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NAS PRZEPROSI
ZA SMRÓDKTO?

Rozmowa z Pawłem Pajorem. 
Prezesem Stowarzyszenia LIPNIK.  
Od 1997 roku redaktorem naczelnym Gazety Lipnickiej

Czy mamy problem w Lipniku?
Tak i to duży. Tak duży jak składowisko śmieci przy ulicy Krakowskiej. Miało być nowocześnie, 

a wyszło jak zwykle. Wszyscy to widzą, a raczej czują. Trudno dzisiaj powiedzieć jeszcze, kto zawinił. 
Technologia, ludzie, niepotrzebne oszczędności przy inwestycji czy coś innego. Jedno jest pewne, że 
dalej tak być nie może gdyż sytuacja grozi wybuchem niezadowolenia społecznego w dzielnicy. Nie-
stety temat jest trudny. Pokazuje to już ponad rok walki mieszkańców z likwidacją odoru z wysypiska. 
Rozwiązania nadal nie widać i obawiam się, że jeszcze wiele miesięcy, jeśli nie lat, upłynie zanim 
mieszkańcy Lipnika odetchną z powrotem czystym górskim powietrzem. 

Tak długo?
Niestety. Jak na razie wiemy tylko tyle, że prawdopodobnym źródłem odoru jest kompostownia 

i podczyszczalnia ścieków na wysypisku. Podejrzane jest też samo składowisko odpadów. Jednak nadal 
nie znamy szczegółów. Wiemy jedynie, że władze spółki i władze miasta zapewniają, że robią wszyst-
ko, aby z wysypiska nie rozchodził się ten okropny fetor. Ja w to wierzę, bo nikt rozsądny o zdrowych 
zmysłach nie może nic innego powiedzieć mieszkańcom. Zakończenie inwestycji w Zakładzie Gospo-
darki Odpadami, czyli na wysypisku, które podobno powinno zlikwidować fetor, planowane jest na 
połowę roku 2015. Jednak czy to pomoże? Czas pokaże, a mieszkańcy ocenią.

Jak mieszkańcy znoszą tą uciążliwość?
Tak naprawdę mamy katastrofę środowiskową. Jest to wielkie nieszczęście kilku tysięcy mieszkańców 

Lipnika i innych dzielnic Bielska-Białej oraz ościennych Kóz. Zwłaszcza dotkliwie odczuwa to kilkaset 
rodzin żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska. Stan taki utrzymuje się od lipca 2013 roku, gdy 
weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbiegło się to z oddaniem do 
użytku nowego składowiska. Mimo wszystko można zauważyć, że paradoksalnie, ta trudna sytuacja 
doprowadziła do pozytywnej zmiany w dzielnicy. Nastąpiła integracja lokalnej społeczności, co dla mnie, 
jako socjologa jest pozytywnym aspektem tego konfliktu. Mieszkańcy sami się zorganizowali, początko-
wo pod opieką Rady Osiedla Lipnik, obecnie, jako Stowarzyszenie „Atmosfera w Lipniku”, które na 

W ostatnią sobotę sierpnia w Leśniczówce w Lipniku miało miej-
sce spotkanie organizacji pozarządowych oraz instytucji społecznych 
zaangażowanych w rozwój naszej dzielnicy. Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Lipnik i odbywało się pod hasłem 
„Lipnik – wspólna sprawa. 2014”. Wzięło w nim udział ponad 30 
osób, reprezentujących różne lokalne środowiska. Lokalny meeting 
był okazją do bliższego poznania się oraz do poruszenia licznych 
tematów związanych z dzielnicą. Do najważniejszych niewątpliwie 
należał problemem wysypiska śmieci. Również temat odbudowy 
Leśniczówki i amfiteatru w kontekście stworzenia obszaru rekreacyj-
nego dla mieszkańców był istotnym tematem poruszanym podczas 
spotkania. Niewykluczone, że rewitalizacja kulturowa tego obszaru 
będzie możliwa dzięki nowym środkom Unii Europejskiej dostępnych 
w latach 2014–2020. Ustalono, iż w tym temacie zostaną podjęte 
rozmowy z Nadleśnictwem Bielsko, które jest właścicielem obiektów. 
Zgromadzeni bardzo liczą na dobrą współpracę z Nadleśnictwem. 
Wszyscy obecni na spotkaniu uznali, że formuła spotkania jest bardzo 
dobra i lokalne środowiska powinny spotykać się przynajmniej raz 
w roku aby wspólnie porozmawiać o sprawach istotnych dla miesz-
kańców i dzielnicy.
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Wspólnie dla lipnika

Organizacje pozarządowe i instytucje społeczne, które zostały 
zaproszone na spotkanie:

 1.  Biblioteka Miejska w Lipniku,

 2.  Gimnazjum nr 4,

 3.  Leśnictwo Lipnik,

 4.  Miejski Dom Kultury  w Lipniku,

 5.  Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej Lipnik S.C.,

 6.  Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik,

 7.  Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipniku,

 8.  Parafialny Klub Sportowy w Lipniku,

 9.  Polska Sieć Handlowa Lewiatan,

10.  Rada Osiedla Lipnik,

11.  Szkoła Podstawowa nr 13,

12.  Związek Harcerstwa Polskiego,

13.  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,

14.  Zespół ds. Składowiska Odpadów.

Jak długo Jeszcze?
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bieżąco monitoruje problem oraz aktywnie działa, jako 
strona postępowania. Z przykrością należy jednak zwró-
cić uwagę na małą skuteczność radnych reprezentujących 
Lipnik w walce z tym problemem, a przecież to są nasi 
przedstawiciele w Radzie Miasta. Przypuszczam, że 
mieszkańcy będą o tym pamiętali przy zbliżających się 
wyborach samorządowych. Ludzie wzięli sprawy w swo-
je ręce.

Czyli napięcie w Lipniku narasta? 
Tak. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Zwłasz-

cza w miesiącach letnich, gdy ten nieprawdopodobny 
fetor nie pozwala ludziom na odpoczynek na zewnątrz 
swoich mieszkań. Jednak muszę zwrócić uwagę, że na-
pięcie społeczne mogłoby być mniejsze gdyby na po-
czątku, gdy problem zaistniał, opinia publiczna została 
rzetelnie poinformowana o całej sytuacji i o działaniach 
podejmowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami 
i władze miasta. Niestety już na wstępie popełniono 
szereg podstawowych wręcz klasycznych błędów w za-
rządzaniu tym kryzysem. Przede wszystkim, można było 
zauważyć całkowity brak zrozumienia problemu przez 
władzę. Gdyby nie reakcja mieszkańców pewnie jeszcze 
przez wiele miesięcy nikt z osób decyzyjnych nie za-
uważyłby, że ten smród może mieszkańcom dzielnicy 
przeszkadzać. 

Pana zdaniem można było uniknąć tego konfliktu?
Oczywiście. Ten konflikt jest całkowicie niepotrzeb-

ny. Gdyby we właściwym czasie odpowiedzialne służby 
z miasta oraz z ZGO przeprowadziły kampanię infor-
macyjną i dotarły bezpośrednio do mieszkańców, których 
problem dotyczy, sytuacja dzisiaj wyglądałaby inaczej. 
Uważam, że wystarczyło przyznać się do błędu. Prze-
prosić mieszkańców za zaistniałą sytuację, wyjaśnić, co 
jest przyczyną oraz obiecać jak najszybszą likwidację 
odoru podając jakiś realny termin. Nawet powinno się 
zaproponować przedstawicielom lokalnej społeczności, 
aby jako obserwatorzy brali udział w prowadzonych 
działaniach. Całą sprawę powinno się było zrobić trans-
parentną, ale nic takiego nie miało miejsca. Władza szła 
wręcz w zaparte, przez wiele miesięcy próbując udo-
wodnić mieszkańcom, że nic nie śmierdzi. Przedstawia-
no analizy, ekspertyzy i badania wskazujące, że wszyst-

ko jest w jak najlepszym porządku. Próbowano udowod-
nić, że odór to zbiorowa halucynacja. 

...ale przecież odpowiednie zachowanie władzy nie 
zlikwidowałoby odoru?

Oczywiście, że nie. Pokazałoby jednak ludziom, że 
władza ich szanuje, chce rozmawiać i nawet, jeśli te roz-
mowy nie byłyby przyjemne pokazałyby, że władza ma 
jakąś koncepcję, propozycję zmierzającą do rozwiązania 
kryzysu. A tu nic takiego się nie stało. Dramatyczna nie-
kompetencja, jeśli chodzi o komunikację społeczną, któ-
ra w strukturach zarządzania takim społecznym miejskim 
organizmem powinna być priorytetem. W Lipniku mamy 
kryzys w skali lokalnej, ale jednak kryzys. Niestety jest 
on na tyle niebezpieczny, że brak porozumienia może 
doprowadzić np. do blokowania wjazdu na wysypisko 
i wówczas będzie już to problem regionalny, gdyż skła-
dowisko przyjmuje śmieci m.in. z powiatu.

Niekompetencja i ignorancja w zakresie komunika-
cji społecznej doprowadziła do tej sytuacji?

Tak. Oczywiście oprócz podstawowej przyczyny, ja-
kim jest odór z wysypiska. Takie jest moje zdanie i wie-
lu mieszkańców Lipnika. Naprawdę można było problem 
inaczej rozwiązać. Tym bardziej, że Lipnik należy do 
bardzo aktywnych społecznie dzielnic i ludzie potrafiliby 
zrozumieć, że czasem rozwiązanie problemu musi po-
trwać. Ale o tym należało rozmawiać na samym począt-
ku konfliktu. Ludziom trzeba było o tym powiedzieć, 
a nie próbować ukrywać prawdę. Dzisiaj już jesteśmy 
w innym miejscu. Grupa zdeterminowanych mieszkań-
ców jest już tak duża, że z pewnością doprowadzi do 
tego, aby znowu można było oddychać w Lipniku czy-
stym powietrzem. Trochę jestem zaskoczony postawą 
ZGO, bo to ta Spółka przede wszystkim powinna wyka-
zać się społeczną odpowiedzialnością. Powinna była już 
dawno wdrożyć program naprawy relacji z mieszkańca-
mi. Postarać się o ochronę swojego wizerunku, jako od-
powiedzialnej miejskiej spółki. Ale to wszystko powinny 
wiedzieć osoby odpowiedzialne za komunikację społecz-
ną w tej firmie. To zawiodło.

Jakie skutki spowodowała „afera odorowa”?
Dzielnica, bardzo zaniedbana do lat 90’ ubiegłego 

wieku, w ciągu ostatnich lat bardzo zyskała dzięki po-
wstałej nowoczesnej infrastrukturze. Nowa szkoła, basen, 
boisko, drogi, chodniki, sklepy, Dom Kultury, odnowione 
kamienice, dostęp do Internetu, kanalizacja, spowodowa-

ły, że w ostatnich latach Lipnik, mimo że na jego tere-
nie zlokalizowane jest wysypisko śmieci, stał się inte-
resującym miejscem do życia. I nagle w ciągu jednego 
roku ta wieloletnia praca poszła na marne przez smród 
z wysypiska. Spadły ceny nieruchomości. Brak zainte-
resowania kupnem domów i działek na terenie dzielni-
cy. Inwestycje prywatne osłabły. Jednak namawiam 
wszystkie osoby, aby nie sprzedawali za bezcen swoich 
nieruchomości, ponieważ jest to tylko kwestią czasu, 
gdy przestaniemy czuć wysypisko i znowu Lipnik będzie 
dobrą propozycją.

Jest Pan optymistą.
Taką mam naturę. Nie ma wyjścia. Tu przecież cho-

dzi, o jakość życia mieszkańców. Ludzie budowali domy 
w Lipniku nie dlatego, aby za sąsiada mieć odór z wy-
sypiska, lecz aby móc spokojnie żyć i pracować w jed-
nej z najpiękniejszych i najlepiej położonych dzielnic 
Bielska-Białej. Sądzę, że kwestią czasu jest, gdy problem 
zniknie. Tym bardziej, że Prezydent Miasta Jacek Kry-
wult w piśmie skierowanym w październiku do Rady 
Osiedla Lipnik zapewnił o osobistym zaangażowaniu 
w działania, które szybko i skutecznie powinny rozwią-
zać ten problem, łącznie z całkowitą eliminacją odoru, 
w co należy wierzyć.

Pozwoli Pan, że zadam osobiste pytanie. Zbliżają 
się wybory samorządowe. Jest Pan znanym w Lipniku 
działaczem społecznym. Był Pan radnym przez dwie 
kadencje. Startuje Pan w wyborach?

Nie, tym razem nie biorę udziału w wyborach. Rad-
nym już nie jestem od ośmiu lat. Nadal działam jednak 
w sektorze organizacji pozarządowych. Może kiedyś 
jeszcze powrócę do lokalnej polityki czas pokaże. Obec-
nie jestem zaangażowany w inne projekty i nie mam już 
możliwości poświęcenia czasu na działalność w Ratuszu. 
Widzę jednak na listach wyborczych wielu młodych, 
zdolnych i merytorycznie przygotowanych osób z naszej 
dzielnicy, m.in. takich jak Maciek Zuber Członek Sto-
warzyszenia LIPNIK, który startuje z list Niezależni.BB 
czy Przemek Kamiński ubiegający się o mandat z listy 
Platformy Obywatelskiej. To już przedstawiciele „Nowej 
Polski”. Mam głębokie przekonanie, że gdy zostaną 
wybrani to godnie zadbają o sprawy Lipnika i o jakość 
życia w całym mieście.

Dziękuję za rozmowę  
Renata Lejawka
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kTo przeprosi nas za smród...

MiesZKańcy na rZecZ liKwidacji  
uciążliwOści OdOrOwej

To, że odór z ZGO stanowi ogromny problem dla 
wielu mieszkańców jest niepodważalnym faktem. Swym 
zasięgiem obejmuje on strefę ok 1/5 powierzchni Biel-
ska-Białej. Są to obecnie tereny dzielnicy Lipnik, Hałc-
nów, Złote Łany, Biała, Leszczyny, Straconka, Śródmie-
ście oraz Małe Kozy wraz z przyległymi do nich dal-
szymi terenami. Aby nie stać bezczynnie, we wrześniu 
2013 roku, z inicjatywy mieszkańców dotkniętych pro-
blemem przy Radzie Osiedla Lipnik, zawiązał się zespół 
reprezentantów zwany „grupą odorową”. W lipcu 2014 
zapadła decyzja o zmianie formy organizacyjnej pracy 
tej grupy na Stowarzyszenie „Atmosfera w Lipniku”. 
W okresie działania wydarzyło się bardzo wiele i zda-
jemy sobie sprawę, że jeszcze długa droga przed nami. 
Właściwie najbardziej istotnym osiągnięciem naszych 
wspólnych działań jest uznanie przez władze miasta 
i ZGO, że uciążliwość odorowa jest faktycznym pro-
blemem. W efekcie przemyślanej determinacji, uzyska-
liśmy prawny „status strony” w postępowaniach admi-
nistracyjnych, dzięki czemu jesteśmy informowani o ich 
postępach z mocy prawa. Prowadzimy również działania 
informujące społeczeństwo o skali problemu, co pozwo-
liło uwrażliwić i zaangażować również mieszkańców 
Bielska spoza obecnej strefy oddziaływania. Po długiej 
drodze bagatelizowania problemu oraz mało partnerskie-
go dialogu, obecnie nasze Stowarzyszenie prowadzi 
rozmowy bezpośrednio z prezydentem miasta, jak i za-

aTmosfera w Lipniku
rządem ZGO. Kluczowym osiągnięciem jest trwająca 
rzetelna analiza sytuacji, wykonywana przez powołany 
zespół niezależnych ekspertów. Od roku zabiegaliśmy 
o taką ekspercką ocenę i propozycję programu napraw-
czego, bo tylko po dogłębnym zbadaniu można świadomie 
wprowadzić efektywne środki zaradcze definitywnie eli-
minujące uciążliwość. Wg deklaracji władz miasta i ZGO, 
na przewidywane inwestycje zabezpieczone jest obecnie 
około 20 mln złotych. Aby osiągnąć stan, w którym dziś 
jesteśmy podjęliśmy między innymi inicjatywy przedsta-
wione poniżej.

NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA GRUPY:
•  Wielomiesięczne zapoznawanie się z technologią insta-

lacji w Bielsku jak i innych miastach;
•  Kontakt z innymi podobnymi stowarzyszeniami, uczel-

niami, ekspertami, itp.;
•  Monitorowanie skali problemu oraz inicjowanie aktyw-

ności – strona www.doscsmrodu.pl
•  Zebranie 4880 podpisów pod petycją do prezydenta;
•  Doprowadzenie do wykonania oceny problemu przez 

najwyższej klasy eksperta prof. Jędrczaka oraz przeglą-
du instalacji przez gwaranta technologii firmę MUT;

•  Opiniowanie działań ZGO podejmowanych w celu 
zmniejszenia odoru, m.in.: wniosek o zawieszenie po-
stępowania wydania decyzji środowiskowej dot. roz-
budowy kompostowni oraz wniosek o zawieszenie 
postępowania o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego 
wydawanego przez Marszałka WŚ; zakwestionowanie 
kilku istotnych założeń badań odoru wykonanych 

w X-2013 na zlecenie ZGO… oraz wiele innych, o któ-
rych na bieżąco informujemy na doscsmrodu.pl.

Bardzo ważne jest, aby w ciągłe działania zaangażowało 
się jak najwięcej osób. W tym celu uruchomiliśmy stronę 
internetową www.doscsmrodu.pl, gdzie m.in: 
•  wskazujemy jakie mamy prawa, gdzie interweniować, 

co zrobić aby nasz głos został potraktowany poważnie;
•  zbieramy odczucia o skali problemu - zgłoszenia zbie-

ramy na interaktywnej mapie smrodu;
•  informujemy o podjętych inicjatywach i interwencjach.

Można by powiedzieć, że mimo wielu trudności, mamy 
powody do pogratulowania wszystkim angażującym się 
w temat, za to, że udało się wykonać naprawdę bardzo dużo 
wartościowych działań. Tak, zaangażowanym mieszkańcom, 
należą się słowa uznania – za czas, energię, inicjatywę, 
wiarę, niejednokrotnie koszty – za to, że potrafiliśmy się 
zorganizować w obliczu problemu – tego możemy sobie 
pogratulować i życzyć wytrwałości w przyszłości. Jednak 
jednocześnie narzuca się myśl, że jest to „radość przez łzy”. 
niegodnym traktowaniem mieszkańców jest to, że pro-
blem odoru w ogóle wystąpił i trwa tak długo! Dodatkowo 
oburzający jest fakt, że to społeczeństwo, z braku wspar-
cia powołanych do tego osób, musi się samoorganizować, 
szukać pomocy prawnej i eksperckiej, sugerować rozwią-
zania i wielokrotnie namawiać do tego urzędy i zakłady, 
które powinny z definicji się tym zająć.

Renata Lejawka 
Członek Stowarzyszenia „Atmosfera w Lipniku”
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Lipiec 2013. Ruszyła na całego sortownia śmieci 
w Lipniku. Najnowocześniejsza w Polsce, stworzona wg 
najwyższej kultury projektowej, zgodnie z wszelkimi 
normami, przepisami, prawem. Za prawie 100 mln zło-
tych. Wstęgi przecięte, delegacje oprowadzone, otwarcie 
oblane. Gazety napisały, władze pogratulowały (sobie), 
urzędnicy nagrody dostali (?). Taśma w pełni zautoma-
tyzowana, drzwi w 3 sek. się otwierają, dwumetrowy 
murek postawiony, drzewka w ramach rekultywacji so-
bie rosną.. Jeden tylko „malutki” problem się pojawił 
i zagościł na dobre – odór. Śmierdziało wczoraj, śmier-
dzi dzisiaj, czy jutro też będzie? Wszystko zależy od 
wiatru. Może będziemy mieć trochę szczęścia i chwilę 
oddechu? Świeżego oddechu. Wtedy znowu zrodzi się 
nieśmiało nadzieja – może temu zaradzili? Może „wszel-
kie działania” ZGO i władz przyniosły efekt? Przecież 
pracują tam specjaliści w zakresie przeróbki odpadów, 
ważne instytucje nadzorują cały proces, zlecają badania, 
mądrzy i kompetentni urzędnicy (a jest ich wielu) czu-
wają nad różnymi aspektami działalności obiektu. Rad-
ni i prezydent też nie próżnują. Ze stanu naiwnego roz-
marzenia wyrywa nas wspomnienie korespondencji z: 
ZGO, WIOŚ, Sanepidem, Urzędem Miasta, Urzędem 
Marszałkowskim. Cały stosik dokumentów z odpowie-
dziami, które mają jeden przekaz: wszystko prawie jest 
w porządku. A co nie jest, to wasza ludzie wina, bo źle 
śmieci segregujecie, trawa wam za dużo urosła, wszę-
dzie, gdzie jest kompostownia śmierdzi, a tak w ogóle, 
po co się było koło śmietniska budować…

My sami czujemy się jak śmieci. Jako mieszkańcy 
Bielska-Białej zostaliśmy odpowiednio posegregowani, 
zaliczeni do tych gorszych, bo takich się oszukuje – mia-
ło nie być żadnych uciążliwości w związku z budową 
ZGO, takie były zapewnienia wobec licznych protestów 
przeciw powstaniu w Lipniku obiektu „o europejskim 
standardzie”. Takich ludzi się bezkarnie okrada – 
w związku ze smrodem nastąpił drastyczny spadek cen 
nieruchomości. Takim ludziom się śmieje w twarz – chy-
ba coś się wam zdaje. Takich ludzi się podtruwa – kaszel, 
chrypka, ból gardła, wymioty. Wiemy, że podobne dole-
gliwości, owszem, się zdarzają, ale nie tak często i jed-
nocześnie u większości sąsiadów.. Nasze życie rodzinne 

i towarzyskie zdeterminowane jest przez smród: rozmowy 
toczą się wokół tego tematu, bo trudno o nim nie wspo-
minać, gdy po każdym wypowiedzianym słowie trzeba 
zatkać nos. Nie planujemy już żadnych spotkań przy gril-
lu, a nawet wewnątrz domu, bo nie chcemy naszych gości, 
a zwłaszcza dzieci, narażać na nieprzyjemne doznania 
zapachowe, mdłości. Nie możemy im niestety zagwaran-
tować, że odór nie wpłynie na ich stan zdrowia. I jest nam 
po prostu najzwyczajniej w świecie wstyd. 

Działamy w ramach stowarzyszenia, chodzimy na 
spotkania, słuchamy, analizujemy raporty, dokumenty, 
próbujemy zrozumieć zawiłości technologiczne, wykonu-
jemy setki telefonów do urzędów, Straży Miejskiej, ZGO, 
poświęcamy swój czas, energię i pieniądze na walkę z tym 
zjawiskiem. Funkcjonujemy jak na huśtawce: nadzieja 
– brak nadziei, decyzja – ale nie ta, nie w związku, za-
planowany audyt – jednak tylko opinia, zabudowa placu 
– ale wraz z rozbudową o 4 bioreaktory, obietnica nie-
przyjmowania większej ilości śmieci – jednocześnie pla-
ny wzrostu przepustowości, perspektywa likwidacji smro-
du – tylko zmniejszenie uciążliwości, nadzieja – brak 
nadziei… Tak, teraz to już tylko brak nadziei, zwłaszcza 
że dowiedzieliśmy się o zatwierdzeniu projektu na budo-

aTmosfera w Lipniku
MOżliwOść realnegO wsParcia  
dZiałań antyOdOrOwych

Stowarzyszenie Atmosfera w Lipniku zwraca się 
z prośbą do mieszkańców o wsparcie działalności na 
rzecz eliminacji uciążliwości odorowej z ZGO. Działal-
ność stowarzyszenia jak i realizowana kampania spo-
łeczna dotycząca problemu wysypiska wymagają pono-
szenia niezbędnych kosztów. Zachęcamy mieszkańców, 
którym nie jest obojętna, jakość życia do przekazania 
dowolnej darowizny. 

Fundusze zbierane są w formie gotówki ofiarowanej 
w ramach zbiórki publicznej do skarbon wolontariuszy. 
Zbiórka publiczna prowadzona jest na podstawie nu-
meru zbiórki: 2014/423/KS prowadzonego przez orga-
nizatora którym jest Komitet Społeczny Atmosfera 
w Lipniku. Termin prowadzonej zbiórki publicznej: od: 
04.09.2014 do 31.12.2014. Wsparcia można udzielić 
w formie wpłat bezgotówkowych na rachunek uczest-
niczącego w walce z odorem Stowarzyszenia Lipnik. 
Wpłat darowizn na cele statutowe można dokonywać 
bez ograniczeń czasowych. Szczegóły na stronie 
www.doscsmrodu.pl.

Bardzo dziękujemy za tę formę wsparcia.
Członkowie Stowarzyszenia Atmosfera w Lipniku

Rachunek bankowy  
dla wpłat bezgotówkowych: 

Stowarzyszenie LIPNIK 
ul. Podgórna 29  

43-300 Bielsko-Biała

Bank Ochrony Środowiska 
Numer rachunku: 

93154012612010724412100005

Dopisek na przelewie: 

Darowizna na cele statutowe  
„atmosfera w lipniku”

Dość smroDu 
w InternecIe

Osoby zainteresowane problemem 

zanieczyszczenia środowiska  

smrodem z wysypiska  

mogą na bieżąco śledzić rozwój  

wypadków na stronie internetowej 

Stowarzyszenia  

Atmosfera w Lipniku 

pod adresem: 

www.doscsmrodu.pl

wę zaplecza SITA obok ZGO. Przecież gdzie indziej to 
by przeszkadzało, a w Lipniku i tak śmierdzi.

Zdajemy sobie sprawę, że ten tekst czyta się jak 
wynurzenia sfrustrowanych ludzi. Tak, dokładnie tak się 
czujemy! A nasza frustracja rośnie proporcjonalnie do 
długości czasu występowania odoru i jego stężenia. Ten 
tekst jest krótki i być może chaotyczny, ale zapewniamy, 
że temat ZGO i tego, co czujemy w związku z jego bli-
skim sąsiedztwem, nadaje się na kilkutomową rozprawę 
obejmującą różne dziedziny: gospodarowanie odpadami, 
ochronę środowiska, zdrowie, prawo, działalność urzę-
dów, samorządów, socjologię, psychologię, a nawet już 
teraz chyba psychiatrię. 

Nigdy nie spodziewaliśmy się, że nasza radość z po-
siadania domu w tak pięknej dzielnicy, jaką był kiedyś 
Lipnik, będzie tak mała, że prawie zerowa. Jesteśmy już 
zmęczeni walką z odorem, ZGO, urzędami, niekompe-
tencją, niespełnionymi obietnicami, czczymi zapewnie-
niami, grą przedwyborczą… Nikomu nie życzymy tak 
przykrych doświadczeń, ale najgorsze ze wszystkiego, 
obok rozczarowania, to brak nadziei na zmianę. Napraw-
dę, nigdy się tego nie spodziewaliśmy.

Sąsiedzi ZGO

Życie w smrodzie wysypiska

Parujace pryzmy widziane z ogrodu sąsiada ZGO. 2014
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Życie. Każdy z nas tak odpowie na pytanie, co ma najcenniejszego. Niestety każ-
dego roku w porze jesiennej możemy usłyszeć, że ktoś w dzielnicy został potrącony 
po zmierzchu przez samochód. Dzieje się to, dlatego, że jesteśmy zwyczajnie niewi-
doczni, gdy wieczorami chodzimy po Lipniku. Dotyczy to zwłaszcza poboczy dróg, 
które nie mają chodników dla pieszych. Takich ulic w Lipniku jest jeszcze dużo. Przy-
kład pierwszy z brzegu. Ulica Polna, bardzo długa i bardzo uczęszczana ulica, która 
prawie na całej swojej długości nie posiada chodnika. Czy ulica Żeleńskiego, Leśna, 
Grabowa, Miedziana, Plastyków, Krzyżowa, Krańcowa i większość osiedlowych we-
wnętrznych ulic. Podczas jesiennych spacerów dla kierujących pojazdami jesteśmy 
prawie niewidoczni. Śmierć zawsze jest tym czynnikiem, który skłania nas do refleksji, 
jednak niestety zazwyczaj jest już za późno. Dlatego w Polsce wprowadzono obowią-
zek korzystania z elementu odblaskowego w ubiorze bez względu na wiek w terenie 
niezabudowanym. Powiecie Państwo, że nas to nie dotyczy, bo my jesteśmy przecież 
z Miasta. Jednak czy Lipnik to już miasto? Brak chodników dla pieszych wskazuje 
raczej, że nie na pewno. Dlatego apelujemy, aby nawet w Lipniku osoby, które wie-
czorami spacerują, wychodzą z psem, biegają dla zdrowia lub zwyczajnie idą do ko-
ścioła, sklepu czy szkoły, przyczepiali do swojego ubrania element odblaskowy lub 
ubierali kamizelkę odblaskową. Dbałość o swoje bezpieczeństwo to naprawdę nie jest 
wstyd, bo wstyd to bezsensownie przedwcześnie umrzeć przy drodze, będąc potrąconym 
przez samochód. 

pp

ŚwiaTło raTuJące Życie
Leśniczówka w Lipniku jest wpisana w krajobraz naszego miasta tak bardzo, że 

nikt nie zadaje sobie już pytania, od kiedy możemy ją podziwiać oraz w jakim celu ją 
wybudowano. Okazuje się jednak, że sam budynek oraz opiewająca go historia może 
nas nie tyle zaskoczyć, co wzbudzić szczere zainteresowanie, nawet, jeżeli odniesiemy 
się do jego najnowszej historii. Sama Leśniczówka została wybudowana w XIX wieku 
w miejscu spalonej Foresterówki i miała pełnić funkcję pałacyku myśliwskiego Habs-
burgów. Zmienne koleje losu sprawiły jednak, że z tętniącego życiem miejsca, jakim 
była Leśniczówka jeszcze przed II Wojną Światową, (w której szczęśliwie nie ucier-
piała) została zmieniona w istne mauzoleum nadziei dziesiątek ludzi, którzy ją budo-
wali. Ostatecznie gwoździem do trumny tego pięknego budynku było wyprowadzenie 
się leśniczego, czyli ostatniego z mieszkańców Leśniczówki, po czym zaczęła ona 
upadać i stopniowo odchodzić w zapomnienie. Przez pewien czas ściany cieszyły się 
jeszcze śmiechem, za sprawą przeniesienia w to miejsce filii szkoły podstawowej, 
ostatecznie jednak przy pomocy nieudanych remontów poprzednich właścicieli oraz 
złomiarzy (którzy szczególnie upodobali sobie mechanizm zegarowy) budynek wege-
tował przez lata. Aż do czasu, kiedy Stowarzyszenie Lipnik ze współpracy z I Szcze-
pem Harcerskim „Na Szlaku” zaczęli zabiegać o remonty, które niejednokrotnie były 
wykonywane ich własnymi rękami. W ten właśnie sposób oddano do użytku 2 sale 
Leśniczówki wraz z kuchnią i łazienką... Dzisiaj w tym właśnie miejscu znajduje się 
siedziba jednej z drużyn Związku Harcerstwa Polskiego. 88 drużyna wędrownicza 
„wierchy”, bo o niej mowa jest jednostką należącą do I Szczepu Harcerskiego „Na 
Szlaku” Hufca Beskidzkiego w Bielsku-Białej. A zarówno sama 88 DW jak i Szczep 
„Na Szlaku” są znane mieszkańcom Lipnika głównie z powodu tego, iż były one jed-
nymi z organizatorów teraz już tradycyjnego festynu w Leśniczówce, który odbywa 
się w czerwcu. 88 Drużyna Wędrownicza „Wierchy” jest niezwykłym przykładem na 
to, iż ludzie niebanalni są w stanie dokonać naprawdę wielkich rzeczy. Jednostka ta 
skupia w sobie wędrowników w wieku 16–21 lat, którzy w przeważającej ilości są 
uczniami bielskich szkół średnich lub studentami uczęszczającymi, na co dzień do 
uczelni w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach oraz Bielsku. Wędrownicy należący do 
tej jednostki prócz tego, iż należą do kadry większości jednostek harcerskich i zucho-
wych Hufca Beskidzkiego, a co za tym idzie sami prowadzą zbiórki dla młodszych 
harcerzy z Bielska oraz okolic sami także biorą udział w różnych przedsięwzięciach. 
88 Drużyna Wędrownicza „Wierchy” co roku organizuje m.in. letni obóz wędrowny, 
z których w ciągu ostatnich lat, aż dwa odbyły się poza granicami naszego kraju. 
W czasie tych wyjazdów harcerze zwiedzili m.in. Słowacką Wielką oraz Małą Fatrę 
oraz uczestniczyli w obozie językowym w Londynie. Prócz tego wędrownicy stale 
opiekują się Leśniczówką w Lipniku, która pełni funkcję siedziby drużyny. Co oznacza, 
że to właśnie w tym miejscu najczęściej odbywają się zbiórki oraz akcje, w których 
uczestniczą bielscy harcerze. Leśniczówka to także siedziba, wspomnianego już wcze-
śniej I Szczepu Harcerskiego „Na Szlaku”. W jego skład wchodzi osiem jednostek 
harcerskich, które zrzeszają zuchy, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów z Bielska-
-Białej i okolic. Założony w 1993 roku Szczep początkowo zrzeszał najmłodszych 
członków Związku Harcerstwa Polskiego, czyli zuchy. Nosił wówczas nazwę „Dryb-
kowy Grodek”. Z biegiem lat zaczęły wstępować do niego również drużyny harcerskie 
i w 2005 roku podjęto decyzję o zmianie nazwy na tę funkcjonującą obecnie. Przez 
dwadzieścia jeden lat swojej działalności w Szczepie zdążyło wyrosnąć kilka pokoleń 
harcerzy i instruktorów. Nieprzerwanie od 1994 roku organizuje on obozy i kolonie 
dla swoich podopiecznych. Tradycją stał się już organizowany od trzech lat czerwcowy 
Festyn, który ma na celu propagowanie zarówno harcerstwa jak i Leśniczówki. Nie-
wątpliwie Leśniczówka stała się symbolem i pasją harcerzy z I Szczepu Harcerskiego 
„Na Szlaku”, a także nieodłącznym elementem ich harcerskiej wędrówki.

Marta Jeżak, Agnieszka Pawlik

wędrownicy daLekich sTron

W niedzielę byliśmy z mężem i dziećmi na spacerze w lesie wokół Leśniczówki. 
Poszliśmy zobaczyć stawy, które tam niedawno powstały. W blasku październikowe-
go słońca te zbiorniki wyglądają uroczo. To miłe i ciche miejsce – kolejne w Lipni-
ku – gdzie można na chwilę oderwać się od codzienności. Teraz to miejsce przypo-
mina park. Przyjemnie patrzy się na spacerujących tam ludzi. W niedzielne popołu-
dnie to miejsce zaczęło na nowo żyć.

Marta

spacerem po naszym Lipniku

Kamizelka odblaskowa
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Odwiedziłem ostatnio Miejski Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. Instytucja mieszcząca się przy 
ulicy Lipnickiej 36 jest jedną z nielicznych miejskich 
placówek zlokalizowanych w dzielnicy Lipnik i dlatego 
m.in. godna jest poświęcenia uwagi. Budynek z zewnątrz 
wydaje się nowoczesny i dostosowany dla osób niepeł-
nosprawnych, mimo, że biura znajdują się w zaadopto-
wanym bloku mieszkalnym. Posiada przepisowy pod-
jazd/rampę dla wózków inwalidzkich oraz dwa miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jednak po 
bliższym przyjrzeniu się funkcjonalności obiektu widać, 
że ktoś, kto wpadł na pomysł tej lokalizacji nie był świa-
dom tego, co robi. W budynku dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych zaadoptowanych jest kilka pomieszczeń, 
których wcześniejszym przeznaczeniem były prawdo-
podobnie lokale mieszkalne. Większość lokali w budyn-
ku nadal pełni taką rolę. Niestety wąski korytarz, ma-
lutka poczekalnia i niskie pomieszczenia nie wyglądają 
zachęcająco, już nie mówiąc o ich funkcjonalności. 
Parking przed budynkiem naturalnie jest. Zmieści się na 
nim około 10 samochodów. Niestety, został tak zapro-
jektowany, że „aż” dwa miejsca parkingowe dla niepeł-
nosprawnych wciśnięte są w najbardziej niedostępną 

wsTydzę się za moJe miasTo
jego część. Życzę powodzenia przy parkowaniu sprawnym 
i współczuję niepełnosprawnym. Należy dodać, że na 
szczęście chociaż przystanek autobusowy jest zlokalizo-
wany w pobliżu placówki. Epoka dzieli Bielsko-Białą od 
krajów gdzie w należyty sposób rozwiązuje się problemy 
osób niepełnosprawnych. Wróciłem ostatnio z Nowego 
Jorku. Byliśmy tam z synem, który od ponad 10 lat po-
rusza się na wózku inwalidzkim. Nigdzie i w żadnym 
miejscu nie napotkaliśmy na jakąkolwiek barierę archi-
tektoniczną. Zaniżone wjazdy na chodniki, czynne i czy-
ste windy, autobusy niskopodłogowe, dostosowane metro 
i kolej, naprawdę zachęcają niepełnosprawnych do zwie-
dzania i do życia w tym mieście. Mimo 10 lat w Unii 
Europejskiej standardy życia osób niepełnosprawnych 
nadal wyznacza kierunek wschodni. Przykro o tym mówić, 
ale miasto, które tak bardzo dba o miłośników piłki noż-
nej, przeznaczając m.in. na infrastrukturę sportową po-
dobno ponad 140 milionów złotych na piękny i pewnie 
potrzebny stadion, nadal nie zlikwidowało barier archi-
tektonicznych, które ułatwiłyby codzienną egzystencję 
niepełnosprawnym. Większość budynków użyteczności 
publicznej nadal jest niedostosowana dla osób mających 
problem z poruszaniem, a metody likwidacji barier często 
sprawiają wrażenie działań pozorowanych. Zaniżenia 
chodników robione nieprecyzyjnie, w wielu miejscach 
w ogóle brak bezpiecznego zjazdu dla wózków, brak wind 
i podnośników, brak oznaczeń komunikacyjnych dla nie-
pełnosprawnych w przestrzeni publicznej to dzień dzi-
siejszy Bielska-Białej. Kilkanaście lat temu, gdy byłem 

jeszcze w Radzie Miejskiej, zaproponowałem wprowa-
dzenie przez naszą gminę wieloletniego programu zmie-
rzającego do sukcesywnego likwidowania barier archi-
tektonicznych w Bielsku-Białej. Pomysł polegał na tym, 
że z każdego rocznego budżetu miasta przez np. 10 lat 
przeznaczalibyśmy ok. 300 tys. złotych na ten cel. Nie-
stety pomysł został zablokowany przez grupę zdrowych 
radnych i przepadł. Gdyby projekt był realizowany, dzi-
siaj moglibyśmy być wzorcowym europejskim miastem, 
przyjaznym ludziom niepełnosprawnym, ale tak nieste-
ty się nie stało. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że 
dzisiejsi jeszcze młodzi i zdrowi decydenci też będą 
potrzebowali pomocy w chorobie lub będą już tak starzy, 
że wózek inwalidzki będzie koniecznością i wówczas 
sobie przypomną, że można było coś zrobić. Przykro 
to mówić, ale infrastruktura schroniska dla zwierząt 
znajdującego się w Lipniku jest bardziej nowoczesna 
niż miejsce, w którym dzisiaj w Bielsku-Białej pomaga 
się osobom niepełnosprawnym. Apeluję, do nowych 
władz miasta w imieniu rzeszy osób potrzebujących, 
aby zaczęły traktować osoby niepełnosprawne z nale-
żytą troską i rozpoczęły od stworzenia przyzwoitego 
i funkcjonalnego miejsca gdzie mógłby się mieścić 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
bo te warunki, które dzisiaj miasto proponuje niepeł-
nosprawnym przy ulicy Lipnickiej 36 to naprawdę 
wstyd dla miasta, szczycącego się, że dba o jakość ży-
cia swoich mieszkańców.

Paweł Pajor

Lipnik jest dzielnicą ogrodów. Wiąże się z tym 
m.in. konieczność stałego przycinania i wycina-
nia krzewów i drzew przez ich właścicieli. Nieste-
ty, nieznajomość nowych przepisów dotyczących 
wycinki drzew, krzewów oraz wycinania dużych 
konarów, które weszły w życie w roku 2014 może 
kosztować właściciela nieruchomości do kilkuset 
tysięcy złotych. Obecnie nawet na uprzątnięcie 
drzewa powalonego od pioruna czy od wiatru mu-
simy otrzymać zgodę z Urzędu Miasta. Niestety 
racjonalność tego rodzaju przepisów budzi niepo-
kój i rodzi pytanie zwykłych obywateli o kondy-
cję naszych przedstawicieli w Sejmie, ale prawo 
to prawo i przestrzegać go należy. Jednak, zanim 
ktokolwiek z mieszkańców Lipnika chwyci za 

wycinaJ z głową  
duŻe kary za wycięcie drzew bez zezwoLenia

siekierę lub piłę, powinien być w posiadaniu ko-
niecznej decyzji pozwalającej na wycięcie drze-
wa ze swojego ogrodu. Pozwolenia wydawane są 
bezpłatne. Po zmianie przepisów możemy jednak 
bez zezwolenia wycinać drzewa, krzewy lub ko-
nary mające do 10 lat. Wcześniej prawo pozwa-
lało nam na wycięcie bez zezwolenia tylko młod-
szych drzew. Bez zezwolenia możemy również 
wycinać drzewa i krzewy owocowe. W celu uzy-
skania szczegółowych informacji osoby planujące 
wycinkę powinne się skontaktować z Wydziałem 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. 

pp



6

GAZETA LIPNICKA LISTOPAD 2014

Lipnik – piękna dzielnica, z dużymi możliwościami, sympatycznymi ludźmi 
oraz zaangażowanymi grupami i instytucjami społeczno-kulturalnymi. Ta nasza 
mała, lokalna ojczyzna ma formalny zespół osób, który działa w imieniu i na rzecz 
mieszkańców dzielnicy. Jest to Rada Osiedla – jednostka pomocnicza Miasta. Sta-
tutowym celem rady jest: inicjowanie i realizowanie zadań związanych z zaspoko-
jeniem potrzeb na rzecz poprawy warunków życia społeczności osiedlowej; współ-
działanie z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz społecz-
ności osiedlowej; tworzenie mieszkańcom możliwości uczestniczenia w życiu 
wspólnoty oraz oddziaływania na efektywność gospodarki miejskiej na terenie 
Osiedla. Bez wątpienia, w tej dzielnicy dla realizacji przyjętych celów, mamy 
szerokie pole do popisu. Zarówno poprzez wspieranie ciekawych inicjatyw kultu-
ralnych i integracyjnych, ale również poprzez aktywność na rzecz wykorzystania 
pojawiających się szans rozwoju dzielnicy m.in. wykorzystując możliwości, jakie 
daje Budżet Obywatelski. Dzięki mobilizacji mieszkańców jest szansa, że w 2015 
będziemy mieli w dzielnicy pierwszy plac zabaw, a nasz projekt parkingu w centrum 
Lipnika został zgłoszony do kolejnego głosowania. To też samoorganizowanie się 
i reagowanie na problemu naszej społeczności, których w ostatnich latach mamy 
sporo, m.in. perturbacje przy budowie kanalizacji, konflikty drogowe, uciążliwość 
sąsiedztwa obwodnicy i Zakładu Gospodarki Odpadami. I wiele innych, mniej lub 
bardziej, przyjemnych zadań. Wkrótce dobiegnie końca kadencja obecnej Rady 
Osiedla. Kolejne wybory odbędą się w okolicach kwietnia 2015. Jak zarysowałam 
wcześniej przed radą stoi wiele zdań, kadencja trwa 4 lata, stały zespół składa się 
z 15 osób. Bycie członkiem rady to interesująca i odpowiedzialna funkcja. Dlatego 
warto z pewnym wyprzedzeniem zadać sobie rozważne pytanie: czy zdecyduję 
się na działanie w radzie Osiedla lipnik? Do wcześniejszego planowania zmu-
sza nas też nowa ordynacja wyborcza, która zmieniła dotychczasowe wybory, z gło-
sowania w dniu zebrania sprawozdawczego na wybory powszechne (jak do Rady 
Miejskiej). Konsekwencją tej zmiany jest konieczność zgłoszenia kandydatur na 
30 dni przed wyborami. Głosowanie będzie odbywało się w lokalach wyborczych, 
podobnie jak np. w przypadku wyboru prezydenta. Dodatkowo warunkiem powo-
łania rady w danym osiedlu jest zgłoszenie się, co najmniej 15 kandydatów oraz 
frekwencja mieszkańców na poziomie minimum 3% uprawnionych. Czyli w przy-
padku małej aktywności istnieje ryzyko, że rada w ogóle nie zostanie powołana! 
Działanie w radzie osiedla to często rozwiązywanie poważnych problemów. To jed-
nak również satysfakcja realizacji zadań uatrakcyjniających Lipnik. Wydaje się, że 
taki obszar, jakim jest dzielnica to teren, na który możemy mieć realny wpływ 
poprzez nasze bezpośrednie zaangażowanie. Zachęcam do kreowania naszej rze-
czywistości – rzeczywistości lipniczan – poprzez aktywne działanie w Radzie Osie-
dla Lipnik.

Renata Lejawka  
Członek Rady Osiedla Lipnik  

www.lipnik.um.bielsko.pl

a moŻe działać, Jako członek 
rady osiedLa Lipnik?

Piszę tą informację dwa miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia. Pamiętacie 
Państwo jak pięknie był udekorowany Lipnik podczas zeszłorocznych świąt? Jeśli nie, 
to przypomnę. W ogóle nie był udekorowany! Decydenci z Ratusza o nas zapomnie-
li. Jedyna dekoracja ciesząca oko była umieszczona przy kościele parafialnym. W cen-
trum Lipnika nawet nie ozdobiono tego biednego, krzywego drzewka, które miasto 
chyba na złość mieszkańcom posadziło kilka lat temu. Nic nie było ekstra z miasta. 
Żadnego oświetlenia przy latarniach drogowych nie było, nie oświetlono też tradycyj-
nie choinki na lipnickim Ryneczku. Nie dano mieszkańcom bardziej cieszyć się tym 
czasem. Natomiast jak tylko wjeżdżało się do centrum Bielska-Białej, to świąteczne 
oświetlenie nie pozwalało na sekundę zapomnieć o świętach. Ozdobione były prawie 
wszystkie słupy na głównych ulicach. A nie można było na co drugim lub trzecim 
i w dzielnicach takich jak Lipnik również zamontować dekorację na kilku latarniach? 
Zresztą to nie pierwszy raz jak władza zapomniała o świętach w Lipniku. W dzień 
Święta Niepodległości 11 listopada 2013 roku również nie było w dzielnicy flag na-
rodowych tradycyjnie wieszanych na słupach. Jedynie Dom Kultury, Szkoła, OSP 
i Parafia oraz prywatne osoby manifestowały swój patriotyzm. Czy brak miejskich flag 
na słupach i brak świątecznego oświetlenia był spowodowany protestami mieszkańców 
na smród z wysypiska, nie wiadomo, ale Lipnik jakoś został zapomniany, bo raczej 
nie przypuszczam, że ukarany? Miejmy nadzieję, że w roku 2014 nowa/stara władza 
z miasta o Lipniku nie zapomni.

pp

ŚwiąTeczne zaciemnienie w Lipniku

modernizacJa szkoLnego boiska
30 października 2014 roku Prezydent Jacek Krywult uroczyście przekazał do 

użytku zmodernizowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimna-
zjum nr 4 w Lipniku. Jest to kolejne boisko wykonane w ramach miejskiego progra-
mu pt: „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświato-
wych w Bielsku-Białej”. Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej powsta-
ło w miejscu dotychczas użytkowanego przez szkołę boiska trawiastego. Od listopa-
da młodzież szkolna będzie mogła korzystać z boiska podczas gry w piłkę nożną, 
ręczną, siatkową i koszykówkę. 

sl

Boże Narodzenie 2013

11 Listopada 2013
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Niedawno minęła, przesłonięta bieżącymi wydarze-
niami, setna rocznica wybuchu I wojny światowej (1914–
1918). Wojny przełomowej dla Polski i Polaków, która 
przyniosła nam w rezultacie odbudowę własnego państwa 
i jego niepodległości. Rocznica ta związana jest z wybu-
chem 28 lipca 1914 roku wojny między Austro-Węgrami 
a Serbią, która wywołała reakcję łańcuchową w postaci 
kolejno wypowiadanych wojen między dwoma koalicja-
mi mocarstw: państw centralnych (Niemcy, Austro-Węgry, 
Turcja i Bułgaria) i Aliantów (Rosja, Francja, Wielka 
Brytania, Serbia, Czarnogóra, Belgia, Japonia, Włochy, 
Rumunia, USA i wiele innych państw). Formalnym po-
wodem wojny stała się śmierć austro-węgierskiego na-
stępcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsbur-
ga, który zginął 28 czerwca 1914 roku wraz z żoną w za-
machu w Sarajewie dokonanym przez bośniackich (serb-
skich) terrorystów. 

I wojnę światową po jej zakończeniu w 1918 roku 
nazywano oficjalnie Wielką Wojną, gdyż nie przypusz-
czano, że może przyjść po niej jeszcze straszliwsza he-
katomba wojenna. W toczonych przez przeszło 4 lata na 
trzech kontynentach morderczych walkach zginęło pod-
czas niej około 8,5 miliona żołnierzy, w tym, jak się oce-
nia, około 450 tysięcy Polaków walczących w mundurach 
armii trzech mocarstw odpowiedzialnych za rozbiory 
Polski (Niemiec, Rosji i Austro-Węgier). Kilka tysięcy 
rodaków zginęło w powołanych w czasie wojny polskich 
jednostkach wojskowych walczących u boku armii obu 
zmagających się koalicji, z Legionami Polskimi na czele. 

Wojna ta w bolesny sposób dotknęła również przeszło 
11 tysięcy ówczesnych mieszkańców Lipnika. Blisko 

sTuLecie wybuchu wieLkieJ woJny
1 500 z nich, a więc co drugi mężczyzna w wieku zdatnym 
do służby wojskowej (od 18 do 55 lat), zostało zmobili-
zowanych do wojska austro-węgierskiego. Około 200 
lipniczan, Polaków, Niemców i Żydów zginęło w działa-
niach wojennych, zaginęło lub zmarło z ran i chorób 
w szpitalach wojskowych. Większość z tych, co przeżyli 
kataklizm była ranna (nieraz kilkakrotnie) lub chorowała 
na liczne choroby trapiące walczące oddziały. Przeszło 
90 żołnierzy z Lipnika zostało inwalidami wojennymi, 
prawdopodobnie jeszcze więcej dostało się do niewoli 
rosyjskiej lub włoskiej. Nie wszyscy z niej wrócili do 
rodzinnej miejscowości. Z niewoli rosyjskiej, spędzanej 
głównie na bezkresnych terenach Syberii, lipniczanie wra-
cali jeszcze w 1921 roku.

Żołnierze i oficerowie (zawodowi, poborowi, rezer-
wiści i pospolite ruszenie) powołani w czasie wojny z Lip-
nika do armii austro-węgierskiej trafili do różnych jedno-
stek wojskowych. W podstawowej masie znaleźli się 
w trzech pułkach piechoty: 56 z Wadowic (służył w nim 
także urodzony w Lipniku ojciec św. Jana Pawła II), 100 
z Cieszyna oraz 31 pułku obrony krajowej z Cieszyna. 
Pułki te walczyły przede wszystkim na froncie rosyjskim, 
w Galicji i na Wołyniu (1914–1917), ponosząc w zmaga-
niach z wojskami rosyjskimi olbrzymie straty. Z nich 
największą żołnierską sławą okrył się 100 pp w słynnej 
bitwie pod Gorlicami 2–6 maja 1915 roku, uczestnicząc 
w strategicznym przełamaniu frontu rosyjskiego. Pod ko-
niec wojny pułki te walczyły na froncie włoskim, m.in. 
w krwawej bitwie nad Piawą. Na froncie tym doczekały 
także końca wojny w wyniku kapitulacji Austro-Węgier, 
która nastąpiła 3 listopada 1918 roku.

Niezwykle chlubną kartą w historii Lipnika była ochot-
nicza służba co najmniej 41 jego mieszkańców w Legionach 
Polskich powołanych w sierpniu 1914 roku i przekształco-
nych w 1917 roku w Polski Korpus Posiłkowy przy armii 
austro-węgierskiej. Lipniczanie, nie tylko zresztą Polacy, 
także kilku Niemców, służyli głównie w II Brygadzie Le-
gionów walczącej głównie w Karpatach. Byli wśród nich 
m.in.: Jan Bakalarczyk, Franciszek Brączek, Robert Chrobak, 
Andrzej Duda, Józef Jakubiec, Franciszek Paluch i Józef 
Prokopiak, a także nauczyciele z polskiej szkoły TSL, pod-
porucznicy Henryk Boryczka i Józef Chrobak. Jako żołnierz 
I Brygady Legionów dowodzonej przez brygadiera Józefa 
Piłsudskiego zginął pod Limanową Józef Hołda.

Prawie wszyscy polegli i zmarli żołnierze z Lipnika 
pochowani zostali na cmentarzach wojennych, często 
w mogiłach zbiorowych, rozsianych na terenach zmagań 
fontowych. W rodzinnej miejscowości nie doczekali się 
choćby skromnego upamiętnienia, tak jak to się stało 
w wielu sąsiednich parafiach, które ufundowały tablice 
z ich nazwiskami. Po stu latach, jakie minęły od tej woj-
ny, ci co w niej polegli i ci co ją przeżyli, są już niemal 
kompletnie zapomniani, wyparci ze zbiorowej, lokalnej 
pamięci. Spróbujmy chociaż w Dzień Zaduszny o nich 
wspomnieć, zapalając na ich cześć świecę pod lipnickim 
krzyżem cmentarnym.

Przecież byli żołnierzami również „naszej” wojny, 
o Polskę, chociaż toczonej przez Polaków najczęściej 
w obcym mundurze. Za cenę olbrzymiej daniny krwi ta 
wielka wojna zakończona została dla naszych przodków 
pełnym powodzeniem. 

Jerzy Polak

bankomaT w Lipniku
We wrześniu w Lipniku przy ulicy Skowronków 

obok wejścia do sklepu sieci Lewiatan (Makowski) 
został postawiony bankomat firmy Euronet. Co prawda, 
jeden bankomat jest już w dzielnicy od jakiegoś czasu 
w sklepie sieci Biedronka przy ulicy Krakowskiej, ale 
nie jest on dostępny dla mieszkańców po zamknięciu 
sklepu. Bankomat przy Skowronków zlokalizowany 
jest w centrum dzielnicy i zaprasza całą dobę. Dobry 
dojazd, parking jak również zapewnione bezpieczeń-
stwo poprzez monitoring kamer pozwala mieszkańcom 
na bezpieczne korzystanie z urządzenia.

pp

brak koszy w Lipniku
Wydawałoby się, że Lipnik mając, niestety, na swoim terenie miejskie wysypisko śmieci, powinien być wzor-

cową dzielnicą, jeśli chodzi o utrzymanie porządku to tak nie jest. Jeśli dołożymy do tego problemy z eksploatacją 
nowoczesnego wysypiska i panujący wokół niego okropny fetor to obraz dzielnicy nie jest dzisiaj wesoły. Jak to 
jest, że w dzielnicy, w której mieszka około cztery tysiące osób jest raptem kilka koszy na śmieci i to raczej tylko 
w ścisłym centrum Lipnika. Brakuje koszy na większości przystanków autobusowych, brak koszy przy głównych 
chodnikach wzdłuż ulicy Polnej, Ks. Brzóski, Lipnickiej, Wielkopolskiej, Warmińskiej, Żeleńskiego i w wielu innych 
miejscach. Nigdzie nie znajdziemy miejskiego kosza. Nie dziwi więc bardzo częsta sytuacja, gdy uczniowie idąc 
ze szkół (niestety) wyrzucają śmieci na chodnik lub do lasu. Nie dziwi również fakt, że osoby biesiadujące z piwem 
przy lipnickich ulicach rozbijają butelki, wrzucają je do potoków lub wyrzucają śmieci gdzie popadnie. Jak to 
zrozumieć, że w XXI wieku w mieście powiatowym nadal koszy brak. Może już najwyższy czas, aby taki wyna-
lazek współczesnej europejskiej cywilizacji jak kosze na śmieci umieścić również w Lipniku.

pp
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WyBORy SaMORZądOWe 16 Listopada 2014

Koalicyjny Komitet Wyborczy  
SLD Lewica Razem

  1. Piotr Bożałkiński
  2. Krzysztof Kozik
  3. Justyna Borowiec
  4. Robert Słoniec
  5. Małgorzata Jodłowiec
  6. Jarosław Gniewek
  7. Wanda Kalita
  8. Andrzej Klinowski
  9. Renata Cader
10. Marcin Pawlus

Komitet Wyborczy  
Nowa Prawica –  
Janusza Korwin-Mikke

  1. Rafał Bargiel
  2. Katarzyna Zaczek
  3. Dariusz Sobota
  4. Marzena Skowron
  5. Mariusz Osmulski

Komitet Wyborczy  
Platforma Obywatelska RP

  1. Przemysław Kamiński
  2. Adam Wykręt
  3. Agnieszka Gorgoń-Komor
  4. Marcin Kocoł
  5. Ewa Sakowska
  6. Maciej Gawlik
  7. Julita Golonka
  8. Jakub Honcz
  9. Joanna Suchanek-Kowalska
10. Natalia Janoszek

Komitet Wyborczy  
Prawo i Sprawiedliwość

  1. Grzegorz Puda
  2. Jadwiga Utecht-Nolbrzak
  3. Tomasz Kowalik
  4. Adam Michalski
  5. Grażyna Nalepa
  6. Maksymilian Pryga
  7. Jan Marcinkiewicz
  8. Barbara Waluś
  9. Iwona Zolichowska-Bestwina
10. Piotr Pawicki

Komitet Wyborczy Wyborców  
Niezależni.BB 

  1. Mateusz Kania
  2. Robert Waluś 
  3. Maciej Zuber
  4. Joanna Poprawska
  5. Ryszard Kłusek
  6. Waldemar Pawelka
  7. Marcin Janowski
  8. Radosława Sapeta
  9. Daria Greń
10. Katarzyna Kowrygo

Komitet Wyborczy  
Polskie Stronnictwo Ludowe

  1. Agata Chorąży-Zarzecka
  2. Sławomir Juda
  3. Stanisława Gluza
  4. Janusz Gibas
  5. Andrzej Ziembański
  6. Anna Chrobak
  7. Carmen Chrząstkowicz
  8. Dawid Rozburski
  9. Agnieszka Michalik
10. Dariusz Popadyniec

Komitet Wyborczy  
Twój Ruch

  1. Andrzej Klimczak
  2. Urszula Szafran
  3. Ryszard Kwartnik
  4. Ryszard Gandzel
  5. Ewa Klimczak
  6. Beata Pilarz
  7. Mieczysław Mucharski
  8. Łukasz Pilarz

Komitet Wyborczy Wyborców  
Jacka Krywulta

  1. Jacek Krywult
  2. Marek Krywult
  3. Ireneusz Hetnał
  4. Alina Porębska-Puszyńska
  5. Irena Waleria Edelman
  6. Grzegorz Madej
  7. Anna Kądzielnik
  8. Marzena Kucharska
  9. Rafał Bier
10. Szczepan Wojtasik

SZANSA DLA LIPNIKA!
Ruszyła  II  edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Tym razem zasady uległy 
zmianie. Zwiększona została pula pieniędzy przeznaczona do dyspozycji mieszkańców 
(w sumie 3,75 mln zł), a projekty podzielono na 2 kategorie: projekty ogólnomiejskie 
oraz te o charakterze lokalnym (osiedlowym). 

NARESZCIE BĘDZIE PLAC ZABAW!
Spośród 79 zgłoszonych projektów 2 z nich dotyczą Lipnika. Pierwszy projekt to Teren 
rekreacyjny pod Gaikami – plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Lipnik – etap I 
(wartość 75 000 zł). Dzięki nowym zasadom mamy gwarancję realizacji ww. projektu. 
Nareszcie dzieci z  Lipnika będą miały swoje miejsce zabaw. Budowa całego terenu 
rekreacyjnego została podzielona na etapy, a docelowo strefa ta będzie 
rozbudowywana o kolejne urządzenia i atrakcje. 

WALKA O PARKING!
Drugi projekt Bezpieczny parking   –   dotyczy 
budowy parkingu przy szkole. Projekt ten znalazł 
się wśród projektów ogólnomiejskich m.in. ze 
względu na kwotę 350 000 zł jaka jest potrzebna do 
realizacji tego zadania. 
Zmiana zasad pozwala na realizację większej ilości 
projektów, dlatego istnieje realna szansa na to, że 
parking zostanie zbudowany. Wszystko zależy od 
determinacji mieszkańców. Poprzednia edycja 

Budżetu Obywatelskiego pokazała, że nasza dzielnica ma fantastycznych 
mieszkańców, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem oddając swoje głosy. 
Organizatorzy i projektdawcy mają nadzieję, że i tym razem Lipniczanie staną na 
wysokości zadania. 

GŁOSOWANIE
W dniach 7 – 14  listopada 2014 r. odbędzie się głosowanie. Głosować będą mogli 
mieszkańcy Bielska – Białej od 16 roku życia. Planowane są działania na terenie 
naszego osiedla ułatwiające oddawanie głosów. Tak jak poprzednio, będzie można 
spotkać wolontariuszy oraz oddawać głosy przez internet.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że parking przed szkołą jest potrzebny. Nigdy wcześniej 
szansa na jego realizację nie była tak duża. Każdy głos będzie miał znaczenie.
W dzień pisania tego artykułu nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia, że 
projekt budowy parkingu został pozytywnie zweryfikowany. Jednak skoro w 
poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego uzyskał pozytywną opinię należy 
założyć, że i teraz tak będzie.

Więcej informacji na: www.lipnik.um.bielsko.pl  oraz        /Projekty dla Lipnika

BEZPIECZNY 
PARKING

Wizualizacja

OBB021

kampania społeczna w Lipniku

We wrześniu br. Stowarzyszenie Lipnik wraz ze Stowarzyszeniem Atmosfera w Lip-
niku, rozpoczęło realizację pierwszego etapu lokalnej kampanii społecznej pt: „Dość 
smrodu w Lipniku”. Projekt ma na celu uświadomienie mieszkańcom, władzom miasta 
i spółce Zakład Gospodarki Odpadami, jakim problemem dla mieszkańców Lipnika jest 
odór z wysypiska śmieci. Kilka tygodni temu w centrum Lipnika zawisł billboard mó-
wiący o tym problemie. W następnych miesiącach planowane są nowe akcje w kolejnych 
etapach projektu.
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