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ODDaJCiE naM LipniCki LaS
Co się stało z 250 hektarami miejskiego lasu?

Wielu z nas zna zapewne miejsca wypoczynku w Bielsku-Białej takie jak Zapora
w Wapienicy, Cygański
Las w Mikuszowicach
Krakowskich, Szyndzielnię i Dębowiec czy
Bulwary w Straconce. Miejsca te chętnie odwiedzane
są przez mieszkańców naszego miasta. W Lipniku
65 lat temu też mieliśmy takie miejsce. Był nim miejski las z leśniczówką i amfiteatrem należący do miasta
Białej tłumnie odwiedzane do II wojny światowej. Historycznie, amfiteatr oraz leśniczówka zawsze należały do Białej. Obiekty położone były na terenie miejskiego lasu, którego powierzchnia liczyła prawie
250 ha. Niestety, w roku 1949 las został znacjonalizowany, a Leśniczówkę i amfiteatr „odebrano” miastu
Biała w roku 1951 w podczas połączenia z miastem
Bielsko. To co się wówczas stało, można określić ode-

braniem ale można nazwać również inaczej. W każdym
razie, Biała straciła ogromny majątek, który trafił do
Lasów Państwowych. Działania nowego właściciela
doprowadziły do zmiany, i niestety nie była to dobra
zmiana. Miejsce wypoczynku zamieniono w strefę
przemysłowego pozyskiwania drewna, a w budynku
leśniczówki zakwaterowano pracowników lasów. Miejsce wypoczynku z biegiem lat zarosło lasem i tylko
już najstarsi mieszkańcy Lipnika pamiętają czasy jego
świetności. Lipnicka leśniczówka, zaprojektowana
i wybudowana przez Emanueala Rosta przetrwała do
dzisiaj dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Lipnik
i szczepu „Na Szlaku” ze Związku Harcerstwa Polskiego. Czy nie podzieli ona jednak losu innych bielskich zabytków, których już nie ma na mapie naszego
miasta? Czy Bielsko-Biała odzyska swoją własność,
„odebraną” 65 lat temu? Czy zdążymy uratować ten
unikalny w skali europejskiej zabytek? Te pytania wciąż
czekają na odpowiedź.
Paweł Pajor

świat kULtUry
Rozmowa z Joanną Adamek

Pani Joanno, zarządza
pani Domem Kultury w Lipniku już blisko 15 lat. Dzięki
pani pracy i zaangażowaniu,
centrum Lipnika tętni życiem. Widać to zwłaszcza
jesienną porą, gdy wieczorami światło kultury rozprasza
mrok lipnickiego rynku. Proszę opowiedzieć czytelnikom
o prowadzonej placówce.
Miałam to szczęście, że
mogłam obudzić do życia
Dom Kultury, wyjść naprzeciw oczekiwaniom Lipniczan
i kontynuować historię Domu
Polskiego. Nie będę ukrywała, iż początki były pełne nerwów i stresu ale także radości. Tworząc coś od podstaw nawet małe sukcesy dawały ogromną satysfakcję i powodowały, że łatwiej pracowało się dalej. Miejski Dom Kultury powołany do istnienia 1 stycznia 2002 roku, tak naprawdę z pełną ofertą
rozpoczął swoją działalność 1 września 2002 roku. Zajęcia dla najmłodszych czyli Dziecięca Grupa Twórcza –
Przedszkole Artystyczne, zespół taneczny, taniec towarzyski, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach
– pianino, gitara, akordeon oraz aerobik dla pań, zajęcia
teatralne, oferta dla dzieci i młodzieży. Światełka w Domu
Kultury rozświetlały Lipnicki rynek do późnych godzin.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, ćwiczyła przygotowując się
do koncertów w DK, a także imprez okolicznościowych

Kierownikiem Miejskiego Domu Kultury w Lipniku

oraz świąt w naszym kościele parafialnym. Mieliśmy tylko
200 m² do organizowania zajęć, które skrzętnie było wykorzystywane. Zajęcia nauki gry na instrumentach odbywały się także w kuchni.
Na początku była tylko jedna toaleta i nie było pomieszczenia biurowego, dzięki ludziom dobrej woli, gospodarczym systemem zagospodarowaliśmy miejsce na
biuro, mały magazyn i drugą toaletę. To były małe kroczki ale cieszyły. Przeszkadzał tylko troszkę zapach wilgoci,
stęchlizny i pleśni. Imprezy odbywały się systematycznie,
na sali widowiskowej prezentowano malarstwo, wernisaże
spotkania z autorami. W sali kominkowej powstała Galeria
Fotografii „Spojrzenia Wybrane” gdzie młodzi adepci fotografii prezentowali swoje zdjęcia. Zdawało się, że największym problemem stawały się sprawy banalne jak
szambo, które zrobiło nam psikusa przed imprezą z przedstawicielami miasta i mieszkańcami Lipnika, na którym
gościliśmy 150 osób. Udało się zażegnać katastrofę ale
było nerwowo. Dzięki wrażliwości władz miasta, zadbano
o poprawne warunki w Domu Kultury. Placówka po generalnym remoncie w 2010 roku rozkwitła. Teraz mamy
600 m² do dyspozycji, powstały pracownie dostosowane
do potrzeb zajęć ceramicznych, plastycznych czy nauki gry
na instrumentach. Przedszkole Artystyczne ma do dyspozycji śliczną, kolorową salę z przepięknymi mebelkami
i wyposażeniem. Mogą więc dzieci, te najmniejsze bo już
dwulatki, rozwijać swoje zdolności, budować system wartości estetycznych. Uczyć wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Zajęcia
w grupie najmłodszych rozwijają i pobudzają kreatywność,
wyrabiają sprawność manualną, ruchową, a co bardzo ważne umiejętności współpracy w grupie.
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Do 2002 roku w dzielnicy Lipnik nie było Domu
Kultury. Dzisiaj MDK Lipnik zajmuje istotne miejsce
na mapie ośrodków krzewiących kulturę w Bielsku-Białej. Obecnie mało kto wyobraża sobie Lipnik bez
Miejskiego Domu Kultury. Proszę powiedzieć, jakie
obecnie zajęcia są w ofercie placówki i ile osób bierze
w nich udział? Co cieszy się największą popularnością?
W tej chwili w Domu Kultury, jest około 30 form,
takich jak: TEATRY: cztery dla dzieci i młodzieży oraz
Teatr Seniora „DLACZEGO NIE?”, przedszkole artystyczne, teatr tańca SAMAYA, zajęcia ceramiczne, plastyczne, rysunek architektoniczny, rysunek i malarstwo,
zespół wokalny MELODIA Kapela dziecięca „Z PODGÓRNEJ”, Chór dla dorosłych, PLĄSAJĄCE BRZDĄCE – zajęcia ruchowe dla najmłodszych, KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA, modelarstwo kartonowe,
szachy, NAUKA GRY na keybordzie, akordeonie, gitarze, flecie, skrzypcach, zespół tańca nowoczesnego
w dwóch grupach wiekowych, taniec towarzyski dla
dzieci i dorosłych, karate dla dzieci i młodzieży, aerobik,
joga, pilates, zumba – zajęcia fitness dla pań, Młodzieżowa Orkiestra Dęta. W ciągu miesiąca w zajęciach
bierze udział około 500 uczestników, każdy może znaleźć coś dla siebie bez względu na wiek i płeć. Dzieci
i młodzież mogą rozwijać swoje zdolności i kształtować
talenty. Od kilku lat istnieje Koło Seniora, działając
bardzo prężnie, organizując czas dla młodych inaczej.
Chodzą na wycieczki, organizują ogniska, tańczą
i wspólnie spędzają czas.
c.d. na stronie 4
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parkinG + pLaC zabaw + boisko CzyLi Lipnik wyGrywa
Kiedy w 2014 r. miasto
Bielsko-Biała postanowiło
przekazać w ręce mieszkańców część pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego, od razu pojawiły się
w naszej dzielnicy osoby,
które dostrzegły w tym
szansę na rozwój Lipnika.
Do tej pory odbyły się 3 edycje Budżetu Obywatelskiego (BO), warto je podsumować. Pewnie niektórzy powiedzą tylko 3 edycje cóż tu podsumowywać. Otóż,
Szanowni Państwo, mamy powody do dumy i do podsumowań. W ramach pieniędzy z BO, powstał parking
przed szkołą. Jego realizacja przypadła na końcówkę
2015 r. Wiele lat dzielnicy przyszło czekać na to, aby
dzieci bezpiecznie mogły uczęszczać do szkoły i aby
ruch samochodowy został uporządkowany. W tym samym czasie rozpoczęły się też prace związane z budową placu zabaw. W ramach I etapu, którego wartość
oszacowano na 75 000 zł, postawiono kilka urządzeń.
Mimo, że teren jest mały to w zasadzie o każdej porze
dnia można spotkać tam bawiącą się grupę dzieci. W ramach budżetu osiedlowego 2016 (kwota 75 000 zł) zostanie zrealizowany II etap. Przybędzie kolejna huśtaw-

„niE”

ka, zestaw dla większych dzieci oraz piramida do wspinania. Często spotykamy się z pytaniem, dlaczego to tyle
kosztuje? Jak przekonują urzędnicy, wszystkie sprzęty
oraz podłoże muszą posiadać restrykcyjne atesty, które
powodują, że cena rośnie. Zgodnie z projektem przed
wejściem na plac zabaw mają także stanąć urządzenia
siłowe dla dorosłych. Czy już na tym etapie uda się to
zrealizować? Wszystko zależy od kwoty jaką zaoferują
wykonawcy w ramach przetargu. Opisywany obszar nosi
nazwę Teren rekreacyjny „Pod Gaikami”. Nazwa wywodzi się od pobliskiego wzniesienia Gaiki (808 m n.p.m.).
Od samego początku celem było kompleksowe zaaranżowanie terenu przy ul. Ks. Brzóski. Dlatego też zgłoszono projekt w ramach BO na modernizację obecnego
– trawiastego boiska. Wszyscy wiedzieli, że wygranie po
raz kolejny będzie dużo trudniejsze. Kiedy dowiedzieliśmy się, że liczba oddanych głosów jest wystarczająca
i, że w 2016 r. będzie boisko, którego koszt to 475 000
zł, wzruszenie i radość były nie do opisania. Budżet obywatelski to dla nas szansa! Na etapie planowania działań
często słyszymy, że Lipnik nie jest w stanie uzbierać tyle
głosów. Nigdy jednak nie pozwoliliśmy, aby ta nadzieja
zgasła, przeciwnie, przerodziliśmy ją w działanie, a działanie w sukces. Jednak nie udałoby się to gdyby nie Państwo, Mieszkańcy Lipnika. Przez wiele lat w naszej dziel-

dLa strefy
przeMysłowej w LipnikU

nicy nie realizowano tak dużych inwestycji. Zmieniło
się to, kiedy wzięliśmy sprawy w swoje ręce, My, Obywatele Lipnika.
Joanna Łoboz
Rada Osiedla Lipnik

Veto Lipnika w sprawie
strefy przeMysłowej

Wiosną 2015 roku jak grom z jasnego nieba poraziła mnie wiadomość o tym, że
mamy w Lipniku, w rejonie ulicy Krakowskiej, Krańcowej i Wróblowic, tereny przeznaczone pod ciężki przemysł, z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych dla środowiska. I nie chodzi tu o tereny przylegające do ZGO, ale o oddalone od niego o około 1 kilometr tereny z malowniczym widokiem na góry, z trzech stron otoczone
zabudową domów jednorodzinnych. Na zorganizowanym w Domu Kultury 17.09.2015
roku spotkaniu z wiceprezydentem Przemysławem Kamińskim, przybyli licznie mieszkańcy wyrazili zdecydowane niezadowolenie wobec takiego zamysłu władz. Nasz
kategoryczny sprzeciw spotkał się z oburzeniem Pana Kamińskiego i jego doradców,
bo wg Jego opinii przecież to nie oznacza, że od razu powstanie na tym terenie
najgorszy przemysł. Nie trzeba było jednak długo czekać żeby ziścił się najgorszy
scenariusz. Końcem września inwestor, który zakupił ziemię i przystąpił do prac,
wystąpił do Urzędu Miejskiego o zgodę na budowę kruszarni m.in. odpadów budowlanych. Tym razem nie wyrażono zgody na powstanie uciążliwej instalacji, ale
tylko dlatego, że MPZP nie przewiduje na terenie zakupionym przez Inwestora przetwarzania odpadów. Ale gdyby nie zdecydowany protest mieszkańców, wyrażony
między innymi przez ponad 4000 osób w formie petycji, to kto wie jaka byłaby
decyzja urzędników w tej sprawie. Jeśli nie doprowadzimy do zmiany zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego to nikt nam nie da pewności, że za miesiąc,
rok nie zostaniemy zaskoczeni podobną sytuacją.

Rada Osiedla Lipnik oraz lipnickie organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie
LIPNIK i Stowarzyszenie Atmosfera, 16. marca 2016 roku wydały oświadczenie,
w którym z dezaprobatą odniosły się do odpowiedzi władz miasta, na petycję w sprawie strefy przemysłowej. W związku ze złożonym vetem, projekt uchwały Rady
Miejskiej nie został wprowadzony do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 22. marca 2016 roku, tym samym niekorzystne rozwiązanie dla Lipnika nie
weszło w życie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lipnik.org

śMierć CzyHa na poLnej
Ulicę Polną w Lipniku zna każdy. Malowniczo położona droga
ciągnie się na długości prawie 3 km.
Prowadzi od rynku w Lipniku do
granicy z Kozami. Można nią dotrzeć m.in. do lasu lipnickiego z leśniczówką i amfiteatrem, miejsc
z przyjemnością przez nas odwiedzanych. Jednak droga ta posiada
jeden poważny mankament. Brak
przy niej chodnika dla pieszych. Co
prawda kilka lat temu rozpoczęto
jego budowę jednak prace przerwano na wysokości budynku Caritas.
Przy ulicy Polnej mieszka kilkaset rodzin z dziećmi uczęszczającymi do lipnickich szkól. Część
z uczniów dojeżdża miejskim autobusem, część jest dowożona przez
rodziców. Jednak duża liczba osób
chodzi do centrum Lipnika pieszo.
Jak bardzo niebezpieczna to wyprawa można przekonać się samemu
wybierając się na spacer. Mieszkańcy ulicy Polnej czekają cierpliwie
już od wielu lata na chodnik, który
w końcu zapewni im bezpieczeństwo. Wodociąg i kanalizacja już
jest. Teraz czas na chodnik i bezpieczną drogę do domu.
Paweł Pajor

Fot. A. Łyczko
obszar pod strefę

Ja jako mieszkanka Lipnika jestem bardzo rozczarowana chęcią przeobrażenia
przez urzędników pięknej podgórskiej dzielnicy w pełną hałasu, smrodu i kurzu
strefę przemysłową Bielska, tylko dlatego, że posiadamy na swoim terenie błędnie
ulokowane ZGO. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco
spraw związanych z naszą dzielnicą oraz wspieranie zebrań Rady Osiedla swoją
obecnością i czynnym zaangażowaniem w działanie w obronie naszej małej Ojczyzny,
którą jest dla nas Lipnik. Dla nas i dla naszych dzieci.
Szczegółowy opis sytuacji oraz podjętych działań znajduje się na stronie stowarzyszenieatmosfera.pl.
Agnieszka Łyczko, Stowarzyszenie Atmosfera w Lipniku
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Czy Urząd Miejski
otworzy się
na dobrą przyszłość
Lipnika?
Szanowni Państwo,
można odnieść wrażenie, że nasza dzielnica Lipnik,
w sposób zamierzony jest obciążana przez Urząd Miejski
decyzjami i inwestycjami prowadzącymi do jej degradacji. Warto wymienić choćby lokalizację drogi ekspresowej
S-69 i niesiony przez nią degradujący otoczenie hałas,
budowę kompostowni i składowiska odpadów za grubo
ponad 100 mln zł. Jak pamiętamy, dopiero końcem 2014
udało nam się przekonać Władze Miasta, że ZGO to
ogromny problem i odoru nie da się dłużej tolerować,
dopiero nasze wspólne wysiłki doprowadziły do podjęcia
działań poprawczych. Hałas – udowodnienie przekroczeń
dopuszczalnych norm jest przed nami. Rok 2015 to z jednej strony realizacja obiecanych przez Pana Prezydenta
Jacka Krywulta i ZGO działań poprawczych, za co dziękujemy, z drugiej strony obciążenie kolejnymi degradującymi naszą dzielnicę decyzjami. Mam tu na myśli dwie:
1. niezrozumiałą walkę Urzędu Miejskiego o utrzymanie zapisów fatalnej decyzji z dnia 25 września 2012
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) pomiędzy ul. Krakowską,
a torem kolejowym,
2. budowę nowej bazy SITA przy ul. Reksia i Krakowskiej.
O ile można próbować przyjąć do wiadomości błędy
popełnione przed laty, tj. lokalizację S-69 czy też ZGO,
i akceptować wysokie koszty poniesione w roku 2015
przez ZGO i Urząd Miejski na dodatkowe inwestycje
naprawcze kompensujące złą lokalizację, o tyle trudno
zrozumieć postępowanie w zakresie MPZP i SITY.
Obecnie na rynku występuje, pełny dostęp do wiedzy technicznej i rozwiązań urbanistycznych dla uciążliwych instalacji. Można za symboliczne pieniądze
polecieć w dowolny zakątek Europy, zobaczyć na własne oczy i ocenić najlepsze rozwiązania. W rozwiniętych krajach Austrii, Belgii, Holandii i całej Skandynawii, od dawna rozwiązania urbanistyczne wyodrębniają centra miast, tereny zabudowy mieszkaniowej,
drobnych usług, odpoczynku mieszkańców i tereny
przemysłowe, aż wreszcie strefy technicznej obsługi
aglomeracji miejskich. Poszczególne jednostki są od
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Dopuszczony przemysł o znaczącym oddziaływaniu
Zieleń izolacyjna i ochronna

ok 45 ha
ok 110 m

Nowa baza SITA

Usługi, produkcja
Zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i usług
siebie przedzielone zielenią lub zachowują odległość,
zapewniając tym samym niezakłócony komfort życia
i odpoczynku mieszkańców w swoich domach. Nie powinien tych dobrych rozwiązań podważać często podnoszony przykład spalarni odpadów w centrum Wiednia.
Dlaczego więc Urząd Miejski, jest tak bardzo przywiązany do złych rozwiązań jakby z minionej epoki? W odpowiedzi na petycję, Urząd pisze, że jest obecnie realizowana wizja naszej dzielnicy z roku 1996 – a więc sprzed
20-u lat. Czy naprawdę nic się w tym czasie nie zmieniło,
nie przybyło zabudowy mieszkaniowej? Dlaczego przenosi bazę SITA ze ścisłego centrum handlowego miasta do
centrum dzielnicy mieszkaniowej (pewnie te śmieciarki
tam dziwnie wyglądają, hałasują i czuć ich odór w upalne
lato)? Dlaczego Urząd Miejski uważa, że w Lipniku nie
będzie to mieszkańcom przeszkadzać? Czy Urząd Miejski
zapomniał może, że w Lipniku, Kozach i Hałcnowie mieszkają i odpoczywają ludzie, że rodzą się i wzrastają dzieci?
Marzę o tym, aby Pracownicy Urzędu wznieśli swe
głowy wysoko ponad biurka, i popatrzyli na Lipnik i całe
miasto w perspektywie rozwoju 50-u lat. Być może wtedy okaże się, że ulice Reksia i Krakowska to nadal centrum i nie pasuje tu ani SITA, ani przemysł emisyjny?
Bielsko-Biała to miasto z ogromnym potencjałem. Powinniśmy stawiać na turystykę, naukę, ośrodki badawcze,
produkcję opartą na najnowszych technologiach.

Nam tymczasem, w obronie godnego życia w Lipniku, pozostaje na rok 2016, niezwykle ważne zadanie,
przekonanie Urzędu Miejskiego do naszych racji i uruchomienie procesu realnych zmian.
Najwyraźniej PETYCJA i 4112 podpisów mieszkańców nie ma większego wrażenia, bo Urzędnicy nie przystąpili z otwartością do rozwiązania problemu, czy też
konsultacji społecznych. Nie powinniśmy też przeceniać
faktu przyjęcia na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.04.2016
uchwały o przystawieniu do zmiany planu, to dopiero
formalne otwarcie dyskusji i działań do ograniczenia
przyszłych zagrożeń. Tutaj wymagana jest przychylność
i otwartość Urzędników, a także sprawne działania, czy
możemy na nią liczyć? Jestem przekonany, że w najwyższej mierze zależy to od Państwa determinacji i zainteresowania tematem, jeśli będzie ono niskie nie możemy liczyć na zbyt wiele. Powinniśmy razem WSZYSCY szeroko prezentować i bronić naszych argumentów,
bo dla Lipnika nie ma obecnie ważniejszej sprawy.
Zachęcamy Państwa do wspólnego wysiłku, czynnego
przyłączenia się do obrony naszej Małej Ojczyzny –
Lipnika. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi dokumentami w tej sprawie na stronie: www.stowarzyszenieatmosfera.pl.
Ryszard Szczotka,
Stowarzyszenie Atmosfera w Lipniku

Lipnik. Dobre miejsce
Lipnik bardzo się zmienił. Kto pamięta jak wyglądała dzielnica na początku lat
90. XX wieku ten przyzna rację. Szkoła
mieściła się w trzech wymagających remontu budynkach, a zaniedbane centrum
straszyło. Domu kultury nie było. W zrujnowanym Domu Polskim (obecnie MDK)
jedyną kulturą była kultura piwna. Drogi
osiedlowe były zaniedbane lub ich nie
było. Brakowało chodników, wodociągów,
a ścieki wlewały się do lipnickich strumieni. Autobus miejski dojeżdżał do rynku.
Dzisiaj jest to za nami. Mamy nowoczesną
szkołę w jednym budynku z basenem,
a obok niej boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dom Kultury prowadzi wyróżniającą
się w mieście działalność w pięknie odnowionym budynku. Dzisiaj już prawie
cały Lipnik korzysta z wodociągu miejskiego i kanalizacji. Dzielnica zmieniła się.
Jest miejscem, w którym dobrze ludziom
się żyje. Do Lipnika wróciła też aktywność
społeczna. Dzisiaj działa u nas kilka orga-

nizacji pozarządowych. Jest Rada Osiedla
Lipnik oraz cztery stowarzyszenia: Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie Atmosfera, Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych
zwierząt „Reksio” oraz Ochotnicza Straż
Pożarna. Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwszą organizacją pozarządową założoną po roku 1989 w naszej
dzielnicy było Beskidzkie Towarzystwo
Sportowe Rekord (dawniej Lipnik), które
powstało w 1994 roku. Dzisiaj to bardzo
znany w kraju i za granicą klub sportowy
działający obecnie w Cygańskim Lesie,
propagujący halową piłkę nożną „futsal”.
Nasza dzielnica nie zmieniłaby się tak,
gdyby nie wieloletnie społeczne zaangażowanie mieszkańców skupionych w organizacjach działających w Lipniku. Dom
kultury, parking, plac zabaw, szkoła, zagospodarowane centrum dzielnicy czy
osiedlowe drogi nie powstałyby gdyby nie
obywatelska aktywność, wyobraźnia i odpowiedzialność za dobro wspólne. W naj-

bliższym czasie w Lipniku ponownie będzie potrzebna mobilizacja mieszkańców.
Powstająca strefa przemysłowa oraz baza
transportowa dla firmy wywożącej odpady
wraz z funkcjonującym już wysypiskiem
śmieci, mogą negatywnie zdeterminować
rozwój Lipnika na następne dziesięciolecia. Dlatego dzisiaj tak bardzo potrzebna
jest znowu aktywność mieszkańców dzielnicy. Czy dla powstającego obszaru przemysłowego, wypracowany zostanie kompromis, tak jak kilka lat temu w przypadku Zakładu Gospodarki Odpadami? Czas
pokaże. Obecnie trwa ożywiony dialog
w sprawie strefy przemysłowej i bazy
transportowej, prowadzony pomiędzy władzami miasta oraz mieszkańcami zorganizowanymi w Radzie Osiedla Lipnik, Stowarzyszeniu Lipnik, OSP Lipnik i Stowarzyszeniu Atmosfera. Miejmy nadzieję, że
wypracowane rozwiązanie, będzie korzystne dla naszej dzielnicy.
Paweł Pajor
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świat kULtUry
Oferta MDK Lipnik jest niezwykle bogata. Mieszkańcy dzielnicy są z niej bardzo zadowoleni. Od lat
słyszy się w dzielnicy m.in. bardzo dobre opinie o przedszkolu artystycznym i o półkoloniach. Które aktualnie
zajęcia cieszą się największą popularnością? Jakie
najważniejsze dla dzielnicy wydarzenia kulturalne gościły w ostatnich latach w MDK Lipnik?
Z imprez okolicznościowych cieszących się ogromna popularnością warto wspomnieć o koncertach noworocznych Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Przeglądach
Kolęd i Pastorałek, Spotkaniach Wigilijnych dla osób
samotnych i starszych przy współudziale Rady Osiedla,
Spotkania przy kawie dla Seniorów z Lipnika, wernisażach, finisażach wystaw fotografii, spotkaniach i występach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, popisach uczestników zajęć.
Od kilku lat, czyli już trzeci raz zaprosimy 8, 9 i 10
marca 2016 roku na Festiwal Słowa „Razem w Chmurach Poezji” organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 13 i Gimnazjum nr 4 z Lipnika, to trzy dni
prezentacji mistrzów pięknego czytania, recytacji oraz
piosenki artystycznej, jest to konkurs integracyjny, czyli dla wszystkich bez barier
W ofercie MDK Lipnik znajdziemy również bardzo
dużo imprez cyklicznie organizowanych dla mieszkańców Lipnika. Proszę przybliżyć mieszkańcom te najważniejsze wydarzenia.
W czerwcu 2015 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy, przy współpracy Domu Kultury z Krakowa
Ogólnopolski Festiwal Teatralny WTOOPA. Było to
Święto Teatru, w czasie którego gościliśmy zespoły teatralne z całej Polski, które prezentowały spektakle
i brały udział w warsztatach. Taki bliski kontakt z teatrem, pokazał nam jaką wspaniałą rolę odgrywa w naszym życiu teatr. Dom Kultury tętnił życiem przez 4 dni
do późnych godzin wieczornych. Gościem zaproszonym
na inaugurację Festiwalu był aktor Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej Kazimierz Czapla, który ciekawie opowiadał o początkach pracy aktorskiej oraz odpowiadał
na pytania młodych adeptów sztuki teatralnej. Gościem
na pożegnanie był aktor Jacek Borusiński, znany ze
spektaklu teatralnego pt: „Kabaret Mumio”. Co roku
zapraszamy również na zabawy sylwestrowe, mając
okazję wspólnie przywitać Nowy Rok. W tym roku zapraszamy wszystkich na spędzenie sylwestra w Domu
Kultury. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem, o czym
świadczy duża ilość uczestników, np. letnie warsztaty
– Akcja Lato – popularne półkolonie. W tym roku uczestniczyło w czasie trzech tygodni około 300 dzieci w letnim wypoczynku w DK Lipniku. Dzieci spędzają z nami
czas codziennie przez 8 godzin, uczestnicząc w ciekawych zajęciach, wycieczkach i warsztatach.
Na tle miejskiej infrastruktury budynków użyteczności publicznej, MDK Lipnik wyróżnia się pozytywnie
nie tylko swoją architekturą, ale i wyjątkową funkcjonalnością dzięki dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Czy Pani zdaniem ta lipnicka
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dostępność do placówki krzewiącej kulturę ma wpływ
na jej atrakcyjność?
Cieszę się bardzo iż jesteśmy budynkiem użyteczności
publicznej bez barier dla osób niepełnosprawnych, osób
starszych, a także Mam z wózkami. Wszyscy bezpiecznie
mogą korzystać z oferty Domu Kultury. Wypada tu podziękować Stowarzyszeniu LIPNIK, które już na etapie przygotowywania projektu rewitalizacji obiektu zadbało o dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Pełni Pani funkcję Kierownika placówki. Jednak,
nie mogłaby ona tak znakomicie funkcjonować bez profesjonalnej załogi. Czy może Pani naszym czytelnikom
przybliżyć sylwetki pracowników MDK Lipnik?
Prawdą jest, iż bez wspaniałych ludzi, pełnych pasji
i zdolności, kochających dzieci i młodzież, placówka nie
mogłaby funkcjonować. Od 2002 roku pracuje w Domu
Kultury Pani Maria Potoczek, która zaczynała od jednej
małej grupy teatralnej. Teraz mamy w Domu Kultury 5
dużych grup: MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA
NIEWYPALENI, dziecięce grupy: BĘC NA SCENIE,
TAKIE HI, HI..., NIEBIESKIE MIGDAŁY oraz Grupa
dla Seniorów DLACZEGO NIE? Mnóstwo nagród zdobytych przez te wszystkie lata powoduje, że chętnych jest
coraz więcej. Nauka gry na pianinie, akordeonie, keybordzie prowadzona przez Panią Marię Kozieł od 2002 roku,
cieszy się popularnością i dzieci, które zaczynały naukę
w naszej placówce kontynuują swoją edukację w szkole
muzycznej. Zajęcia ceramiczne pod czujnym okiem Pani
Barbary Żak, cieszą się od 10 lat popularnością i zainteresowaniem. Pozwalają dzieciom rozbudzać zainteresowanie tworzeniem, organizują wystawy okolicznościowe.
Zajęcia plastyczne, prowadzi Pani Maria Pająk, udział
w takich zajęciach pozwala na kreatywny rozwój uczestników. Wokalne zajęcia u Pana Jana Wierzbicy już od 10
lat cieszą się zainteresowaniem. Dla wszystkich lubiących
taniec nowoczesny proponujemy zajęcia z Moniką Bunach. KAPELĘ DZIECIĘCĄ „Z PODGÓRNEJ” prowadzi Anna Pierścińska. ZESPÓŁ WOKALNY „MELODIA” Katarzyna Pieron-Kanik, kiedyś wychowanka Domu
Kultury. Tu stawiała pierwsze kroki, uczyła się gry na
instrumentach i uczęszczała na zajęcia wokalne z Zespołem Kanada. Dzisiaj zarówno Ania Pierścińska jak i Kasia Pieron uczą gry na instrumentach: skrzypce, flet, pianino, gitara. Do grupy uczących gry na gitarze, od dwóch
lat dołączył Jerzy Hodurek. Malarstwa i rysunku uczy
Tigran Vardikyan, wspaniały malarz i wielki artysta. Modelarstwo kartonowe z Panem Leszkiem Górą dostarcza
nam i uczestnikom zajęć mnóstwa nagród w kraju, a także za granicą. Zajęcia szachowe z Radosławem Szczepankiem, mają wspaniały wpływ na rozwój naszych dzieci i młodzieży. Od 15 lat nieprzerwanie działa Przedszkole Artystyczne – inaczej Dziecięca Grupa Twórcza, prowadzą zajęcia od początku: Barbara Fijak oraz Dorota
Cetnar, do 30 czerwca 2015 roku pomagała w zajęciach
Beata Gandzel. Dla maluszków Pląsające Brzdące – zajęcia ruchowe prowadzi Marta Sandurska. Istniejący od
kilku lat Teatr Tańca Samaya zaprezentował nam kilka
premier, czekamy na nowe spektakle Sabiny Gwizdały
i jej podopiecznych. Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod
okiem Romana Kubicy, ćwiczy od samego początku istnienia DK albo nawet jeszcze trochę dłużej. Umila nam

życie swoją wspaniałą muzyką. Mamy bardzo wspaniałą ofertę fitness: Sylwia Grabowska – zumba, Joanna
Mrozowska – aerobik i pilates oraz Agnieszka Sobolak
– gimnastyka relaksacyjna z elementami jogi. A dla
dzieci i młodzieży karate, prowadzone przez Panią Joannę. Nowe zajęcia na które zapraszamy to taniec towarzyski dla dzieci a także dla dorosłych, zajęcia prowadzone przez Panią Joanne Śliwińską, która jeszcze
niedawno tańczyła i brała udział w zawodach Tańca
Towarzyskiego. W Domu Kultury mieści się również
Galeria Fotografii Spojrzenia Wybrane, którą przez kilka lat prowadził znany bielski fotograf i plastyk Marian
Koim. Galeria istnieje do dzisiaj, prowadzona przez
Barbarę Adamek-Czartoryjską, wciąż promuje młode
talenty. Od września 2015 poszukujemy artystów fotografików gotowych do wystaw indywidualnych.
Jakiś czas temu mieszkańcy zostali poinformowani,
że planowana jest rozbudowa MDK Lipnik. Proszę
czytelnikom coś na ten temat powiedzieć?
Dom Kultury mamy piękny, cieszy nas to ogromnie.
Ale jest w ogrodzie taki budynek, który niegdyś był
Kuźnią Pana Firleja. Przechodził później różne przemiany, a teraz stoi i używany jest jako magazyn. Wymyśliliśmy aby go wyremontować i pozwolić aby istniał jako część Domu Kultury. Swoje prośby złożyliśmy
u Pana Prezydenta Jacka Krywulta, zostały wysłuchane. Projekt zagospodarowania jest już w trakcie przygotowań. Budynek będzie połączony z Domem Kultury. Zyskamy dodatkowe sale na zajęcia: będziemy
mogli stworzyć pracownię ceramiczną z prawdziwego
zdarzenia z piecem do wypalania. Znajdzie się też
miejsce na naukę gry na perkusji i zgrabny kącik dla
konserwatora gdzie będzie mógł naprawiać krzesła,
przygotowywać dekorację.
Historycznie MDK Lipnik mieści się w budynku
gdzie na początku XX wieku mieściła się instytucja
„Domu Polskiego”, który powstał staraniem mieszkańców Lipnika i Ks. wikarego Stanisława Kobyłeckiego.
Czy widziałaby Pani potrzebę uwiecznienia tej historii,
na przykład poprzez tablicę pamiątkową?
Historia „Domu Polskiego” byłoby dobrze gdyby była
znana wszystkim, a zwłaszcza młodym. Ja jestem dumna,
że mogę kontynuować historię rozpoczętą przez Księdza
Wikarego Stanisława Kobyleckiego i mieszkańców naszej
dzielnicy przed wielu laty. Tablica pamiątkowa byłaby
stosownym przypomnieniem dla przyszłych pokoleń
Na koniec naszej rozmowy muszę zapytać o plany
na przyszłość. O rozbudowie placówki już pani powiedziała, ale jakie są plany w zakresie rozwoju oferty
kulturalnej?
Nasze plany na przyszłość to organizować cały czas
coś nowego, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Nową propozycją są zajęcia tańca towarzyskiego dla
dzieci i dorosłych. Taniec to radość, a przecież potrzebujemy jej do życia jak Słońca. Postaramy się aby nigdy
światełka na Lipnickim Rynku nie zgasły.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Pajor

LipniCki festiwaL WTOOPA Festiwal Teatrów Amatorskich. Lipnik 2-5 czerwca 2016 r.

Jacek Borusiński. Kabaret MUMIO
w Lipniku. fot. Barbara Adamek

Kazimierz Czapla w Lipniku
fot. Barbara Adamek

Na tegorocznym Festiwalu Teatrów Amatorskich Wtoopa,
który odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca, Lipnik będzie
gościł Grupy Teatrów Amatorskich z całej Polski. Odwiedzi

Festiwal słowa w Lipniku

nas między innymi teatr z Lublina Teatr Panoptikon, z Wałbrzycha Teatr Żarówka, przyjadą również dwie Grupy Teatralne ze Zduńskiej Woli, Piaseczna, Lipna i Inowrocławia. Zapra-

4

Lipnickie Kolędowanie 2016

szamy wszystkich zainteresowanych nurtem teatrów młodzieżowych, eksperymentalnych na spektakle które prezentowane
będą od czwartku do soboty od godziny 16.00. Wstęp wolny.
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Hermetyczna kompostownia w ZGO
W maju 2015 roku rozpoczęła się inwestycja w zakresie poprawy procesu kompostowania odpadów mokrych na lipnickim wysypisku. Obejmowała ona budowę
nowoczesnej hali przyjęcia i przygotowania odpadów
przeznaczonych do kompostownia oraz budowę hali
uszczelniającej plac na którym dojrzewa kompost. Całkowity koszt inwestycji to ok. 18 mln zł. Rozpoczęte
w 2015 roku inwestycje w obrębie kompostowni w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
niedawno zostały zakończone. Wykonawca, który prowadził inwestycję polegającą na hermetyzacji budynku
kompostowni oraz budowę hali uszczelniającej plac
na którym dojrzewa kompost zakończył prace budowlane i przekazał rozbudowany obiekt ZGO S.A. Obecnie
trwają działania rozruchowe. Kompostownia wzbogaciła się o dodatkowe 4 bioreaktory oraz halę przyjęcia
odpadów biodegradowalnych, w której następuje ich
wstępne przygotowanie. W pierwszej kolejności są one
doczyszczane w specjalnej kabinie. Praca ta polega na
wyciagnięciu z odpadów „mokrych” jak największej ilości niepożądanych odpadów w postaci folii, tworzyw,
szkła i innych materiałów nie ulegających biodegradacji.
Tak przygotowane odpady, po wymieszaniu z materiałem
strukturalnym, mogą zostać umieszczone w bioreaktorach, gdzie przez okres 4 tygodni prowadzone jest kompostowanie. Co bardzo ważne, hala kompostowni pracuje na podciśnieniu, co powinno zapewnić niewydostawanie się z niej zapachów towarzyszących temu procesowi. Po zakończeniu pierwszej fazy intensywnego
kompostowania odpady trafiają, przy pomocy zamkniętego przenośnika taśmowego, do kolejnej hermetycznej
hali, gdzie odbywa się druga faza kompostowania, polegająca na dojrzewaniu kompostu w pryzmach. Wcześniej etap ten prowadzony był na zewnątrz, na otwartym
placu dojrzewania kompostu. Obecnie w tym miejscu
znajduje się szczelna hala, z której powietrze powstałe
w wyniku kompostowania jest dokładnie oczyszczane.
Hermetyzacja procesu kompostowania ma na celu zatrzymać nieprzyjemne zapachy powstające podczas prze-

przed
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rzucania przekompostowanego materiału oraz jego przesiewania, w taki sposób aby nie dostały się do atmosfery.
Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach rozszerzenia rzeczowego Projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej oraz gmin powiatu bielskiego”. Środki na ich realizację
pochodzą z Funduszu Spójności oraz są współfinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Część środków zostało przekazanych przez Gminę Bielsko-Biała. Hermetyzacja całego procesu kompostowania jest kluczowym
elementem prowadzonej przez ZGO S.A. stałej walki
z nieprzyjemnymi zapachami powstającymi w trakcie przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Co zrobić z odpadami?
Wiele odpadów powstających w naszych domach nie
można umieścić w koszu na odpady „suche” lub „mokre”.
Co należy z nimi zrobić? Przy ZGO S.A. w Lipniku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(w skrócie PSZOK), do którego mieszkańcy Bielska-Białej
mogą bezpłatnie oddawać posegregowane odpady tj.:
• odpady budowlane i rozbiórkowe oraz gruz,
• odpady zielone (trawę, gałęzie, liście itp.),
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• z użyte opony (za wyjątkiem opon z ciągników, maszyn rolniczych i przemysłowych, samochodów ciężarowych),
• papier, karton,
• tworzywa sztuczne (tj. folia opakowaniowa, opakowania z tworzyw, meble ogrodowe, wiadra, skrzynki,
miski, doniczki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, duże
zabawki itp.),
• opakowania ze szkła,
• odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (np. przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, farby, opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
odpady zawierające rtęć, baterie i akumulatory),
• popiół, sadze z czyszczenia komina,
• okna, szyby i lustra (z wyjątkiem szyb samochodowych) lub
• inne odpady problemowe tj. tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, opakowaniowy styropian po
sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego itp.
Godziny otwarcia PSZOK Lipnik:
Poniedziałek – piątek: 06.00–20.00
Sobota: 07.00–14.00
Kontakt: 33 829 75 90 wew. 47

ZAPOMNIANA PRUSKA OKUPACJA LIPNIKA
Przepatrując historyczne kalendarium
dziejów Lipnika, szukamy zwykle „okrągłych” rocznic ważnych lub niecodziennych dla naszej miejscowości wydarzeń.
Nie zabrakło ich również w tym roku,
z których pragnę przypomnieć Czytelnikom
tę, która wiąże się z zupełnie zapomnianym
w powszechnej świadomości epizodem
wojennym sprzed 150 lat. Był on rezultatem jednej z najsłynniejszych w XIX wieku wojen stoczonych w naszej części Europy – wojny prusko-austriackiej z 1866
roku. Tę krótkotrwałą walkę, trwającą zaledwie 6 tygodni, stoczyły wówczas ze
sobą dwa mocarstwa rozbiorowe Polski –
Królestwo Pruskie Wilhelma I i Cesarstwo
Austriackie Franciszka Józefa I. Głównym
powodem konfliktu była nabrzmiewająca
kwestia dominacji jednej ze stron w rozdrobnionych wciąż na wiele państw Niemczech i realizacji idei ich zjednoczenia pod
berłem Hohenzollernów lub Habsburgów.
Wojna rozpoczęta 16 czerwca 1866 roku
najazdem pruskim na Austrię i Saksonię
toczyła się na kilku frontach, ale decydujące starcie nastąpiło na terenie Czech
i Moraw, na które ruszyły trzy silne armie
pruskie. Militarne rozstrzygnięcie padło już
3 lipca w krwawej bitwie pod Sadową,
w której ćwierćmilionowa armia pruska
dosłownie rozgromiła podobną wielkością
armię cesarską. Bitwa ta zasłynęła ze sku-

nie natrafili na żaden opór, większość jego
chłopskich mieszkańców uciekła wraz
z dobytkiem, a nawet zwierzętami hodowlanymi w tutejsze góry Beskidu Małego
lub schroniła się w lokalnym refugium,
czyli dużym gospodarstwie Bauera, znajdującym się pod lasem pod Czuplem, które posiadało umocnienia ziemne wykorzystywane w czasie buntów chłopskich
w XVIII wieku. Panika była powszechna,
gdyż już przed wybuchem wojny rozchodziły się wieści, szerzone zapewne przez
administrację austriacką, o nadchodzących
„diabłach pruskich”, mających wyżynać
spokojną ludność cywilną. Okazało się, że
poza zwyczajną w takich wypadkach rekwizycją żywności i paszy dla koni, żołnierze pruscy, zresztą sami Polacy i Niemcy z Górnego Śląska, nie wyrządzili w Lipniku większych szkód (na Białą i Bielsko
nałożyli jednak kontrybucję). Okupacja
wioski trwała zresztą tylko kilka dni, bowiem już 8 lipca Prusacy opuścili rejon
dwumiasta, ustępując przez napływającą
od wschodu traktem cesarskim grupą kawalerii austriackiej z garnizonu krakowskiego. Wkrótce wojna się skończyła zawartym 27 lipca rozejmem. Cała pruska
okupacja Lipnika poszłaby szybko w niepamięć (po 1870 roku oba mocarstwa zostały bliskimi sojusznikami), gdyby nie
pewien epizod. Mianowicie znalazła się –

tecznego użycia przez wojska pruskie karabinu odtylcowego, z zamkiem iglicowym,
systemu Dreyse’go, który w rewolucyjny
sposób zmienił dotychczasowe sposoby
walki piechoty. Tereny śląsko-małopolskiego pogranicza pozostały na marginesie
wojennych operacji obydwu stron. Prusacy
skoncentrowali na Górnym Śląsku jedynie
słaby, osłonowy korpus rezerwowych
wojsk obrony krajowej (Landwehry), którego część pod dowództwem gen. majora
Otto hr. von Stolberg-Wernigerode ulokowana pod Pszczyną rozpoznawała pogranicze austriackie w pasie od Strumienia po
Oświęcim. W ramach tej „małej wojny”
stoczona została 27 czerwca jedyna krwawa potyczka w Rajsku pod Oświęcimiem,
a następnie po przekonaniu się pruskiego
dowódcy o słabości osłonowych sił austriackich, wojska pruskie ruszyły w głąb
terytorium przeciwnika. 4 lipca bataliony
pruskiej Landwehry i szwadrony 6. Brygady Kawalerii Landwehry wkroczyły od
strony Dziedzic do opustoszałych i pozbawionych wojsk miast Bielska i Białej, których ludność w dużej części wyjechała lub
zbiegła w kierunku Żywca oraz w sąsiednie
góry. Z miast oddziały pruskie rozlały się
po okolicznych wioskach. 4 lipca wkroczyły także do Lipnika, przez który przemknął
także zagon pruskich huzarów w kierunku
na Kęty. W Lipniku pruscy landwerzyści
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podobnie jak w sąsiedniej Białej – grupa
lipnickich Niemców, którzy pod wodzą
ówczesnego wójta Jakoba Linderta, niemal
owacyjnie przyjęła wkraczających Prusaków, wchodząc z nimi w bliższą komitywę.
Grupa ta propagowała w następnych latach
idee niemieckiego nacjonalizmu, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku pod przewodnictwem Prus, publicznie wyrażała swe
proniemieckie sympatie. Postawa taka była
mocno krytykowana nie tylko przez miejscowych działaczy polskich, ale także przez
niektórych urzędników austriackich i lipnickich weteranów armii cesarskiej, pielęgnujących austriacki patriotyzm. A było ich
niemało, gdyż w wojnie prusko-austriackiej
wzięło udział wielu żołnierzy z rejonu Bielska i Białej. Służyli oni przede wszystkim
w 56 pułku piechoty z Wadowic, który
poniósł bolesne straty w przegranej przez
Austriaków bitwie pod Nachodem
(27 czerwca 1866 roku). Zginęło w niej
kilku chłopaków z Lipnika. Wojna prusko-austriacka, do której przyłączyły się także
po stronie pruskiej Włochy, zakończyła się
traktatem zawartym 23 sierpnia w Pradze.
Przegrana Austria nie utraciła co prawda
na rzecz Prus żadnego terytorium, ale musiała dać im wolną rękę w Niemczech, co
zaowocowało powstaniem w 1871 roku
II Rzeszy Niemieckiej.
Jerzy Polak
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Rozmowa z Zastępcą Prezydenta Bielska-Białej

Przemysławem Kamińskim

Panie Prezydencie. Jest Pan pierwszym w historii dzielnicy, mieszkańcem Lipnika pełniącym
tak wysoką funkcję publiczną. Lipnik miał już członków zarządu, radnych, ale Zastępcy Prezydenta Miasta jeszcze nigdy. W związku z tym rozumiem, że zna pan doskonale ostatnie Trzy
Plagi Lipnickie? Wysypisko śmieci, bazę transportową i strefę przemysłową. Proszę odnieść się
do tych problemów, którymi mieszkańcy Lipnika od kilku miesięcy żyją.
Zacznijmy od wysypiska śmieci. Czy po zakończeniu
inwestycji, która obecnie jest prowadzona przez ZGO
będzie lepiej? Czy mieszkańcy Lipnika, zwłaszcza Ci
żyjący w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska, będą
niebawem mogli znowu normalnie żyć?
W przeciągu najbliższych miesięcy inwestycja polegająca na hermetyzacji całego procesu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi zostanie zakończona.
Inwestycja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega
na budowie czterech nowych bioreaktorów oraz rozbudowie kompostowni o szczelną halę przyjęcia odpadów
biodegradowalnych, natomiast drugi na zabudowie istniejącego placu dojrzewania, magazynowania i obróbki
końcowej kompostu/stabilizatu, zamkniętą halą wraz
z systemem ujęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza. W tym miejscu muszę wyrazić ubolewanie z powodu czasowych niedogodności, które wszyscy odczuwaliśmy. Jak widać nawet pomimo opracowań przygotowywanych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa
konsultingowe, które przyjęły zbyt optymistyczne dane
dotyczące ilości przekazywanych odpadów, niezbędne
okazało się poczynienie kolejnych inwestycji. Prowadzone działania mają doprowadzić do stworzenia nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, które przecież
wszyscy wytwarzamy. Tym samym należy się spodziewać znaczącego pozbycia się uciążliwości zapachowych
w najbliższym sąsiedztwie, albowiem taka hermetyzacja
bezpośrednio przełoży się na ograniczenie występowania
uciążliwości zapachowych mających swoje źródło
w kompostowni.
Kilka miesięcy temu rozpoczęto przy ulicy Krakowskiej budowę bazy transportowej SITA ZOM S.A. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy Lipnika po tej
inwestycji? Czy mają się czego obawiać?
Rozpoczęta końcem ubiegłego roku budowa bazy
Sita Zakład Oczyszczania Miasta S.A. przy ulicy Reksia
obejmuje budowę bazy technicznej składającej się
z obiektów kubaturowych tj.: budynku administracyjno-socjalnego z portiernią i dyspozytornią oraz profesjonalnego warsztatu samochodowego. Na terenie bazy
zlokalizowane będą również miejsca parkingowe oraz
magazyn soli drogowej. Nowa baza będzie obiektem
nowoczesnym, spełniającym wszelkie wymogi ochrony
cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych.
Powodem zmiany siedziby bazy był brak odpowiedniej
ilości miejsca w dotychczasowej lokalizacji Spółki. Przeniesienie bazy Sita ZOM S.A. w pobliże składowiska
odpadów komunalnych jest rozwiązaniem logicznym,
między innymi z powodu tak prozaicznego, jak to, że
samochody rozładowujące się na terenie ZGO pod koniec pracy, zostaną praktycznie w tym samym miejscu,
a dzięki sąsiedztwu z terenem ZGO, śmieciarki nie będą
generowały dodatkowego ruchu kołowego na ulicy Krakowskiej i nadrabiały dodatkowych kilometrów, aby
zaparkować w centrum miasta. Z tego też powodu nie
uważam, aby budowa bazy rodziła dodatkowe uciążliwości, a powyższą zmianę traktuję raczej w kategoriach
racjonalizacji funkcji związanej z wywozem nieczystości komunalnych.
Strefa przemysłowa to najnowszy punkt zapalny na
mapie Lipnika. Mieszkańców, kilka miesięcy temu,
zbulwersowała informacja o budowie kruszarni betonu
w rejonie potoku Krzywa. Proszę powiedzieć, czego
mieszkańcy mogą się spodziewać po strefie. Jaki prze-

mysł tam może powstać i czy mieszkańcy mają prawo
obawiać się o jakość swojego życia?
Faktycznie cała atmosfera wokół strefy aktywności
gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo
tak powinniśmy określać ten teren, zaczęła się od złożenia przez jednego z właścicieli gruntu wniosku o zgodę
na budowę hali warsztatowo-magazynowej wraz z częścią
socjalno-biurową oraz przetwarzaniem (kruszeniem) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w procesie odzysku
R5. Jednakże to zamierzenie inwestycyjne Prezydent Miasta uznał za niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i tym samym odmówił wydania
zgody na taką działalność.
Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie należy podkreślić, że takie przeznaczenie tego terenu w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Bielsko-Biała
zostało wyznaczone już w latach 90 ubiegłego wieku.
Taka polityka przestrzenna Gminy była kontynuowana
w kolejnym Studium w 2012 roku, które jest dokumentem
strategicznym dotyczącym planowania przestrzennego.
Natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym we wrześniu 2012 roku, będącym
uszczegółowieniem Studium, strefa między innymi z uwagi na sąsiedztwo ze składowiskiem odpadów komunalnych, niekorzystne dla zabudowy mieszkaniowej warunki ekofizjograficzne, takie jak północno-wschodnia ekspozycja terenu, czy niekorzystna róża wiatrów, przeznaczona została dla usług, produkcji, składów i magazynów.
Na niniejszym terenie może być prowadzonych szereg
działalności, jednakże plan zawiera ograniczenia, które
uniemożliwiają realizację wielu z nich, z uwagi na szczegółowe zapisy dotyczące m.in. zakazu przekraczania hałasu; nakazu stosowania mediów w celach grzewczych i technologicznych nie powodujących przekroczenia standardów
emisyjnych i standardów jakości środowiska; nakazu stosowania pasów zieleni ochronnej na granicy z terenami
mieszkaniowymi; nakazu ochrony przed uciążliwościami
związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania
terenu; zakazu lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii i wielu innych.
Najważniejszym jednak jest to, że zgodnie z dzisiejszym prawodawstwem, to czy dana działalność (określona enumeratywnie w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) może być
prowadzona na danym terenie każdorazowo będzie poddawane analizom oraz uzgodnieniom z właściwymi organami, które następnie będą stanowić podstawy decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponadto to czy dana działalność może być prowadzona na danym terenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas przeprowadzania
procedury oceny oddziaływania na środowisko analizuje
się oddziaływanie na środowisko i określa warunki na
jakich może zostać zrealizowane przedsięwzięcie, zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dlatego też apeluję do Rady Osiedla Lipnik i Stowarzyszenia Atmosfera, aby w powyższej kwestii prowadzić
dialog, a nie doprowadzać do sytuacji w której za pomocą faktów dokonanych poprzez jednostronną narrację m.in.
na Radach Osiedla oraz interpretację zapisów obowiązującego planu przez osoby nie posiadające przygotowania
merytorycznego do wypowiadania pewnych twierdzeń,
rozbudza się niepotrzebne emocje i składa się żądania,
które w konsekwencji doprowadzą do wypłaty ogromnych
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odszkodowań z kasy Gminy, które mogłyby posłużyć
m.in. rozbudowie szkoły lub remontom dróg tak dawno
postulowanych przez Mieszkańców, a których realizacja
może odciągnąć się w czasie.
Jednocześnie wartym podkreślenia jest fakt, że wartość gruntów przeznaczonych w obowiązującym planie
miejscowym dla ww. funkcji wzrosła, a także umożliwiono właścicielom nieruchomości prowadzenie działalności, bądź sprzedaż działek o wartości większej niż
dotychczasowa.
Mieszkańcy Lipnika zorganizowani wokół problemu
strefy przemysłowej wnoszą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu w takim
zakresie, aby wykluczyć lokalizację przemysłu uciążliwego dla mieszkańców. Czy jest możliwość zmiany
planu dla tego obszaru, a jeśli tak to w jakim zakresie
i kiedy to może nastąpić?
W związku ze złożoną petycją dotyczącą możliwości
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lipniku, z uwagi na zaniepokojenie mieszkańców dzielnicy, Gmina przeanalizowała możliwości
zmian w planie miejscowym, z uwzględnieniem ochrony interesu wszystkich zainteresowanych, w tym właścicieli przedmiotowych terenów, którzy nabyli już
określone prawa. Proponowanym rozwiązaniem kompromisowym jest nowelizacja obowiązującego planu
miejscowego, polegająca na wprowadzeniu na terenach
na których możliwy jest przemysł, zakazu lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, tj. 54 rodzajów inwestycji, w tym 5 wymienionych w petycji mieszkańców w całości i 7 w części oraz doprecyzowanie innych zapisów, które budzą
wątpliwości w powyższym planie.
Nie jest możliwe na chwilę obecną wprowadzenie
na danym terenie zabudowy mieszkaniowej, jaka była
postulowana w petycji z uwagi na brak zgodności ze
Studium, które nie dopuszcza takiej możliwości. Na taką
zmianę potrzeba byłoby kliku lat pracy, a podyktowane
to jest potrzebą w pierwszej kolejności zmiany obowiązującego Studium (przy wielkości naszej Gminy wszelkie ustalenia, uzgodnienia, zgody wszystkich dysponentów sieci, konsultacje społeczne, itp. to około 4 lata –
poprzednia zmiana Studium trwała dla przykładu 7 lat),
a następnie zmiany planu, na którą potrzebnych jest
kolejnych kilkanaście miesięcy.
Podkreślam, że najlepszym rozwiązaniem – z punktu widzenia mieszkańców Lipnika – jest zmiana obowiązującego planu sporządzana w drodze jego nowelizacji, gdyż umożliwi to pozostawienie wielu zapisów,
istotnych z punktu widzenia ochrony interesu mieszkańców, które w świetle aktualnego stanowiska organu
nadzoru (Wojewody Śląskiego), nie znalazłyby się w nowym planie. Dlatego też, jestem zaskoczony wydarzeniami, które miały miejsce na marcowej sesji Rady
Miejskiej, podczas której ten punkt został zdjęty z porządku obrad i jednocześnie grupa radnych złożyła swój
wniosek o wprowadzenie pod obrady punktu o zmienionej treści, który w dodatku był nienależycie sformułowany i nie posiadał wszystkich wymaganych prawem
elementów, nie mówiąc o uzasadnieniu, w którym
wszystkie argumenty wynikały z braku wiedzy. Mam
wrażenie, że nie chodzi już o załatwienie sprawy, a jedynie o przypodobanie się wyborcom, bez możliwości
realnego wprowadzenia ochrony tego terenu. Niemniej
jednak cieszy mnie fakt, że po licznych konsultacjach
z mieszkańcami Lipnika reprezentowanymi przez członków Rady Osiedla udało nam się dojść do porozumienia
i podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała o przystąpieniu do zmiany planu.
Zgodnie z modelem zrównoważonego rozwoju, przyjętym przez Bielsko-Białą w swojej strategii rozwoju,
Mieszkańcy Lipnika oczekują na wyrównanie negatyw-
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nego oddziaływania na dzielnicę planowanych inwestycji. Czy lokalna społeczność może liczyć np. na
wsparcie ze strony miasta inicjatyw, które od lat czekają na pozytywne rozstrzygnięcie?
Na początku należy podkreślić, że Lipnik jest bardzo
dużym beneficjentem środków z kasy miejskiej o czym
świadczą zrealizowane już inwestycje na terenie dzielnicy. Mowa tu o wyremontowanym Domu Kultury, który jest marzeniem wielu innych dzielnic, basenie przy
Szkole Podstawowej nr 13, a także wyremontowanym
niedawno boisku przyszkolnym. Jedną ze spraw, które
należy załatwić w możliwie krótkim terminie jest rozbudowa cmentarza parafialnego. Taka możliwość rysuje
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się coraz bardziej realnie, z uwagi na przejęcie przez Skarb
Państwa działki będącej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Po załatwieniu wszelkich kwestii formalno-prawnych związanych z tą sprawą, możliwe będą rozmowy
z właścicielami działki sąsiadującej bezpośrednio z cmentarzem, w celu ewentualnej zamiany tych nieruchomości
i pogodzenia interesu obecnych właścicieli, parafii oraz
Gminy. Dopiero po przeprowadzeniu spadku będzie można zacząć negocjacje z Wojewodą i ewentualne rozmowy
o dekomunalizacji.
W najbliższym budżecie planowana jest również rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Lipniku. W ramach
tego zadnia inwestycyjnego zostanie zmodernizowany

były budynek gospodarczy mieszczący się za Domem
Kultury, który zostanie skomunikowany z placówką za
pomocą łącznika komunikacyjnego. W nowym obiekcie
będą odbywać się zajęcia plastyczne i ceramiczne.
Dodatkowo Gmina planuje przebudowę ulicy Podgórnej, a także przebudowę skrzyżowania, a raczej budowę tunelu pod ulicą Krakowską, który umożliwi swobodny wyjazd z ulicy Krzyżowej na ulicę Krakowską
– projekt rozbudowy ma być gotowy w październiku br.
Dziękuję za rozmowę
Rozmowę przeprowadził Paweł Pajor

„I kudłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate.
Te, co skaczą i fruwają” na…rozmowę zapraszają...
Rozmowa z Panem Zdzisławem Szwabowiczem,

lekarzem weterynarii – Kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Reksia 48 w Lipniku.
Rozmawia Paweł Pajor

Możliwe, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy naszej
dzielnicy wiedzą, że Lipnik jest schronieniem dla wielu opuszczonych zwierząt. Panie Kierowniku od którego roku schronisko działa w Lipniku? Ilu lokatorów
liczy i czy mieszkańcami są jakieś inne zwierzęta poza
kotami i psami?
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt powstało w 2006 roku. Dokładnie 30 listopada 2006 roku
przenieśliśmy się z ul. Kazimierza Wielkiego 8 do nowego schroniska przy ul. Reksia 48, czyli jesteśmy
obecni w Lipniku już 10 lat. Jeżeli do tej pory mieszkańcy o nas nie słyszeli to serdecznie zapraszamy,
a szczególnie tych, którzy chcieliby powiększyć swoją
rodzinę o psa lub kota. Obecnie posiadamy 90 kotów
i 150 psów. Sporadycznie zdarzają się nam inni podopieczni: króliki, żółwie, tchórzofretki, którym również
szukamy domu. Schronisko również udziela pomocy
zwierzętom dziko żyjącym, które uległy wypadkom drogowym. Po leczeniu wracają do naturalnego środowiska.
Jest Pan szefem schroniska i jednocześnie lekarzem
weterynarii. Informacje na stronie internetowej schroniska pokazują wielką pracę i zaangażowanie w poprawę życia jego lokatorów. Proszę opowiedzieć czytelnikom o najważniejszych inwestycjach przeprowadzonych pod pana kierownictwem w tej placówce.
W ciągu blisko 10 lat od początku działalności Miejskiego Schroniska poczyniliśmy sporo inwestycji zarówno za środki pozyskane z 1% jak i z naszych własnych.
To między innymi: samochód do przewozu zwierząt wraz
z wyposażeniem, 30 kojców kwarantannowych, wyposażenie naszej wewnętrznej lecznicy weterynaryjnej w sprzęt
niezbędny do zabiegów, dla piesków zakupiliśmy profesjonalne kurtyny powietrza, które w czasie obniżenia
temperatury w ich pomieszczeniach włączają się automatycznie, aby miały ciepło. Ponadto rozbudowaliśmy parking dla odwiedzających, postawiliśmy magazyny i komorę mroźniczą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania schroniska. Doprowadziliśmy do schroniska gaz
i dzięki temu ogrzewanie oraz gotowanie dla zwierząt
jest tańsze, jednocześnie zmodernizowaliśmy kuchnię
wyposażając ją w sprzęt kuchenny oraz 250 litrowy gazowy kocioł warzelny potrzebne do przygotowywania
posiłków dla zwierząt. Wykonaliśmy wydajniejszą kanalizację wraz z separatorem tłuszczu. Dodatkową drogę
przeciwpożarową. Zmodernizowaliśmy pomieszczenia
kotów i szczeniąt, urządzając im odpowiednią kwarantannę, wybiegi oraz miejsce zabaw. Dla poprawy bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i zwierząt stworzyliśmy system monitoringu, a dzięki kamerce umieszczonej w naszej
kociarni mogą Państwo śledzić na bieżąco zachowanie
schroniskowych kotów.
To naprawdę imponujące. Jednak w ubiegłym roku
zmieniły się przepisy prawa i od tego roku schronisko
nie może pozyskiwać 1% za pośrednictwem zaprzyjaź-
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nionej Fundacji Ekologicznej Arka. Ma pan jakiś inny
pomysł na pozyskiwanie dodatkowych funduszy dla podopiecznych? Czy lokalna społeczność Lipinka może pomóc w jakiś sposób?
Niestety w związku ze zmianą prawa faktycznie nie możemy w tym roku już pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem Fundacji Ekologicznej ARKA. Obecnie liczymy na darowizny wpłacane
bezpośrednio na nasze konto bankowe 63 1240 4142 1111
0000 4827 1246. Natomiast w przyszłym roku prosimy o nas
pamiętać przy rozliczaniu podatku, bo będziemy mogli pozyskiwać 1% dzięki temu, że założyliśmy własne „Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt REKSIO”. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że największą pomocą dla schroniska jest adopcja jednego z naszych podopiecznych.
To bardzo dobra wiadomość, że w Lipniku powstało
kolejne stowarzyszenie. Z pewnością działające już na
naszym terenie organizacje społeczne podejmą współpracę z „Reksiem”. W schronisku pracuje wielu wolontariuszy. Proszę bliżej opowiedzieć co robią takie osoby?
Kto i w jaki sposób może zostać wolontariuszem?
W schronisku mamy bardzo dużo wolontariuszy. Szczególnie godni podziwu są wolontariusze przychodzący regularnie pomagać pracownikom w opiece nad kotami oraz
zajmują się behawioryzmem czyli przychodzą specjalnie
do psów wymagających większej troski ze względu na ich
słabą psychikę, do psów wycofanych, wystraszonych, którym należy poświęcić więcej czasu oraz ci, którzy w soboty wyprowadzają psy na spacery na łąkę sąsiadującą ze
schroniskiem. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która ukończyła 15 lat (za zgodą rodziców), która dysponuje wolnym czasem i chce go poświęcić poszkodowanym przez los zwierzętom. Wszelkie informacje o wolontariacie i dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej www.schronisko.
bielsko.biala.pl Jednocześnie prosimy o przemyślaną decyzję, a nie kierowanie się chwilowym impulsem.
Niestety często jeszcze się zdarza, że właściciele kotów
lub psów, nie wiedząc co zrobić z miotem, stosują tradycyjną, złą i okrutną metodę pozbywania się problemu
przez zabijanie tych stworzeń. Co można zrobić z takimi
szczeniakami lub kociakami jeśli już pojawią się w naszych domach?
Podstawą jest niedopuszczanie do rozmnażania się
zwierząt, bo to powoduje najczęściej bezdomność. W na-
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szym schronisku wszystkie dorosłe zwierzęta wydajemy
po zabiegach kastracji, sterylizacji, aby nie dopuścić do
pojawiania się na świecie niechcianych zwierząt. Jeżeli
już doszło do rozmnożenia, to po odchowaniu potomstwa
przez matkę (minimum 7–8 tygodni) można oddać szczenięta czy kocięta do schroniska. Jednakże należy mieć
świadomość, że im więcej młodocianych zwierząt tym
mniejsze szanse na adopcję mają starsze zwierzęta.
Czy każda osoba która chciałaby przygarnąć psa
lub kota lub inne zwierzę może to zrobić, a jeśli tak to
jakie kryteria musi spełnić?
Nie każda osoba może przygarnąć zwierzę z naszego schroniska, ponieważ zwierzę nie jest rzeczą, a żywą
istotą, trzeba mieć nie tylko chęci ale i warunki do
adoptowania. Oczywiście trzeba być nie tylko osobą
pełnoletnią bo aby móc się kimś opiekować to samemu
należy być niezależnym i mieć świadomość, że adoptujemy zwierzę na całe jego życie.
Jakie najważniejsze plany schronisko ma na najbliższą przyszłość?
Miejskie Schronisko w tym roku otrzymało od Gminy dodatkowy teren, graniczący bezpośrednio ze schroniskiem, na którym chcielibyśmy stworzyć dogodne
warunki do wyprowadzania na spacery naszych psów,
stworzeniem im specjalnego toru agility. Gdy kiedyś
pozwolą na to fundusze chcielibyśmy stworzyć lepsze
warunki dla wciąż rozwijającego się wolontariatu oraz
stworzyć miejsce w którym lepiej moglibyśmy edukować
odwiedzające nas licznie grupy dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszam do naszego schroniska, by
obejrzeć nasze zwierzęta. Nie namawiam od razu do
adopcji, bo najpierw musi „zaiskrzyć”, a najlepiej jak
to zadziała w obie strony. Wstępnie można oglądać
zwierzęta na naszej stronie internetowej www.schronisko.bielsko.biala.pl, zapraszamy też na naszego facebooka
www.facebook.com/schroniskoreksio. Tych z Państwa,
którzy z różnych powodów osobiście przyjść nie mogą,
serdecznie zapraszam na organizowaną przez nas imprezę na bielskim Rynku „IV Psią Paradę”, która odbędzie się 24 czerwca 2016 roku. Wtedy na Rynek
wyprowadzamy większość naszych piesków, by je Państwu zaprezentować i przekonywać, że to cudowne
stworzenia.
Dziękuję za rozmowę.
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rada osiedLa Lipnik
kaDEnCJa 2014–2019

spotkanie LipniCkiCH
orGanizaCji

W ubiegłym roku w całym mieście odbyły się wybory do rad osiedlowych. Pierwszy raz zastosowano nowy
tryb głosowania. Radnych rad osiedlowych wybierano
tak samo jak wybiera się radnych do Rady Miejskiej.
Mimo obaw o frekwencję, mieszkańcy Lipnika licznie
stawili się przy urnach. W głosowaniu udział wzięły 1 563
osoby. Frekwencja wyborcza w Lipniku wynosiła 32,10%
i była drugą najwyższą w Bielsku-Białej.

31. marca z inicjatywy Rady Osiedla Lipnik w OSP
Lipnik spotkały się wszystkie lipnickie organizacje
pozarządowe tj. Stowarzyszenie LIPNIK, Stowarzyszenie Atmosfera oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Tematem roboczego spotkania było m.in. podjęcie dalszych działań w sprawie powstającej w Lipniku strefy
przemysłowej oraz organizacji w czerwcu Rodzinnego
Pikniku Lipnickiego. Poruszono również istotne kwestie związane z dalszymi działaniami, które mają przeciwdziałać degradacji lokalnego środowiska naszej
dzielnicy przez realizowane przemysłowe inwestycje.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY OSIEDLA
LIPNIK
LICZBA GŁOSÓW
LP.
NAZWISKO I IMIĘ – IMIONA
WAŻNYCH
1 GIBAS Janusz
7 7 5
2 GLASER Sławomir Tadeusz
7 0 7
3 HOFFMAN Tomasz
6 8 1
4 KONIECZNY Marek
6 7 5
5 KOTALA Małgorzata Anna
6 0 8
6 KOWRYGO Marcin Jacek
6 6 6
7 KUBICA Roman Jan
1 0 3 1

rady w zGo
W czwartek 21 kwietnia do ZGO na zaproszenie
Rady Osiedla Lipnik zjechali do naszej dzielnicy Przewodniczący Rad Osiedla z całego miasta. Przedstawiciele osiedli zwiedzili nowoczesny zakład przerobu
śmieci oraz zapoznali się z funkcjonowaniem Firmy.
Na spotkaniu Stowarzyszenie Atmosfera z Lipnika oraz
przedstawiciel ZGO przedstawili prezentacje dotyczące problematyki związanej z ochroną środowiska,
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
oraz problemu z odzyskiwaniem surowców. Organizacja spotkania spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Pokazało jak ważnym dla całego miasta jest
właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(najlepszy wynik w Bielsku-Białej)

8
9
10
11
12
13
14
15

KUBICA-MALARZ Sylwia
KULIŃSKA Sylwia
LEJAWKA Renata
ŁOBOZ Joanna
PILORZ Sebastian
SZCZOTKA Ryszard
WALUŚ Barbara Maria
ZUBER Maciej Piotr

7
6
6
5
6
7
8
6

1
5
9
9
1
1
2
3

7
4
0
7
8
3
1
1

zarząd ro Lipnik
1.
2.
3.
4.

Sławomir GLASER
Marek KONIECZNY
Małgorzata KOTALA
Janusz GIBAS

1. Renata LEJAWKA
2. Tomasz HOFFMAN
3. Maciej ZUBER

przewodniczący
z-ca przewodniczącego
sekretarz
skarbnik
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna

zebranie
MieszkańCÓw 2016
Blisko 200 osób zgromadziło się w czwartek,
03 marca 2016 roku w Lipnickim Domu Kultury na
dorocznym Zebraniu Mieszkańców. Podczas spotkania
poruszono wiele spraw ważnych dla naszej lokalnej
społeczności. Dużo emocji budził temat związany
z dalszą przyszłością Leśniczówki Lipnik, budową bazy
transportowej dla Firmy „SITA – ZOM” wywożącej
śmieci, która ma powstać w Lipniku, sposób zagospodarowania lipnickiej strefy przemysłowej oraz stan
zaawansowania inwestycji prowadzonych przez spółkę
ZGO na miejskim składowisku odpadów. Na spotkaniu
władze miasta były reprezentowane przez wiceprezydenta Waldemara Jędusińskego, wiceprezydenta
Przemysława Kamińskiego, wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Przemysława Drabka oraz radnych
z Lipnika: Agnieszkę Gorgoń-Komor, Grażynę Nalepę, Barbarę Waluś, Szczepana Wojtasika. Zebranie
kolejny raz pokazało, że nic tak nie integruje lokalnych
społeczności jak wspólne rozwiązywanie problemów.
Protokół z zebrania oraz materiał filmowy można
znaleźć pod adresami:
http://www.lipnik.um.bielsko.pl/aktualnosci.php
http://www.beskidnews.pl/cykliczne/goracy-temat

osp w LipnikU z nowyMi władzaMi
W dniu 19.03.2016 r. w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipniku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP. Otwarcia zebrania
dokonał Prezes Grzegorz Konieczny, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych strażaków.
Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności OSP
za miniony rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania druhowie
podsumowali 2-letnią kadencję dotychczasowych władz
OSP. Wyrazem zaufania i pełnego poparcia było udzielone absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Najważniejszymi zadaniami zrealizowanymi w minionej kadencji były: remont klatki schodowej w budynku, nowej strażnicy, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy, organizacja Lipnickiego Pikniku
Rodzinnego. Jednostka OSP wzbogaciła się również
w sprzęt ratownictwa technicznego.
W trakcie zebrania dokonano wyboru nowych
władz OSP, w osobach:
1. Prezes – Konieczny Grzegorz
2. Wice prezes – Gibas Janusz
3. Naczelnik – Kuś Dawid
4. z-ca Naczelnika – Bartłomiej Pow

5.
6.
7.
8.
9.

Skarbnik – Sabina Jankowska
Sekretarz – Łukasz Pietrasina
Gospodarz – Łukasz Pawlus
Członek zarządu – Adam Lorek
Członek zarządu – Piwko Wojciech

Została również wybrana nowa Komisja Rewizyjna w składzie:
1. przewodniczący – Sebastian Stanek
2. członkowie – Heinrich Zdzisław oraz Opaliński Andrzej
Podczas zebrania przedstawiono plan działalności na
rok 2016. Oprócz działalności operacyjnej do najważniejszych zadań zaliczono: malowanie dachu wraz
z montażem instalacji odgromowej oraz śniegołapów
w budynku starej strażnicy, budowę wiaty do przechowywania opału wraz z rewitalizacją terenu za budynkiem
strażnicy oraz organizację kolejnego Lipnickiego Pikniku Rodzinnego. Wartym podkreślenia jest również fakt,
że ratownicy z Lipnika uczestniczyli w minionym roku
w działaniach ratowniczo-gaśniczych aż 99 razy. Jest to
największa ilość interwencji wśród jednostek OSP powiatu bielskiego.
Łukasz Pietrasina

konCert noworoCzny
orkiestry dętej
30 stycznia 2016 roku już po raz 21 zagrała dla
nas Orkiestra Dęta Stowarzyszenia LIPNIK. Tradycyjnie koncert został zorganizowany przez Dom Kultury
w Lipniku, Stowarzyszenie LIPNIK oraz Radę Osiedla
LIPNIK. Jak zwykle widownia wypełniona była do
ostatniego miejsca. Orkiestra zagrała ponad dwugodzinny występ, w którym znalazły się utwory muzyki
klasycznej, rozrywkowej, popularnej rockowej, jazzowej i oczywiście utwory reprezentatywne dla orkiestr

Fot. Irena papla

dętych. Kolejny raz dziękujemy naszym muzykom za
społeczne zaangażowanie, życzymy wielu sukcesów
i czekamy z niecierpliwością na kolejny Koncert Noworoczny już w 2017 roku.

obywateLski Lipnik
Na początku lutego br., pięć współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych, w tym trzy z Lipnika: Stowarzyszenie LIPNIK, Stowarzyszenie Atmosfera, Paraﬁalny Klub Sportowy Lipnik oraz Fundacja Centrum
Nowych Technologii i Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD złożyło do Prezydenta Miasta wniosek
o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zadaniem rady będzie m.in. opiniowanie projektów uchwał
i aktów prawa miejscowego oraz wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących miasta. Wnioskodawcy są
przekonani, iż utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego jako miejsca bezpośredniego i trwałego dialogu
samorządu z organizacjami społecznymi, będzie miało korzystny wpływ na dalszy rozwój Bielska-Białej. Wybory
do RDPP odbędą się jesienią br. W wyborach wezmą udział przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych
działających w Bielsku-Białej, których jest ponad 500.
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rozMowa z panią

plac budowy 2016

renatą saMson
prezeseM sita-zoM sa
w bieLskU-białej
Rozmawia Paweł Pajor
SITA to firma zajmująca się odbiorem odpadów z naszych domów. Aktualnie jej siedziba i baza transportowa
zlokalizowana jest w centrum miasta, nieopodal galerii
handlowej Sfera. Jesienią 2015 roku Spółka rozpoczęła
budowę nowej siedziby przy ul. Krakowskiej w Lipniku.
Na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja?
Prowadzona inwestycja budowy nowej siedziby Spółki przy ul. Reksia/Krakowskiej w Bielsku-Białej znajduje się na etapie realizacji budowy obiektu – budynku A –
tj. budynku administracyjno-socjalnego. Budynek administracyjno–socjalny jest w fazie wykonania ostatniej
kondygnacji. W najbliższym czasie zostanie wykonany
montaż konstrukcji dachowej. Budynek administracyjno-socjalny w dużym stopniu poprawi komfort oraz warunki pracy pracowników Spółki. Budynek będzie nowoczesny, przestronny, zapewniający bezpieczeństwo pracy.
Druga część projektu – budynek B tj. budynek techniczny, w którym mieścić się będą warsztaty dla floty pojazdów wraz z nowoczesną myjnią – ta część budowy jest
na etapie przygotowywania terenu pod fundamenty. Obecnie wykonane są główne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, w tym kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.
Postęp prowadzonych robót budowlanych jest zgodny
z planowanym zakończeniem inwestycji.
Jak duża będzie nowa baza i co będzie się na nią
składało?
Odp. Nowa siedziba Spółki SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. będzie posiadała cztery obiekty kubaturowe tj. budynek A o funkcji administracyjno-socjalnej – powierzchnia użytkowa: 1062,32 m², budynek
B – budynek techniczny o funkcji warsztatu samochodowego – powierzchnia użytkowa 840,01 m², budynek
C o funkcji wytwarzania solanki – powierzchnia użytkowa – 27,41 m², budynek D o funkcji magazynowania
soli, grysu i piasku – powierzchnia użytkowa – 650,97 m².

kresie ekologii i znacznego pogorszenia warunków mieszkaniowych okolicznych posesji. Zapewniam, iż projekt
budowy nowej siedziby Spółki zakłada zminimalizowanie
ewentualnych negatywnych skutków. Nowoczesne rozwiązania techniczne dają gwarancję bezpiecznego współistnienia siedziby Spółki oraz lokalnej społeczności.
Jeden z punktów karty etycznej Spółki SITA mówi,
że przywiązuje Ona szczególną wagę do wspierania społeczności lokalnych. Czy ma Pani może jakiś pomysł na
współpracę z lokalną społecznością?
Tradycją jest już, że spółka SITA współuczestniczy
w projektach prospołecznych, a zwłaszcza tych, które promują kulturę zachowań ekologicznych i podnoszą świadomość ekologiczną. Zatem podejście ekologiczne stanowi
priorytet w naszych działaniach i przedsięwzięciach. Szczególnie ważne jest dla nas budowanie wyżej wskazanej
świadomości zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Stąd wspierać będziemy akcje ekologiczne kierowane właśnie do tej
grupy odbiorców. Myślę również, iż społeczność mieszkańców Lipnika wyjdzie z wieloma inicjatywami społecznymi do udziału, w których będziemy nadal zapraszani
i będziemy mogli czuć się ich współorganizatorami. Liczę
na dobrą i efektywną współpracę i życzliwe przyjęcie nas
na nowym terenie. Współpraca zawsze daje wiele możliwości twórczych i myślę, że obawy przed tym co nowe
nie zakłócą naszej relacji i współpracy.

Kiedy Spółka planuje uruchomienie swojej nowej
bazy?
Planowany termin zakończenia budowy nowej siedziby Spółki i oddanie inwestycji do użytkowania przewidziane jest na IV kwartał 2016 r.

Jaką działalnością poza odbiorem odpadów komunalnych z Gminy Bielsko-Biała zajmuje się Spółka?
Oprócz wiodącej działalności związanej z odbiorem
odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, Spółka wykonuje prace związane z bieżącym
utrzymaniem w czystości dróg, ulic, chodników w Gminie Bielsko-Biała poprzez mechaniczne sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, mostów oraz odbiorem nieczystości płynnych.

Razem z zakładem gospodarki odpadami, strefą przemysłową, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, SITA
tworzy duży obszar gospodarczy w naszej dzielnicy. Czy
Pani Prezes może spróbować uspokoić mieszkańców
Lipnika obawiających się negatywnego oddziaływania?
Rozumiem postawę mieszkańców dzielnicy Lipnika,
gdyż każda nowa sytuacja zbudza zwykle emocję lęku
przed tym co nowe i nieznane. Mogę jednak z całą stanowczością zapewnić, że społeczność lokalna nie będzie
narażona na dodatkowe negatywne oddziaływania w za-

W październiku 2015 r. została podjęta akcja oznakowywania pojemników na terenie Gminy Bielsko-Biała. Jakie wymierne korzyści uzyskają mieszkańcy Gminy
w związku z prowadzoną akcją?
Zgodnie z postanowieniami SIWZ do ogłoszonego
przetargu przez Gminę Bielsko-Biała na odbiór odpadów
komunalnych, Spółka od października 2015 r. rozpoczęła akcję oznakowywania pojemników i kontenerów. Prowadzone przedsięwzięcie polega na wyposażeniu każdego pojemnika oraz kontenera w swój odrębny transponder

tzw. „chip” zawierający: unikalny nr ID punktu odbioru
wraz z dodatkowym oznaczeniem umożliwiającym jednoznaczne i bezsporne zidentyfikowanie frakcji – czyli
rodzaju odpadu, który jest zgromadzony w pojemniku
wraz z wielkością pojemnika. Prowadzona akcja ma na
celu dokładną identyfikację pojemnika przypisanego do
konkretnej nieruchomości, co pozwoli na dokładne i precyzyjne wskazanie kiedy odpad został odebrany, oraz
jakiej frakcji dotyczył. Działania takie zapewnią większą
skuteczność monitorowania odbioru odpadów.
Jaki jest efekt prowadzonej akcji – kiedy planowane jest jej zakończenie?
Wykonano już 63 403 oznakowań pojemników co
stanowi 95,51% zrealizowanego przedsięwzięcia więc
mamy nadzieję na szybkie i efektywne zakończenie.
Jakie akcje pomocowe wspiera Spółka w ramach
swojej działalności „pro – bono”?
SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. wspiera rozwój społeczny i kulturalny Miasta Bielska-Białej. Spółka przyłącza się działań prospołecznych prowadzonych
przez Gminę Bielsko-Biała. Jako jedna ze sponsorów
zaangażowana jest w przedsięwzięcie cieszące się dużym
zainteresowaniem lokalnej społeczności w ramach prowadzonej akcji „ Święta na Starówce”. Ponadto Spółka
jest wieloletnim sponsorem lokalnych klubów sportowych, tym samym przyczynia się do ich rozwoju i promocji Miasta. Spółka zaangażowana jest również w działalność charytatywną i pomocową wspierając lokalne
stowarzyszenia, fundacje oraz organizowane akcje.
Czy Spółka podejmuje działania mające na celu
promowanie ekologii i ochrony środowiska?
Spółka od 2014 r. zaangażowana jest w akcję zbiórki baterii promowanej pod hasłem: „Ziemię oczyszczamy więc z SITĄ baterie zbieramy”. Prowadzona akcja
skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Gminy
Bielsko-Biała – czyli dzieci w wieku przedszkolnym.
Do prowadzonej akcji co roku przyłącza się coraz więcej przedszkoli zachęcając tym samym najmłodszych do
propagowania ochrony środowiska wraz z kształtowaniem świadomości ekologicznej. Dla przedszkola, które
zgromadzi największą ilość zużytych baterii, Spółka
przewidziała nagrodę główną, natomiast dla wszystkich
przedszkoli biorących udział w zorganizowanej akcji
Spółka zapewnia nagrody pocieszenia.
Dziękuję za rozmowę

aktywni znowU razeM

Matejko na warsztataCH w kozaCH

W sobotę 23 Stycznia 2016 roku w Miejskim
Domu Kultury w Lipniku miało miejsce drugie wspólne noworoczne spotkanie lipnickich organizacjach
pozarządowych. Pierwsze odbyło się w roku 2015.
Organizatorami spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik,
Miejski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Atmosfera. W spotkaniu, które uświetnił swoją obecnością
Prezydent Miasta Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Proboszcz lipnickiej parafii Ks. Jerzy Wojciechowski,
wzięło udział około 90 osób.

Trzynaście reprodukcji obrazów historycznych Jana
Matejki, które są w posiadaniu Stowarzyszenia LIPNIK,
zostały na przełomie roku udostępnione dla Domu Kultury w Kozach podczas organizowanych warsztatów
rycerskich pn. „Drzewiej”. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się podstaw szermierki, działań w formacjach, podstaw łucznictwa, jak również przygotowywali stroje oraz poznawali średniowieczną historię. Poznawali także zasady etosu rycerskiego i realiów życia
codziennego w okresie średniowiecza. Kolejna wystawa
prac Jana Matejki planowana jest w Książnicy Beskidzkiej w czasie Światowych Dni Młodzieży.
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NIE PAKUJ… SMRODU DO WORKA
Wszystko dziś jest eko, bio, pro-natura. Czy na
pewno to prawda? Wizytując instalację ZGO widzieliśmy, że odpady mokre wyrzucane są w workach foliowych. W tych workach gniją i uwadniają
się. Kiedy trafiają do pryzm, gdzie powinny zostać
przetworzone proces ten często staje się niemożliwy,
ponieważ opakowanie pozostaje nienaruszone stanowiąc barierę izolującą, a przez to zawartość pozostaje nieprzetworzona. To między innymi powoduje smród. Co możemy zrobić? Rozwiązania są 3:
wyrzucać odpady mokre bezpośrednio do pojemnika zbiorczego, w opakowaniach papierowych lub
w workach foliowych kompostowalnych (oznaczonych odpowiednim symbolem). Wady i zalety każdego rozwiązania opisane są na stronie stowarzyszenia www.stowarzyszenieatmosfera.pl Producenci worków kompostowalnych muszą swoje produkty wytwarzać zgodnie z określoną normą. Tylko
symbol sadzonki na opakowaniu gwarantuje, że jest
ono biodegradowalne, czyli w procesie kompostowania rozłoży się na składniki neutralne dla środowiska, tj. wodę i dwutlenek węgla. Co istotne z naszego, „lipnickiego” punktu widzenia, taki kompostowalny worek ulegnie rozkładowi w pryzmach
w ZGO wraz z zawartością nie blokując całego
procesu. Worki i reklamówki oznaczane takimi symbolami (nazwami) jak: d2w, oksydegradacja, epi,
reverte, nie ulegają biodegradacji. Do ich produkcji
dodawany jest przyśpieszacz rozpadu, który powo-

duje, że taki materiał, pod wpływem czynników
środowiskowych rozpada się na drobne fragmenty.
Nadal jednak jest to ta sama reklamówka foliowa,
która rozkłada się kilkaset lat. Pozostaje ona w środowisku w postaci drobnych fragmentów i nie rozkłada się na biomasę. Stosowanie opakowań kompostowalnych to jeden z wielu kroków (obok np.
poprawnej segregacji śmieci), które musimy zrobić.
Stowarzyszenie Atmosfera prowadzi kampanię DOBRE PRAKTYKI – DOBRE NAWYKI. Zdecydowanie dobrą praktyką jest stosowanie worków kompostowalnych, niech to stanie się naszym nawykiem.
Stowarzyszenie Atmosfera
Od 1 stycznia 2016 r. w Bielsku-Białej jest
obowiązek dostarczania odpadów mokrych w workach kompostowalnych! Można je kupić w siedzibie ZGO i SITA.

Będzie piĘkniej
Lipnicki Dom Kultury wrósł już
w pejzaż dzielnicy. Pięknie odnowiony
budynek jest wizytówką Lipnika. Dom
Kultury tętni życiem od rana do późnego
wieczora. Lipniczanie bardzo sobie cenią
jego działalność, czego dają dowody, biorąc licznie udział w różnego rodzaju kursach, spotkaniach czy imprezach. Wszystko zaczęło się prawie dwadzieścia lat
temu, gdy grupa mieszkańców skupiona w Stowarzyszeniu LIPNIK uruchomiła projekt „Dom Polski”.
O tej historii można przeczytać na stronie www.
lipnik.org w zakładce Projekty/Dom Polski. Tym
bardziej jest nam przyjemnie poinformować Mieszkańców, Lipnika, że
z uwagi na prężną działalność placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta oraz akceptacji Rady
Miejskiej, MDK w Lipniku otrzymało
w roku 2015 wsparcie na rozbudowę swojej infrastruktury. Dla projektu pn. „Modernizacja budynku gospodarczego w celu
adaptacji pomieszczeń na działalność
Domu Kultury w Lipniku przy ul. Podgórnej 29” przyznano kwotę 400 000 zł.

Modernizacja dotyczy budynku gospodarczego (Stara Kuźnia) oraz terenu wokół
MDK. Według planów budynek zostanie
połączony z placówką, tworząc jej dodatkowe zaplecze. Przebudowa budynku
rozpocznie się jeszcze w tym roku. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę. Pomysł adaptacji starej „Kuźni” na cele kultury był

Więcej informacji na temat Lipnika
można znaleźć na stronie internetowej:

www.lipnik.org

W ubiegłym roku po wielu latach
przerwy, kiedy to w latach 1998–2006
Stowarzyszenie LIPNIK organizowało
w Amfiteatrze na stoku Groniczek „Pikniki Lipnickie”, w naszej dzielnicy powrócono do tradycji letnich spotkań
mieszkańców. I Lipnicki Piknik Rodzinny w 2015 roku został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Lipniku, Radę Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik i Stowarzyszenie
Atmosfera. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom wiele bezpłatnych atrakcji
m.in. dmuchany zamek, zjeżdżalnie dla
dzieci, artystyczne malowanie twarzy,
przejażdżkę kucykiem i bryczką jak
również przejażdżkę „Ciuchcią Beskidzką”. Na Pikniku zaprezentowany został
strażacki tor przeszkód oraz pokaz ratownictwa drogowego. Przygotowano

inicjatywą Pani Joanny Adamek, Kierowniczki Domu Kultury w Lipniku oraz
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
Pana Franciszka Kopczaka. Pomysł powiększenia lipnickiej placówki kultury
wspierany był również przez Radę Osiedla Lipnik oraz lokalne organizacje pozarządowe.

konkurs wiedzy o Lipniku, w którym
główną nagrodą był rower górski. Lipnicki Piknik Rodzinny zakończyła zabawa przy muzyce na żywo. Przez Piknik przewinęło się blisko tysiąc osób.
Z zadowoleniem należy odnotować, iż
zabawa, od początku do jej zakończenia
przebiegała w kulturalnej atmosferze.
Mieszkańcy nie kryli swojego zadowolenia, że tradycja wakacyjnych spotkań
powróciła do dzielnicy, a organizatorzy
są przekonani, że Piknik na stałe wpisze
się w lipnicki kalendarz imprez. Już
dzisiaj organizatorzy zapraszają ponownie mieszkańców w ostatnią sobotę czerwca (25.06.2016) na II Lipnicki Piknik Rodzinny do lipnickiej
strażnicy.

Niezależne, bezpłatne pismo społeczno-informacyjne dzielnicy Lipnik miasta Bielska-Białej.
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