko przez krótki okres aktywnie udzielały się osoby z poprzed-
nich kadencji, mieliśmy utrudniony dostęp do rzeczowych danych i trudno było nam 
utrzymać kontynuację niektórych tematów. Stając przed tak dużym wyzwaniem, pra-
cę Rady rozpoczęliśmy niemal od podstaw, stawiając na dialog, porozumienie i przej-
rzystość działań. Ważne tematy są przekazywane na nowopowstałej tablicy ogłoszeń 
przed siedzibą RO. Informacja przekazywana jest także za pośrednictwem ogłoszeń 
w parafi i i artykułów w „Gazecie Lipnickiej”. Niezwykle skuteczną i niezbędną dzisiaj 
formą komunikacji jest elektroniczny przekaz, który wykonujemy poprzez utworzoną 
stronę internetową oraz elektroniczny mailing. Początek kadencji zaskoczył nas wiel-
ką ilością nierozwiązanych problemów. Mieliśmy świadomość, że można się będzie 
z nimi uporać jedynie poprzez zaproszenie mieszkańców do współpracy. Rada Osidla 
Lipnik podjęła działania, aby zjednoczyć lokalne środowiska aktywnych mieszkańców. 
Te działania zakończyły się sukcesem. Zainicjowano powstanie nowych tematycznych 
grup zadaniowych, które zajmowały się rozwiązywaniem istniejących problemów. 
Przyjmując wspólne stanowisko i zabiegając wielotorowo o rozwiązanie problemów, 
mogliśmy być dużo bardziej skuteczni. I tak właśnie utrudnienia płynące z przedłuża-
jącej się budowy sieci kanalizacji monitorowane były wraz z grupą mieszkańców 
dotkniętych tym problemem. W rozwiązanie trwającej już 4 lata sytuacji zablokowania 
wyjazdu z centrum Lipnika do ulicy Krakowskiej, włączyli się mieszkańcy pracujący 
zawodowo w tej branży, opracowując profesjonalne koncepcje, które są obecnie ana-
lizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Tematy uciążliwości hałasu z drogi S69 i odoru 
z Zakładu Gospodarki Odpadami zostały objęte pracami odrębnych grup składających 
się z członków Rady Osiedla oraz zainteresowanych 
tematem mieszkańców. W efekcie działań wspomnia-
nych zespołów powstała w naszej dzielnicy nowa or-
ganizacja pozarządowa działająca od ubiegłego roku, 
jako Stowarzyszenie „Atmosfera w Lipniku”. Organi-
zacja ta we współpracy z Radą prowadzi działania 
mające wyeliminować uciążliwość ZGO. Nasza dzia-
łalność i konstruktywny dialog ze spółką ZGO, dopro-
wadziły do podjęcia przez nią wielomilionowych na-
kładów na modernizację i hermetyzację procesu kom-
postowania, które zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez kompetentnych i niezależnych ekspertów. Inwestycje te mają być zrealizowane 
jeszcze w 2015 roku. Niewątpliwym sukcesem ponad tysiąca sympatyków Lipnika 
jest wprowadzenie do budżetu miasta dwóch niezwykle ważnych zadań dla dzielnicy. 
Chodzi o budowę w 2015 roku ogólnodostępnego placu zabaw oraz parkingu w cen-
trum Lipnika, swego czasu zabranego pod obwodnicę S69. W dwóch edycjach Budże-
tu Obywatelskiego mieszkańcy Lipnika wykazali się aktywnością, determinacją, zaan-
gażowaniem, a przede wszystkim widoczna była współpraca lokalnych grup miesz-
kańców. Każdy aktywny mieszkaniec z dumą może sobie dzisiaj powiedzieć „i ja mam 
udział w tym sukcesie”, a „Lipnik to moje miejsce”. Przed zbliżającymi się wybo-
rami do rad osiedla należy pamiętać, że priorytetem w działalności jest stałe koordy-
nowanie i nadzór wszystkich obszarów zapewniających zrównoważony rozwój osiedla. 
W szczególności pamiętając o dziedzictwie Lipnika, zabezpieczając potrzeby związa-
ne z edukacją oraz dbając o tak przyziemne sprawy, jak bezpieczne drogi i szeroko 
pojęty ład komunikacyjny. Jednak, aby tak się działo, wszystkie trybiki muszą funk-
cjonować jak w zegarku, czego życzę następnemu składowi Rady Osiedla Lipnik. 
Drodzy Mieszkańcy naszej dzielnicy! Czuję się zobowiązany podziękować, a robię to 
z prawdziwą przyjemnością, szczególnie aktywnym i zaangażowanym w sprawy osie-
dla członkom Rady, działającym w Waszym imieniu i z Waszego wyboru przez ostat-
nie cztery lata. Mianowicie: mojemu zastępcy markowi koniecznemu, renacie 
Lejawce, Barbarze waluś, sylwii kulińskiej, tomaszowi Hofmanowi, januszowi 
gibasowi, romanowi kubicy, stanisławowi słaboniowi, markowi placzki, którzy 
godnie Was reprezentowali, bezinteresownie poświęcając swój prywatny czas dla naszej 
dzielnicy. Do tej niełatwej działalności społecznej angażowali się również inni miesz-
kańcy Lipnika, lecz nie sposób wszystkich wymienić. Jednak im również serdecznie 
dziękuję. Zapraszam do dalszej aktywności na rzecz naszego osiedla. Szczegółowe 
sprawozdania z działalności Rady oraz informacje na temat jej bieżących działań 
dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: www.lipnik.um.bielsko.pl, jak 
również podczas rocznych zebrań sprawozdawczych. 

Przewodniczący Rady Osiedla Lipnik
Sławomir Glaser
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koncert noworocZny orkieStry dętej - Lipnik 2015

paMiętaj!

kandydaci do rady oSiedLa Lipnik

31 stycznia 2015 roku w Domu Kultury zagrała dla nas 
Orkiestra Dęta z Lipnika.  Już po raz 20 spotkaliśmy się na 
Koncercie Noworocznym. Tradycyjnie został on zorganizowa-
ny przez Dom Kultury w Lipniku, Stowarzyszenie LIPNIK 
oraz Radę Osiedla LIPNIK. Jednak nie byłoby to możliwe 
gdyby nie osoba Romana Kubicy, który jest spirytus movens 
tego projektu. Wszyscy znamy Tę lipnicką postać. Zasłużony 
dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Lipniku, szkoły, do 
której od lat każdej wiosny ustawiają się kolejki młodzieży 
z całego miasta, chcącej się w niej uczyć. Oddany społecznik 
i orędownik lipnickich spraw. Współzałożyciel Komitetu Oby-
watelskiego oraz pierwszej po roku 1990 Rady Osiedla Lipnik, 
w której nadal działa. Członek komitetu założycielskiego i ak-
tywny działacz Stowarzyszenia LIPNIK, a przede wszystkim 
kapelmistrz znanej nie tylko w naszym środowisku Orkiestry 
Dętej.  Początki orkiestry nie były jednak łatwe. Zaczynali 
w roku, 1992 jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Szkole 
Podstawowej nr 13, a następnie przy OSP w Lipniku. Brako-

wało instrumentów, strojów galowych, pulpitów, oraz nut 
z odpowiednimi aranżacjami utworów. Nie brakowało tylko 
pasji do tego, co robią.  Pierwszy Koncert Noworoczny został 
zorganizowany w roku 1995 w miejscowej remizie OSP. Po 
20 latach grają nadal. Od roku, 2000 kiedy to Stowarzyszenie 
Lipnik reaktywowało w dzielnicy społeczną funkcję Domu 
Polskiego (dzisiaj Dom Kultury), próby orkiestry oraz Kon-
certy Noworoczne przeniosły się do nowego lokum. Każdego 
roku sala koncertowa pęka w szwach. Jest zawsze pełna, gro-
madząc po kilkaset osób. Występ to ponad dwie godziny świet-
nej muzyki. Dla wielu osób często jest to jedyny kontakt 
z muzyką na żywo. W repertuarze orkiestry znajdują się aran-
żacje utworów muzyki klasycznej, rozrywkowej, popularnej 
rockowej, jazzowej i oczywiście utwory charakterystyczne dla 
orkiestr dętych. Dziękujemy wszystkim muzykom za zaanga-
żowanie, życzymy wiele sukcesów i czekamy z niecierpliwo-
ścią na kolejny Koncert Noworoczny już w 2016 roku.

Paweł Pajor

Fałszywi wnuczkowie  
– zagrożeniem społecznym

Od dłuższego czasu każdy miesiąc przynosi informacje, że 
jakiś oszust wyłudził od kogoś pieniądze. Niestety, najczęściej 
ofiarami oszustw padają osoby starsze. To bardzo przykre, bo 
widać, do jakiej degeneracji stosunków społecznych doszło w Pol-
sce. Starsi, zazwyczaj z lichymi emeryturami i z oszczędnościa-
mi „na czarną godzinę”, są najbardziej poszkodowaną przez 
oszustów grupą. Problemu nie da się rozwiązać bez aktywności 
obywatelskiej. Bez zgłaszania każdego przypadku wyłudzenia na 

policję. Każdy, kto podejrzewa, że otrzymał podejrzany telefon powinien natychmiast 
zadzwonić na policję. Gdy rozmówca podaje się za członka naszej rodziny i przed-
stawia nam nietypową prośbę, powinniśmy koniecznie to zaraz sprawdzić, czy na-
prawdę jest to członek naszej rodziny. Zanim przekażemy obcemu oszczędności 
całego życia, koniecznie sprawdźmy czy nie mamy do czynienia z oszustem.

Paweł Pajor
uważaj na oszusta  
podającego się za krewnego! 

Metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się za krew-
nego. Dzwoni do ofiary mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem,... Tak prowadzi 
rozmowę by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści, to 
nie tylko mężczyźni! Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, 
okazyjny zakup mieszkania), lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, 
porwanie, choroba), zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. oszust 
prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie prze-
lewu na konto bankowe albo nawet wspólne wyjście do oddziału banku, aby wypłacić 
pieniądze z konta. W większości przypadków oszust podsyła „zaufaną osobę”, mówiąc, 
że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę przyjedzie po nie jakiś 
znajomy. Zdarza się także, że gdy ofiara nie posiada gotówki w domu lub na koncie, 
oszust namawia ją do pobrania kredytu lub pożyczki z banku. ofiara, wierząc, że 
pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje okradziona.

pamiętaj! 
 1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. 
 2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. 
 3. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół. 

 4.  Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj te-
lefon lub skontaktuj się bezpośrednio. 

 5. Wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy o pomoc, grożą utratą pieniędzy. 
 6.  Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to 

może być oszustwo koniecznie powiadom policję. 
 7. Będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
 8.  nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer 

i zapytaj;
 9.  Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrow-

ni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Was 
kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym 
obok;

10.  Jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszka-
niu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny;

11.  nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi 
żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie 
lub za pośrednictwem poczty;

12.  nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za 
członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby po-
średniczące;

13.  Mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
14.  nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych per-

sonalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach 
życiowych czy członkach rodziny”.

koniecznie zadzwoń pod numery telefonów 997 lub 112,  
jeśli uważasz, że dzieje się coś podejrzanego  

u ciebie lub u sąsiada!

Opracowano na podstawie źródła:
http://bielsko.slaska.policja.gov.pl/ka2/bezpieczenstwo/osoby-starsze/6384,Pamietaj.html

osoby ubiegające się o mandat radnego rady osiedla Lipnik, które otrzymały poparcie lokalnych organizacji społecznych z Lipnika. 

1. giBas Janusz

2. gLaser Sławomir

3. HoFFman Tomasz

4. konieczny Marek

5. kotaLa Małgorzata 
6. kowrygo Marcin

7. kuBica Roman

8. kuBica-maLarz Sylwia

 9. kuLińska Sylwia

10. Lejawka Renata

11. łoBoz Joanna

12. piLorz Sebastian

13. szczotka Ryszard

14. waLuś Barbara

15. zuBer Maciej
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o tyM Się Mówi

prZed 70. Laty – waLki o Lipnik
Niedawno minęła 70. rocznica dramatycznych wy-

darzeń w naszej dzielnicy, czyli przejścia przez nią 
w styczniu-lutym 1945 roku frontu wschodniego II 
wojny światowej. Po stoczeniu ciężkich i krwawych 
walk Lipnik został zajęty przez nacierające od wscho-
du zwycięskie wojska sowieckie, wypierając z niego 
wojska niemieckie, które wkroczyły na ten teren  
3 września 1939 roku w czasie agresji na Polskę. Dla 
miejscowej ludności skończył się koszmar prawie  
5,5-letniej okupacji niemieckiej, okres niebywałego 
terroru, niewolniczej eksploatacji i eksterminacji Po-
laków ze strony okupantów. Nie oznaczało to bynaj-
mniej, że nadeszła wiosna wyzwolenia i odzyskania 
niepodległej Ojczyzny. Od pierwszych chwil wkrocze-
nia bojców Armii Czerwonej lipniczanie przekonywa-
li się, że znaleźli się pod następną okupacją, tym razem 
wojskową sowiecką, niemniej groźną dla wielu z nich, 
jak poprzednia. 

 W krótkim, okolicznościowym szkicu przypomnij-
my przebieg zimowych zmagań niemiecko-sowieckich 
na terenie Lipnika. Z uwagi na jego położenie, na 
wschód od ważnego dla Niemców przemysłowego Biel-
ska, był on przystosowywany do obrony w ramach bu-
dowanego od sierpnia 1944 roku pasa niemieckich 
umocnień zwanego linią „b2”. W budowie tej uczestni-
czyła m.in. cała dorosła ludność wioski. Liczono, że na 
tej silnej rubieży obrony uda się zatrzymać ofensywę 
sowiecką w kierunku Śląska. W styczniu 1945 roku zo-
stała ona obsadzona przez oddziały niemieckiej 544 
dywizji grenadierów ludowych ze składu 59 Korpusu 
Armijnego, na którą spadł także obowiązek obrony sa-
mego miasta. Od wschodu nacierały dywizje sowieckie-
go 4 Frontu Ukraińskiego, który rozpoczął 15 stycznia 

znad rzeki Wisłoki swoją operację zachodniokarpacką, 
by w ciągu dwóch tygodni pokonać w błyskawicznej 
ofensywie przestrzeń blisko 200 km i dotrzeć na przed-
pola Bielska oraz Żywca. 29 stycznia sowiecka 38 armia 
generała Kiriłła Moskalenki zajęła już Kozy i Pisarzowi-
ce. Wydawało się, że Bielsko jest w zasięgu ręki. Ze 
względu na silną obronę niemiecką, nie udało się go jed-
nak zająć z marszu. Okazało się, że dla zdobycia miasta 
potrzebne były następne dwa tygodnie i ściągnięcie do-
datkowych sił. Zasadnicze, zacięte walki sowiecko-nie-
mieckie o miasto rozegrały się na terenie otaczających je 
wiosek – Hałcnowa, Komorowic, Starego Bielska i Lip-
nika, gdyż natarcie Armii Czerwonej prowadzone było 
z kierunku wschodniego i północnego. 

 Początkowy atak sowiecki na Lipnik – 121 dywizji 
strzelców ze składu 52 korpusu strzelców – rozpoczął się 
już 29 stycznia 1945 roku, utykając szybko na niemieckich 
umocnieniach we Wróblowicach i Krzemionkach. Następ-
ne, główne natarcie ruszyło 1 lutego, poprzedzone nawa-
łą artylerii armatniej i rakietowej. Oddziałom sowieckim, 
wspartym przez czołgi i lotnictwo, udało się przedrzeć 
na Kopiec Lipnicki i do Górnego Lipnika, gdzie stoczo-
ne zostały krwawe walki niemal o każdy dom, często 
przystosowany przez Niemców do obrony. W toku walk 
żołnierze sowieccy dotarli nawet w rejon cmentarza przy 
ul. Polnej, skąd zostali jednak wyparci przez silne kontr-
ataki Niemców z udziałem broni pancernej. Ucierpiało 
przy tym wiele domów i zagród, spalonych lub zburzo-
nych w rejonie ul. Krakowskiej, Polnej, ks. Brzóski, 
Wspólnej i Langiewicza. Po dwóch dniach walk, nie mo-
gąc zdobyć mocno bronionego Lipnika, wojska sowieckie 
zaprzestały frontalnych ataków, postanawiając obejść go 
ze strony skrzydeł. Przez następne dni trwał natomiast 

jego intensywny ostrzał artyleryjski. Mieszkańcy trwali 
w trwodze w piwnicach.

 Walki wznowione zostały 7 lutego nieudanym so-
wieckim atakiem sowieckiej 121 dywizji oraz niemiec-
kim kontratakiem w kierunku Małych Kóz. Dopiero 
następnego dnia jednostce sowieckiej udało się przeła-
mać pozycje wroga w Górnym Lipniku, a do wieczora 
9 lutego zająć niemal całą dzielnicę. Jednocześnie od-
parto kilka kolejnych kontrataków niemieckich z rejonu 
Białej. 10 lutego oddziały sowieckie zajęły miasto bez 
większych walk, a w dniach 11–12 lutego Bielsko. 
W boju o Lipnik poległo około 400 żołnierzy sowieckich 
i co najmniej 800 niemieckich, śmierć poniosło także 
około 15 cywilnych mieszkańców. Znaczne były straty 
materialne, gdyż zniszczonych zostało całkowicie aż 55 
domów mieszkalnych. Wydarzenia te tak wspomina  
10. letnia wówczas Kazimiera Pyka: „(…) żołnierzy po-
ległych w walce o Lipnik pod Kopcem było bardzo dużo, 
niezliczona ilość. Niemcy początkowo odpierali ataki 
armii sowieckiej, nie dopuszczali jej do Lipnika, ale 
Sowieci nacierali ze wszystkich stron. I tak raz od głów-
nej drogi (chodzi o ul. Krakowską) wpadli na podwórze 
żołnierze niemieccy i pytali o bolszewików, to znów 
przybyli od strony sadu żołnierze sowieccy i pytali 
o „Germańca”. I tak na przemian strzelali do siebie 
i zabijali jedni drugich, a my byliśmy tego świadkami. 
Trwało to kilka dni (…). Ciała poległych żołnierzy wy-
wożono furmankami na cmentarze, część chowano do 
okopów i zasypywano w rowach na polu, gdzie się dało”.

A może któryś z najstarszych Czytelników naszej 
gazety zechciałby się podzielić swymi wrażeniami z tych 
strasznych dni?

Jerzy Polak

Był i już go nie ma. Przez ostatnie lata reprezentował mieszkań-
ców, ale już ich nie reprezentuje. Dlaczego? Dlatego, że stracił zaufa-
nie społeczne. Kolejny raz już go nie wybrano. Plan był taki. Dewiza 
divide et impera miała zagościć na tym osiedlu. Ale się nie udało. 
Dlaczego? Dlatego, że na osiedlu tym, społeczeństwo obywatelskie 
zaczęto budować już w roku 1990. Dzisiaj to najbardziej aktywna 
dzielnica w mieście. Dzielnica z dużym potencjałem rozwojowym 
i kapitałem społecznym. Sami załatwiają swoje problemy. Wiedzą jak 
należy to robić. Mają też świadomość, że ludzie z Miasta są po to, 

aby im służyć pomocą, a nie po to, aby ich ścigać. Są zorganizowani. Mają potrzebną wiedzę i do-
świadczenie. Zdobywali kompetencje przez ostatnie 25 lat. Odbudowali na osiedlu wspólnotę miesz-

Posiadane przez Stowarzyszenie LIPNIK reprodukcje sztandarowych obrazów 
historycznych naszego narodowego malarza Jana Matejki, będące własnością polskich 
muzeów, są udostępniane w celach edukacyjnych także w innych miejscowościach 
naszego regionu. 18 marca ich nową wystawę otwarto w Międzyrzeczu Górnym, 
w pięknej drewnianej chacie – siedzibie filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
Jej organizatorem jest wspomniana instytucja gminna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Międzyrzecza. Słowo wstępne na wernisażu wystawy wygłosił w imieniu Stowarzy-
szenia LIPNIK niżej podpisany, przybliżając licznie zebranym mieszkańcom Między-
rzecza postać i twórczość wielkiego polskiego patrioty Jana Matejki (1838–1893). 
Przypomniał także okoliczności powstania niektórych z prezentowanych jego obrazów, 
m.in. słynnego „Hołdu pruskiego”, „Bitwy pod Racławicami”, czy „Unii Lubelskiej”, 
a także mniej znanych szkiców olejnych z cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce” (m.in. 
„Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce”, „Koronacja Bolesława Chrobrego”). Szcze-
gólną uwagę zebranych poświęcił jednemu z ostatnich obrazów mistrza – słynnemu 
szkicowi olejnemu „Hołd ruski” z 1892 roku, przedstawiającemu hołd cara rosyjskie-
go Wasyla IV Szujskiego i jego braci złożony 29 października 1611 roku w sejmie 
polskim królowi polskiemu Zygmuntowi III i Rzeczypospolitej (po zdobyciu przez 

MatejkowSka edukacja

Spotkanie Liderów Z Lipnika
W styczniu br. po raz pierwszy w historii 

dzielnicy, z inicjatywy stowarzyszenia Lipnik, 
rady osiedla Lipnik, oraz ochotniczej straży 
pożarnej z Lipnika, spotkali się przy tradycyj-
nym opłatku w Miejskim Domu Kultury, wszyscy 
najważniejsi lokalni liderzy społeczni z Lipnika. 
W uroczystym spotkaniu, które uświetnił prezy-
dent miasta jacek krywult udział wzięło ponad 
60 osób. Nie zabrakło również przedstawicieli 
Rady Miejskiej. Przybyli: przewodniczący rady 
miasta – jarosław klimaszewski, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta – Przemysław Drabek oraz 
radni z Lipnika Przemysław Kamiński (obecnie 

Przewodniczący Rady Osiedla Lipnik 
– Sławomir Glaser oraz Prezydent Miasta 
Bielska-Białej – Jacek Krywult

Fot. Krzysztof Wyrwa

kańców i nie zmieni tego nic. Do myślenia daje jednak to, że przez tak wiele lat, ludzie z Miasta 
wierzyli we wszystko, w co dawać wiary nie powinni. Ale często z władzą tak właśnie jest. Wierzy 
bez refleksji. Ludzie z osiedla nie mają za to do nich żalu, chociaż niesprawiedliwe i niezasłużone 
opinie to były. Nie nadszarpnęły one jednak wizerunku porządnych i prawych obywateli tego osie-
dla, gdyż za nimi stoją czyny. Więc, ufajcie, ale i sprawdzajcie, dzisiaj mówi głos osiedla ludziom 
z Miasta. Za kilkanaście dni będziemy wybierali nową radę osiedla. Pamiętajmy, więc aby dobrze 
zastanowić się przed wyborem osób, na które chcemy oddać głos. Wybierzmy ludzi, chcących 
pełnić funkcje publiczne gotowych na pełną szacunku współpracę z każdym mieszkańcem i z wszyst-
kimi podmiotami dążącymi działać na rzecz dobra wspólnego. 

mieszkaniec osiedla
Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest niezamierzone i przypadkowe.

wojsko polskie Moskwy i Smoleńska). 
Oryginał jest własnością Muzeum Naro-
dowego w Krakowie.

Prelekcja została okraszona licznymi 
anegdotami związanymi z obrazami 
i życiem Matejki, które nie było pozba-
wione dramatycznych momentów. Był 
bowiem mistrz przykładem jednego 
z wielkich Polaków na przemian hołu-
bionych i opluwanych przez rodaków, 
a przy tym gnębionym przez austriacki 
urząd skarbowy. Płynące z jego dzieł 
patriotyczne i narodowe przesłanie sprzed półtora wieku, na którym wychowało się 
już kilka pokoleń Polaków, wbrew niektórym pozostaje w naszych bogatych w zagro-
żenia czasach nadal aktualne. Dość przypomnieć słynny portret zatroskanego królew-
skiego błazna-myśliciela po odczytaniu listu o utracie przez Litwę Smoleńska zdoby-
tego w 1522 roku przez Rosjan („Stańczyk”, 1863).                          Jerzy Polak

Wiceprezydent Miasta) i Szczepan Wojtasik. Noworoczne spotkanie przebiegło w przy-
jaznej i bardzo serdecznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy byli zdania, że spotkania 
tego rodzaju są bardzo ważne, ponieważ pomagają w integracji lokalnej społeczności, 
co zawsze procentuje lepszą współpracą, a co za tym idzie większą skutecznością 
w działaniu. 

Redakcja
Zaproszeni na spotkanie: Filia Książnicy Beskidzkiej w Lipniku, Gimnazjum nr 4, Leśnictwo 
Lipnik, Miejski Dom Kultury w Lipniku, NZOZ Lipnik S.C, Zakład Gospodarki Odpadami, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku, Parafia pw .Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipni-
ku, Parafialny Klub Sportowy w Lipniku, Parafialny Zespół Charytatywny, Rada Osiedla Lipnik, 
Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie „Atmosfera w Lipniku”, Szkoła Podstawowa nr 13, Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, Zespół ds. Składowiska Odpadów, 
Radni Okręgu nr 4, Prezydium Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Bielska-Białej.
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koMpoStownik w każdyM ogródku

prZeżyj SZok. jedź do pSZok

StowarZySZenie atMoSFera roZSZerZa Swoją dZiaŁaLnośĆ

oSp po waLnyM Zebraniu
bogu na chwałę, ludziom na ratunek...

Nasilenie się smrodu z wysypiska zdeterminowało mieszkańców do powołania przy 
Radzie Osiedla Lipnik grupy działającej przeciwko odorowi. Od sierpnia 2014 roku grupa 
ta przekształciła się w stowarzyszenie zwykłe, a jego członkowie z determinacją prowadzą 
działania na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców, opierając je na korzystaniu 
z możliwości zagwarantowanych przez prawo i konstruktywnym dialogu. Na stronie in-
ternetowej www.doscsmrodu.pl zamieszczane są aktualne informacje prezentujące jego 
działalność. Stowarzyszenie koncentruje swoje działania na maksymalnym zmniejszeniu 
uciążliwości zarówno kompostowni, jak i składowiska odpadów. Rozpoczęte w tym roku 
inwestycje powinny praktycznie wyeliminować problem uciążliwości odorowej z procesu 
kompostowania. Przed nami wyzwanie zmniejszenia uciążliwości odorowej pochodzącej 
ze składowiska odpadów. Początkiem 2015 roku do Stowarzyszenia zgłosiło się kilku 
kolejnych, aktywnych mieszkańców naszej dzielnicy, którzy chcą działać na rzecz Lipnika 
w zakresie ekologii i poprawy jakości naszego życia w tej pięknej dzielnicy. Chcąc wy-
korzystać potencjał licznej i energicznej grupy został złożony wniosek do sądu o rejestra-
cję Stowarzyszenia w KRS. Taki krok otworzy większe możliwości, chociażby prawo do 
składania wniosków o dofinansowanie autorskich projektów. Wykorzystując doświadczenia 

naszych nowych członków, którzy działali w ramach Budżetu Obywatelskiego, pracujemy 
nad przygotowaniem projektów ekologicznych dla naszej dzielnicy. Jesteśmy otwarci na 
ciekawe pomysły, zapraszamy wszystkich mieszkańców chętnych do współpracy do kon-
taktu ze Stowarzyszeniem. Nie ulega wątpliwości, że nadal największym problemem 
dzielnicy jest smród z wysypiska. Członkowie Stowarzyszenia cały czas zachęcają do 
zgłaszania uciążliwości odpowiednim organom (szczegóły na stronie). Włodarze muszą 
wiedzieć, że problem istnieje nadal, a mieszkańcy są zdeterminowani do dalszych działań. 
W bieżącym roku można wesprzeć działania Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% 
z podatku, wpisując krs 0000073395 – Stowarzyszenie Lipnik, a w polu „informacje 
uzupełniające” należy wpisać 
„dość smrodu”. Każdy miesz-
kaniec, któremu nie jest obojęt-
ne otoczenie w jakim żyje, 
może pomóc. Działajmy dalej, 
wspólnie na rzecz Lipnika.

Joanna Łoboz

Rok 2014 był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Lipnika rokiem obfitym w działania. Jednostka była 
dysponowana do 80 interwencji, w tym 35 z nich doty-
czyło gaszenia pożarów, a 44 interwencje związane były 
z likwidacją miejscowych zagrożeń. Były to głównie wy-
jazdy do: neutralizacji płynów eksploatacyjnych samocho-
dów po kolizjach, usuwania zagrażających bezpieczeństwu 
drzew, usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu. 
Od początku tego roku zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bielsko-Biała Lipnik działa w nowym składzie tj.: 

prezes – konieczny grzegorz, naczelnik – kuś dawid, z-ca naczelnika – opa-
liński andrzej, sekretarz – pietrasina łukasz, skarbnik – kuś magdalena, go-
spodarz – pawlus łukasz oraz członek zarządu – Henrich zdzisław. Jak dobrze 
wszystkim wiadomo nowy Zarząd to nowe plany oraz wyzwania. Poza podtrzymaniem 
jednostki w ciągłej gotowości bojowej praca w jednostce dotyczy również spraw 
gospodarczych. Do głównych założeń na ten rok Zarząd postawił sobie dalsze stara-
nia o pozyskanie nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego. Wobec zbliżającego 
się jubileuszu 120-lecia naszej jednostki zakup takiego pojazdu byłby dla nas dużym 
wyróżnieniem i podkreśleniem rangi tego wydarzenia – powiedział prezes Grzegorz 
Konieczny. Ponadto warto zaznaczyć, iż ostatni raz nowy samochód jednostka otrzy-
mała w 1986 roku. Zakup pojazdu o znacznie lepszych parametrach technicznych 
przyczyni się do poprawy skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratow-
niczych, między innymi poprzez skrócenie czasu dojazdu na miejsce oraz zwiększe-
nia sił i środków. W planie pracy na rok 2015 zarząd ujął również organizację Festy-
nu Ogrodowego dla mieszkańców związanego z powitaniem lata. Poza tradycyjnymi 
atrakcjami festynu, strażacy chcą zorganizować pokaz ratownictwa drogowego na 
nowo pozyskanym sprzęcie hydraulicznym marki HOLMATRO oraz akcji ratunkowej 

we współpracy z Ratow-
nictwem Medycznym. 
O terminie festynu Zarząd 
poinformuje na plakatach. 
Należy zwrócić również 
uwagę, że wśród głównych 
założeń znalazła się odbu-
dowa Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. Nie jest 
łatwo w dzisiejszych cza-
sach pozyskać młode oso-
by do pracy w wolontaria-
cie, jakim jest działalność 
w szeregach OSP, dlatego 
ten temat jest dla nas taki 
ważny. W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić wszystkie młode osoby do współpracy. 
Jak informuje naczelnik Dawid Kuś, jeśli jesteś odważny i wysportowany, lubisz 
podejmować wyzwania, chcesz być w przyszłości strażakiem, ratować ludzi dołącz 
do naszej jednostki. zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych! W spra-
wach związanych z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą można się kontaktować w każ-
dy wtorek w godzinach 16.00–17.00 pod numerem tel (33) 814 64 87. Więcej infor-
macji o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Lipniku można 
znaleźć na stronie www.osplipnikbb.org lub na oficjalnym fanpage na Facebooku. 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku pragnie podziękować wszystkim miesz-
kańcom za wsparcie finansowe otrzymane podczas zbiórek publicznych oraz akcji 
„Kalendarze”.

Łukasz Pietrasina

nowe zasady odBierania odpadów zieLonycH

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej, od 01. kwietnia do 31. paź-
dziernika, skoszoną trawę, gałęzie oraz liście będziemy mogli oddać do odbioru 
jedynie raz w miesiącu, w ilości 120 litrów. Pod koniec marca do naszych domów 
SITA dostarczyła worki na te odpady. Zgodnie z nową uchwałą Rady Miejskiej 
właściciel nieruchomości decyduje o terminie oddania odpadów zielonych. Worek 
z odpadami należy wystawić przed posesję raz w miesiącu podczas odbioru odpadów 
mokrych. Odpady mokre powinny być ustawione obok pojemnika na odpady mokre. 

pszok czyLi punkt seLektywnej zBiórki odpadów
W Lipniku przy ulicy Krakowskiej 315 d, na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami 

S.A. obok wjazdu na wagę jest zorganizowany punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, czyli pszok. Zamiast wyrzucać śmieci do lasu lub do przydrożnych 
rowów, możemy tam zawozić śmieci, których nie zmieścimy w przydomowych pojemnikach. 
Odpady dostarczane do PSZOK są przyjmowane bezpłatnie, ale wyłącznie od mieszkańców 
Bielska-Białej. Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. do punktów zbiórki 
odpady mogą dostarczać osobiście mieszkańcy Bielska-Białej. odpady też mogą za 
nas dostarczyć do punktu również inne osoby, ale muszą wypełnić odpowiedni formularz 
przyjęcia odpadów. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady. W przy-
padku, jeżeli transport odpadów komunalnych na zlecenie właściciela nieruchomości reali-
zuje ktoś inny, np. firma świadcząca usługi transportowe lub świadcząca usługi budowlane, 
kierowca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie od właściciela nieruchomości potwier-
dzające powstanie tych odpadów. Potrzebne dokumenty są do pobrania na stronach inter-
netowych: http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/media1 lub www.zgo.bielsko.pl.
co możemy zawieźć do pszok?
1.  odpady nieBezpieczne: przeterminowane leki i chemikalia np. farby i la-

kiery, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,  
odpady wieLkogaBarytowe: meble, szafy, tapczany, dywany, wanny, itp.

Właściciele nieruchomości, którzy produkują duże ilości odpadów zielonych, nadwyż-
kę powinni kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym 
transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów (pszok), gdzie bezpłatnie 
będą one przyjmowane przez cały rok. 

Dodatkowe informacje na temat odpadów zielonych można znaleźć na stronie 
internetowej Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bielska-Białej pod adresem 
www.czystemisato.bielsko-biala.pl lub pod numerami telefonów: 33 4701 264; 33 4701 
265; 33 4701 267.
Źródło: Biuro Gospodarki Odpadami                                                        pp

2.  zużyty sprzęt eLektryczny i eLektroniczny rtV i agd: np. 
komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i za-
bawki na baterie,

3.  odpady proBLemowe: zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelu-
sze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy,

4.  odpady BudowLane i rozBiórkowe: gruz, resztki tynku, kafelki, 
puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, itp. 
Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz 
maksymalnie raz w miesiącu. Właściciel nieruchomości do PSZOK może dostarczyć 
5 Mg (ton) gruzu oraz 3 Mg (tony) innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
w okresie kolejnych 12 miesięcy. W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limi-
tu Gmina Bielsko-Biała może wystawić fakturę VAT za zagospodarowanie przyję-
tego nadmiaru odpadów remontowo-budowlanych, w tym gruzu.  

5.  ponadto można oddawać: popiół, papier, karton, tworzywa sztuczne, szkło, opa-
kowania wielomateriałowe typu tetrapack, metal, złom, trawę, gałęzie, liście.

godziny otwarcia: pn-pt: 6.00–20.00, sob: 7.00–14.00
Informacje o działaniu PSZOK uzyskać można pod numerem telefonu 33 82 97 590 
wew. 28 lub 51.
Źródło: Biuro Gospodarki Odpadami                                                        pp
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per aSpera ad aStra…

28 października 2000 roku, 
sportowcy z całego świata ob-
chodzili swój Jubileusz 
w Rzymie. Zgromadzili się 
w watykańskiej Auli Pawła 
VI, gdzie odbyło się między-
narodowe sympozjum na te-
mat „Oblicze i dusza sportu 
w roku Wielkiego Jubileuszu”. 
Na spotkanie przybył również 
święty Jan Paweł II. Oczeki-
wało go tam 9 tysięcy osób. 
Do zebranych wygłosił prze-
mówienie, w którym zauwa-

żył: sport jest zdolny przekazywać bardzo głębokie 
wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Może być 
nośnikiem wzniosłych ideałów humanistycznych i du-
chowych, jeśli jest praktykowany w duchu pełnego po-
szanowania reguł. Jako powszechne zjawisko społeczne 
sport niesie w sobie prawdę o bogatych możliwościach 
fi zycznych człowieka oraz o jego zdolnościach intelek-
tualnych i duchowych. 

Papież dostrzegał w sporcie przestrzeń dla rozwo-
ju wielu cnót, które kształtują osobowość człowieka, 

takich jak choćby: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, 
wspólnotę, czy wreszcie solidarność. Dlatego często 
zachęcał młodych, aby swój rozwój i wzrastanie wspo-
magali kształtowaniem kultury fi zycznej, gdyż w ten 
sposób staną się zdolni do podejmowania trudnych wy-
zwań ich życia. Ten trud jest twórczy, stanowi on zara-
zem element zdrowego odpoczynku, który jest Wam 
potrzebny, na równi ze studiami i z pracą. Ten trud 
i wysiłek posiada też swoją klasyfi kację biblijną, zwłasz-
cza u świętego Pawła, który całe życie chrześcijańskie 
porównuje do zawodów na stadionie sportowym. Każ-
dej z Was i każdemu potrzebny jest ten trud i wysiłek, 
w którym nie tylko hartuje się ciało, ale cały człowiek 
doznaje radości panowania nad sobą oraz pokonywania 
przeszkód i oporów (List Apostolski do młodych całego 
świata Parati semper).

Podobne założenia przyświecały tym, którzy 10 lat 
temu (4 grudnia 2004 roku) postanowili założyć Para-
fi alny Klub Sportowy przy parafi i Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Lipniku. Należeli do nich ówcze-
sny ksiądz proboszcz marian michalik oraz pani 
Halina jakóbiec. W ramach Klubu istniały sekcje: 
piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, koszyków-
ka dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły śred-

niej. Obecnie zajęcia prowadzą: p. Halina Jakóbiec, 
p. Dariusz Nowacki, p. Tomasz Kręcichwost, p. Da-
riusz Reczko i p. Ryszard Łuba. Zajęcia odbywają się 
w budynku Szkoły Podstawowej: 8.00–9.00 piłka 
nożna kl. III–IV SP; 9.00–10.30 siatkówka SP; 10.30–
12.00 siatkówka gimnazjum i szkoła średnia; 12.00–
13.30 piłka nożna kl. V–VI SP; w których uczestniczy 
prawie 90-cioro dzieci z naszej parafi i. Przez lata 
swojej działalności Klub odnosił i odnosi liczne suk-
cesy zarówno na szczeblu lokalnym, narodowym 
i międzynarodowym. Puchary, które powoli przestają 
mieścić się w salce i kancelarii parafi alnej są tego 
najlepszym dowodem.

Niech jubileuszowymi życzeniami dla wszystkich, 
którzy tworzą Parafi alny Klub Sportowy w Lipniku sta-
ną się słowa papieża Franciszka wypowiedziane do de-
legatów europejskich komitetów olimpijskich obradują-
cych w Rzymie: sport to „zgoda”, więc musi łączyć, 
a nie dzielić. Uprawianie sportu pobudza do zdrowego 
przezwyciężenia samego siebie i własnych egoizmów, 
wyrabia ducha poświęcenia, jeśli ma dobre podstawy, 
sprzyja wolności w relacjach międzyludzkich, przyjaźni, 
poszanowaniu reguł. 

Ks. Krzysztof Wilk

juBiLeusz 10 Lat działaLności paraFiaLnego kLuBu sportowego w Lipniku

Nie wszyscy może wiedzą, że od roku 2014 mamy 
w Lipniku drzewo genealogiczne św. Jana Pawła II. Powsta-
ło ono w wyniku prac zespołu, w którego skład wchodzili: 
Jan Motak – koordynator projektu, + ks. Marian Michalik, 
Piotr Kenig, Czesław Hławiczka, Jan Kliber, Beata Bistram, 
Darek Pawlak, Ks. Stanisław Śmietana, Ks. Jerzey Wojcie-
chowski, Piotr i Paweł Motak. Od wiosny ubiegłego roku 
na tablicy zamontowanej obok kościoła parafi alnego, mo-
żemy zapoznać się z historią rodziny świętego do siódmego 
pokolenia wstecz. Projekt uruchomił 15 lat temu +ks. kan. 
Marian Michalik, poprzedni proboszcz lipnickiej parafi i. Po 
jego śmierci projekt był kontynuowany. Opiekę nad jego 
dalszą realizacją przejął nowy lipnicki proboszcz ks. Jerzy 
Wojciechowski. Bazą pozwalającą na przygotowanie tak 
szczegółowej genealogii św. Jana Pawła II były lipnickie 
księgi parafi alne. Podczas tworzenia drzewa korzystano 

również z wiedzy zawartej 
w monografi i autorstwa dr 
Jerzego Polaka pt: „Zarys 
dziejów, Lipnika”, którą 
w roku 2002 wydało Stowa-
rzyszenie „LIPNIK”. 
Wszystkim twórcom gene-
alogii św. Jana Pawła II lo-
kalna społeczność dziękuje 
za ogromny wkład pracy 
włożony przy realizacji pro-
jektu, który wzbogacił nas 
o cenną wiedzę, jak również 
rozsławił naszą parafię 
i dzielnicę Lipnik. 

Redakcja

MoiM ZdanieM
Pył po wyborczych bitwach opadał. minęło ponad 100 dni 

od wyborów samorządowych. Znamy zwycięzców. Znamy i prze-
granych. Pamiętamy o obietnicach wyborczych. Życie toczy się 
dalej. W związku z objęciem funkcji wiceprezydenta Bielska-Bia-
łej, radny Przemysław Kamiński w marcu złożył mandat. Tym 
sposobem Lipnik pierwszy raz od 1990 roku został po wyborach 
samorządowych bez „swojego” człowieka z osiedla w Radzie 
Miejskiej. Oczywiście Okręg Wyborczy nr 4 ma pięciu radnych, 
ale nikt z tej piątki nie mieszka tym razem w dzielnicy i to jest 

zasadnicza różnica. Na szczęście Lipnik ma potencjał i umiejętność samoorganizacji. 
Mamy na swoim terenie kilka aktywnych organizacji pozarządowych, a to jest przecież 
sól społeczeństwa obywatelskiego. Lipnicki III sektor potrafi  skutecznie działać. Po-
kazał to wyraźnie wynik głosowania w Budżecie Obywatelskim jak i sposób rozwią-
zania problemu wysypiska. Odpowiedni kapitał ludzki zawsze przekłada się na sukces. 
To tylko kwestia czasu.

Należy wspomnieć jeszcze o wyborach prezydenckich. w Lipniku wygrał pan 
prezydent jacek krywult. Wynik był przewidywalny, gdyż jego przewaga nad ry-
walami była zdecydowana. Jednak mało kto się spodziewał, że ten właśnie kandydat 
wygra również w Lipniku. Dla wielu było to duże zaskoczenie. Zwłaszcza, że przez 
ostatnie dwa lata przed wyborami Ratusz zmagał się z ogromnym problemem uciąż-
liwego smrodu ciągnącego się z wysypiska po całym Lipniku. Mimo tego wygrał. To 

znaczy, że albo tak nie śmierdziało albo mieszkańcom, aż tak to nie przeszkadzało. 
Może jednak wybory pokazały, ze dotychczasowy Prezydent jest dobrym gospodarzem 
i raczej to w nim ludzie widzą gwarancję rozwiązania problemu związanego z wysy-
piskiem. Czy będzie On w stanie skompensować mieszkańcom fakt istnienia na osie-
dlu ZGO, azylu dla psów, a w niedalekiej przyszłości nowej bazy fi rmy odbierającej 
od nas śmieci, dzisiaj SITA? Czas pokaże czy Prezydent ma jakieś pomysły i propo-
zycje dla Lipnika na przyszłość.

Przed nami kolejne wybory. 10 maja będziemy wybierali w Lipniku radę osie-
dla. Wybory odbędą się na nowych zasadach i w nowym trybie. Najważniejsza zmia-
na dotyczy sposobu wybierania członków rady. W poprzednich wyborach, Rady Osie-
dla w mieście były wybierane na Zebraniach Ogólnych Mieszkańców. Praktycznie na 
zebraniu, rada zawsze powstawała. Obecnie nowy regulamin wprowadził konieczność 
udziału w wyborach minimum 3% mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania. 
W Lipniku to ok. 150 osób. gdy nie zagłosuje wymagana ilość uprawnionych osób, 
w Lipniku przez następne 4 lata nie będzie rady osiedla. To ważne wybory. Nie-
mniej ważne niż wybory Prezydenta RP, które w tym samym dniu będą się odbywały. 
Prezydent pilnuje spraw w Warszawie, a Rada Osiedla pilnuje naszych spraw w Mie-
ście. Jeśli nie powstanie w Lipniku Rada Osiedla, mieszkańcom przez najbliższe czte-
ry lata pozostaną wizyty w Ratuszu. Dlatego, te wybory dla naszej lokalnej społecz-
ności są tak ważne. 

Pajor

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod adresem:

www.lipnik-janm.strefa.pl


