SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA LIPNIK
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Rok 2018 to czwarty i ostatni rok obecnej kadencji Rady Osiedla Lipnik. Kolejny rok bardzo intensywnej
działalności. W okresie sprawozdawczym z wybranego 15 osobowego składu, czynnie udział w pracach
brało 10 osób. Niestety w latach wcześniejszych aż 3 osoby opuściły radę (Barbara Waluś, Sylwia
Kulińska, Roman Kubica), a w tym roku kolejne 2 osoby zminimalizowały aktywność (Maciej Zuber,
Małgorzata Kotala).
Oficjalny skład Rady Osiedla Lipnik kształtuje się następująco:
1. Sławomir Glaser – przewodniczący RO
2. Marek Konieczny – z-ca przewodniczącego RO
3. Małgorzata Kotala – sekretarz RO
4. Janusz Gibas – skarbnik RO
5. Renata Lejawka – przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej (KR)
6. Tomasz Hoffman – członek KR

7. Maciej Zuber – członek KR
oraz członkowie Rady Osiedla:
8. Marcin Kowrygo
9. Sylwia Kubica – Malarz
10. Joanna Łoboz
11. Sebastian Pilorz
12. Ryszard Szczotka

Spotkania członków RO z reguły odbywały się w I i III czwartek miesiąca, z wakacyjną przerwą
w sierpniu. W 2018r. odbyły się 22 spotkania członków RO, w których średnia frekwencja wyniosła ponad
50%. Niezależnie odbywały się spotkania grup roboczych powołanych przy radzie. Przewodniczący czynnie
brał udział w kolegium przewodniczących Rad Osiedli oraz w zebraniach organów wykonawczych
realizujących zadania w dzielnicy. Niezmiennie zebrania RO mają charakter otwarty i wielokrotnie
spotykaliśmy
się
na
nich
z
mieszkańcami
Lipnika
i przedstawicielami wielu instytucji. W spotkaniach dot. sprzeciwu dla strefy przemysłowej, remontu
Krakowskiej
czy
zmiany
Studium
uczestniczyło
każdorazowo
ponad
100
osób.
W zebraniach bierze udział radna Barbara Waluś oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji.
Systematyczny kontakt z mieszkańcami utrzymujemy przez informacje zamieszczane na gablotach przy
domu kultury, przy Kopcu na ulicy Krakowskiej i w Wróblowicach. Szeroką formą komunikacji jest również
możliwość przekazania informacji za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych w kościołach
w Lipniku i Małych Kozach, a także społeczności rodziców szkoły podstawowej oraz przedszkoli w Lipniku.
Tematy dotyczące dzielnicy omawiamy również w drukowanych publikacjach takich jak Gazeta Lipnicka i
Gazetka Parafialna. Jednocześnie na stronie internetowej rady www.ro-lipnik.pl zamieszczane są
najważniejsze wiadomości, rozsyłane dodatkowo w postaci elektronicznego newsletteru. Zaktywizowany
w 2018 roku fanpage na Facebooku FB/RadaOsiedlaLipnik/ daje szeroką możliwość przekazywania
informacji, a także sposobność do dyskusji w sieci o sprawach ważnych dla Lipnika.
W ciągu roku zyskaliśmy około 500 fanów, a zasięg wiadomości dochodzi nawet do 20 000 odbiorców.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do polubienia i obserwowania naszego profilu. Znajdą tam
Państwo najbardziej aktualne wiadomości oraz informacje o wydarzeniach istotnych dla naszej dzielnicy.
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Zgodnie ze statutem Rady Osiedla w roku 2018, podjęliśmy działania mające na celu osiągnięcie
podstawowych celów naszej działalności, a przede wszystkim inicjowaliśmy i realizowaliśmy zadania
związane z zaspokojeniem potrzeb na rzecz poprawy warunków życia społeczności Lipnika. Jednocześnie
zabiegaliśmy o współdziałanie z organami Miasta w wykonywaniu zadań publicznych. Tworzyliśmy
mieszkańcom możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty oraz oddziaływania na efektywność
gospodarki miejskiej na terenie Osiedla. Rok 2018 to rok wyborów do samorządu miasta, w związku
z czym staraliśmy się również stworzyć platformę do wymiany informacji na temat potrzeb
zasygnalizowanych przez mieszkańców i propozycji ich zaspokojenia deklarowanych przez kandydatów na
radnych i Prezydenta.
Przedstawiamy najważniejsze działania, jakie podjęła Rada Osiedla Lipnik w 2018 roku.
1. Zadania podjęte w zakresie poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej
1.1. Komunikacja autobusowa MZK
W okresie sprawozdawczym zwróciliśmy szczególną uwagę na sprawne skoordynowanie
i informowanie mieszkańców o zmianach w rozkładzie i trasach jazdy autobusów obsługujących ulice
objęte konsekwencjami przebudowy ulicy Krakowskiej. Dotyczy to bardzo popularnej linii
nr 6 i 27. Dodatkowo czyniliśmy starania o uruchomienie specjalnej linii autobusu szkolnego mogącego
zwiększyć bezpieczeństwo uczniów oraz zmniejszyć ilość samochodów na wyraźnie zatłoczonych podczas
remontu ulicach Lipnika. Niestety nasz wniosek o autobus szkolny został odrzucony. Ze względu na nadal
nierozwiązany problem bezpieczeństwa pieszych oraz zatłoczenia ulic, ponowny wniosek
o autobus szkolny jest propozycją działania dla rady nowej kadencji. Przez okres całej kadencji MZK
w miarę możliwości dostosowywał rozkład jazdy do zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Ustawiono
nowe wiaty w wyznaczonych miejscach.
1.2. Ochrona przed hałasem z drogi ekspresowej S1
Od momentu uruchomienia obwodnicy, na terenie dzielnicy Lipnik zdecydowanie zwiększyła się
uciążliwość hałasu drogowego. Od 2012 roku, z inicjatywy Rady Osiedla i mieszkańców już pięciokrotnie
były wykonywane pomiary hałasu. Cztery z pięciu pomiarów wykazały przekroczenie norm hałasu.
Niestety w roku 2018, mimo wskazanych przekroczeń, ani GDDKiA, ani Urząd Miejski nie podjęli żadnych
działań mających na celu zabezpieczenie mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem
z obwodnicy. Wznowienie interwencji w tym zakresie będzie wnioskiem dla prac przyszłej Rady Osiedla.
1.3. Gospodarka odpadami
Na terenie Lipnika ulokowano zakłady obsługujące miasto w zakresie gospodarki odpadami, czyli Zakład
Gospodarowania Odpadami oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem odpadów tj. Suez. Mieszkańcy
wiele
lat
zmagają
się
z
uciążliwościami
jakie
generują
te
przedsiębiorstwa.
W ciągu minionych lat wiele postanowień udało się wypracować, aby ograniczyć uciążliwości. Podstawą
społecznego kompromisu było kilka kwestii m.in. zhermetyzowanie procesu oraz wywóz odpadów
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"mokrych" co 2 tygodnie, a w sezonie wiosenno-letnim co tydzień ze względu na wysokie temperatury.
Rada Osiedla Lipnik oraz mieszkańcy z niepokojem przyjęli wiadomość o złamaniu zasad wypracowanego
kompromisu dotyczącego częstotliwości wywozu odpadów. Należy bezwzględnie przywrócić założenia
pierwotne! Co więcej, nieustannie musimy dążyć do kolejnych działań, w celu zapewnienia godnego
funkcjonowania sąsiadom ZGO. Tutaj warto wspomnieć o edukacji i propagowaniu woreczków
biodegradowalnych, apelujemy do miasta o zaangażowanie się w takie działania. Wnioskujemy także
o ograniczenie tonażu samochodów Suez poruszających się po lokalnych drogach, aby nie dochodziło do
niszczenia i tak słabej lokalnej infrastruktury drogowej.
2. Zadania podjęte w zakresie utrzymania i budowy lokalnych dróg, chodników i parkingów
2.1. Połączenie z Krakowską – rejon ulic Podgórna i Krzyżowa
W roku sprawozdawczym stan dróg dojazdowych do ulicy Krakowskiej uległy chwilowej poprawie,
kiedy to po zakończeniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Ptasiej, Jastrzębiej
i Sokolej wykonano nakładkę asfaltową. Niestety nadal są to tylko drogi klasy lokalnej, a służą
mieszkańcom jak droga zbiorcza do dojazdu na ul. Krakowską, biorąc na siebie duży ruch
i samochody ciężarowe. Ul. Ptasia ma już popękane pobocza. Jest to efekt przejazdu samochodami
ciężarowymi i odbiory śmieci przez samochody z ZGO. Dostaliśmy zapewnienie
z MZD, że powierzchnia tej drogi zostanie poprawiona. Zwiększony ruch wywołany objazdem bardzo
wzmógł ilość kolizji samochodowych w rejonie tych dróg, w związku z tym interweniowaliśmy
o dodatkowe oznakowanie. Przypomnijmy, że w związku z koniecznością reorganizacji układu
komunikacyjnego w centrum Lipnika, która wystąpiła w 2011 roku, kiedy to po niespodziewanej
i oprotestowanej zmianie zasadniczych planów, został zamknięty wyjazd ulicą Krzyżową na ulicę
Krakowską, główny ruch samochodowy został, jak nas poinformowano „tymczasowo”, poprowadzony
przez dwie lokalne uliczki: Ptasią i Jastrzębią. Niestety drogi te były i są zupełnie nieprzystosowane do
tak dużego ruchu. Wieloletnie starania Rady, koncepcje i rozczarowania brakiem finasowania
opisujemy w sprawozdaniach z lat poprzednich. Dobrą wiadomością jest fakt, że MZD ma opracowany
gotowy projekt (nr 20/2017 z dnia 20.12.2017r. znak: UA.6740.699.2017.RK ) będący efektem tych
wieloletnich rozmów zakładający rozbudowę ul. Krzyżowej jako dwu kierunkowej
i przepustem pod ul. Krakowską oraz połączenie powrotne z Krakowską naprzeciw ul. Podgórnej. Jest
to rozwiązanie problemu przeciążenia ruchem dróg lokalnych i przywrócenie ładu komunikacyjnego
przy wjeździe na ul. Krakowską. Niestety na obecną chwilę brak funduszy w budżecie miasta na
realizację tej inwestycji.
Elementem spójnym do prawidłowego połączenia z ul Krakowską jest remont ul. Podgórnej, który
miałby obejmować również przebudowę centrum Lipnika wraz z przeniesieniem pętli autobusowej
i przedłużenie ulicy Lipnickiej. Tu MZD również dysponuje gotowym do realizacji projektem (nr 19/2017
z dnia 24.11.2017r. znak: UA.6740.223.2017.KP). W 2018 roku przebiegały działania przygotowawcze,
natomiast w budżecie miasta na rok 2019 widnieje zaledwie kwota 140 tyś., - co pozwoli zapewne
jedynie na kontynuowanie tych prac przygotowawczych.
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2.2. Przebudowa ulicy Krakowskiej
Przebudowa ulicy Krakowskiej była oczekiwana i planowana od wielu lat. Z pewnością inwestycja ta
poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze wszystkim mieszkańcom miasta
i przyjezdnym. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2018 roku i mają potrwać do końca 2019 roku. Prace
przebiegają na jednym pasie, a ruch odbywa się drugim w kierunku miasta. Powrotny kierunek został
poprowdzony równoległą ulicą Polną. Ponad to, mamy trzy wahadła na Krakowskiej; pierwsze od węzła
na S1 do ZGO, drugie od Lwowskiej do ul. Wapiennej, trzecie okresowo przy wylocie z ul. Polnej w
kierunku Kóz. Objazd dla samochodów ciężarowych jest wytyczony przez Pszczynę, Brzeszcze i dalej do
Andrychowa i Wadowic. Niestety dla mieszkańców Lipnika te 18 miesięcy to czas bardzo dużych
utrudnień, a czasem nawet paraliżu komunikacyjnego wywołanego brakiem przejezdności ograniczoną
do jednego kierunku ulicą Krakowską bez alternatywnej drogi. Olbrzymie korki w rejonie Krańcowej
oraz przekształcenie ulicy Polnej na jednokierunkową przysparzały dużo kontrowersji wśród licznie
zamieszkujących te tereny osób. Korki, wypadki, błoto, śnieg, fatalny stan jezdni
i ścieżek wyznaczonych dla pieszych. Spóźnienia do szkoły, pracy itd. To tylko część uciążliwości
z jakimi zmagamy się na tym placu budowy jaki objął dużą część Lipnika. Zarówno przed rozpoczęciem
prac, jak i w trakcie roku Rada jest w kontakcie z wykonawcą czyli Eurovia jak i z MZD. Podczas naszych
interwencji jak i spotkań z mieszkańcami staramy się aby wykonawca jak najmniej konfliktowo
przeprowadzał prace. Różne rozwiązania usprawniające zgłaszane za pośrednictwem rady były
omawiane przez MZD, Eurovię jak i odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Główne
sugestie mieszkańców to: na ul. Krakowskiej: usprawnienie świateł na wahadle do węzła od ZGO, np.
przez ręczną regulację ruchem w godzinach szczytu i przyspieszenie prac aby zlikwidować wahadło na
odcinku od ZGO do węzła z S1; przywracanie miejscowo/czasowo ruchu dwukierunkowego tam gdzie
nie toczą się prace (np odcinek od Grabowej do Podgórnej); ul Polna: przywrócenie dwukierunkowego
ruchu na ul. Polnej do Leśniczówki.
2.3. Planowana przebudowa ulicy Polnej
Przebudowa ulicy Polnej od lat jest przedmiotem starań Rady, co opisujemy w sprawozdaniach
z minionych lat. Obecnie, w Lipniku tylko ulica Polna może służyć jako objazd przy remoncie
Krakowskiej. To było powodem opóźnienia przebudowy ulicy Polnej. Natomiast, mamy nadzieję, że jak
tylko skończą się prace przy ulicy Krakowskiej, MZD będzie gotowy do przebudowy Polnej. W 2018 roku
na przygotowania w budżecie miasta zabezpieczono kwotę ok 500 tyś, oraz w roku 2019 kolejne 500
tyś. W 2018 roku zostały opracowane 3 koncepcje rozbudowy Polnej, które podczas spotkania Rady
Osiedla mieszkańcy mogli zaopiniować. Następnie MZD zleci przygotowanie docelowego projektu,
obejmującego jezdnię, chodnik, odwodnienie, rozważana jest ścieżka rowerowa. Wg informacji
otrzymanych podczas spotkania termin rozpoczęcia prac przewidywany jest na połowę 2020 roku.
2.4. Drogi lokalne
Lipnik ze względu na swoje podgórskie położenie ma spore problemy z jakością nawierzchni dróg.
Dotyczy to szczególnie dróg lokalnych, które najczęściej nie mają odwodnienia, porządnego podłoża
jak i sama nawierzchnia bywa w złym stanie. Problematyczny jest również stan dróg już
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wyremontowanych, których stan bardzo szybko ulega dużym usterkom – np.
ul. Ks Brzóski, gdzie były już naprawy gwarancyjne i powinny odbyć się kolejne. Systematycznie
zabiegamy o doraźne remonty powierzchowne, jak i większe przebudowy jak np. ul Polna. Niestety
miasto dysponuje bardzo małym budżetem na remonty dróg lokalnych. Komplikacją jest również stan
własności, często drogi należą do prywatnych mieszkańców lub są w zarządzie Mienia Gminnego, a nie
MZD. W okresie sprawozdawczym Rada zabiegała o remonty wielu ulic. W miarę możliwości doraźne
remonty
wykonywane
są
przez
MZD
lub
uwzględniane
w kolejnych pracach np. jest szansa na remont odcinków na ul Liliowej i Pomorskiej.
Duży problem stanowi ul. Kasztelańska została ona wysypana kamieniem, jednak pochyłość tej drogi
powoduje, że nasyp spływa i tworzy garby na drodze. Droga nie ma odwodnienia i musi być
odbudowana wraz z łącznikiem z ul. Ks. Brzóski. Drogi takie jak Krańcowa, Kaliska, Kasztelańska,
Jana Kazimierza, Liliowa,Toruńska, Miedziana, Opolska, Lubelska, Sieradzka wymagają pilnego
remontu.
3. Zadania podjęte w zakresie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji oraz rozwijania różnorodnych
form życia kulturalnego na terenie Osiedla
3.1. Oświata
Szkoła: Kolejny raz sygnalizowaliśmy o trudnych warunkach w Szkole Podstawowej nr 13. Dzieci z klas
1-3 uczą się w systemie dwuzmianowym, lekcje kończą nawet o 16.40 co jest dla tych dzieci bardzo
złym rozwiązaniem. Brak wolnych sal lekcyjnych uniemożliwia organizację dodatkowych zajęć dla
uczniów naszej szkoły. Pomieszczenie, które pełni rolę stołówki jest ciasne, w szkole wydawanych jest
100 obiadów, podzielone na dwie przerwy obiadowe- około 50 obiadów na jedną turę, powoduje to,
że dzieci zwłaszcza młodsze nie zdążają zjeść swojego posiłku. Dlatego kolejny raz kierujemy zapytanie
czy istnieje szansa na rozbudowę szkoły?
Przedszkole: W imieniu zaniepokojonych mieszkańców dzielnicy Lipnik, zwłaszcza ludzi młodych, którzy
są lub będą rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym zgłaszamy ciągle istniejący problem lokalizacji
przedszkola w naszej dzielnicy (Przedszkole nr 27) - bezpośrednie sąsiedztwo obwodnicy
i ruchliwej ul. Krakowskiej, oraz uciążliwych przedsiębiorstw takich jak ZGO i baza Suez, co wiąże się
z hałasem, dużą emisją spalin i innymi uciążliwościami, które nie pomagają rozwojowi i nauce małych
dzieci. Sprawa ta była zgłaszana wielokrotnie, np. podczas zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla
Lipnik w 2015 roku, kiedy to Z-ca Prezydenta Waldemar Jędrusiński zadeklarował, że istnieją plany
budowy nowego przedszkola w Lipniku i miało ono rzekomo powstać w ciągu dwóch lat. W roku 2018
na zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla Lipnik zostaliśmy poinformowani, że nie będzie nowego
przedszkola na terenie naszego osiedla, zaproponowano nam inne przedszkola,
np. przy ul. Lipnickiej 34, ul. Kazimierza Wielkiego lub w Straconce, co jest niezgodne
z ustawową maksymalną odległością 3 kilometrów przedszkolaka od zamieszkania.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dzielnica Lipnik się rozrasta, a co za tym idzie przybywa w niej
mieszkańców. Dowodem na to jest duża ilość nowych budynków jednorodzinnych,
jak i powstałe osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Polnej, Ks Brzóski oraz nowo powstające,
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wielokondygnacyjne bloki przy ul. Krakowskiej. W 2018 roku, w imieniu zaniepokojonych mieszkańców
naszej dzielnicy, złożyliśmy kolejne pismo do Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, z
prośbą o rozpatrzenie potrzeby budowy nowego przedszkola w naszej dzielnicy, wskazując na tereny
należące do gminy lub Skarbu Państwa w rejonie szkoły lub terenu rekreacyjnego przy Ks Brzóski.
Mamy nadzieję, że z nastaniem nowych władz Miasta potrzeby dzielnicy Lipnik w tej kwestii spotkają
się ze zrozumieniem i chęcią podjęcia pilnych działań poprawiających jakość opieki przedszkolnej i
nauki naszych dzieci, zwłaszcza że m.in. budowa nowego przedszkola przy budynku szkoły to deklaracja
przedwyborcza obecnego Prezydenta.
Biblioteka: Obecnie trwa realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 „…bo łączy nas Lipnik”.
To projekt, który w 2018 roku w swojej idei połączył środowiska działające w Lipniku
i ich różne potrzeby. W ramach części oświatowej dla biblioteki w Lipniku zostanie zakupione
wyposażenie, sprzęt multimedialny, audiobooki oraz specjalne książki z dużą czcionką.
3.2. Kultura
W celu aktywizacji mieszkańców w zakresie kultury podjęliśmy szereg działań przyczyniających się m.in.
do zwiększenia integracji społecznej seniorów w regionie. Co więcej, wydarzenia te miały nie tylko
charakter oficjalny, ale także przyczyniły się do polepszenia i pogłębienia jakości komunikacji pomiędzy
poszczególnymi grupami wiekowymi w obrębie dzielnicy Lipnika. Wielowymiarowość takich wydarzeń
spotkanie wigilijne dla emerytów i osób samotnych, czy Andrzejkowe spotkania dla seniorów, niesie za
sobą owoce w postaci zwiększenia świadomości przynależności lokalnej oraz tożsamości kulturowej
regionu. Spotkania dla seniorów odbywają się corocznie przy okazji najważniejszych świąt, dzięki
czemu wzbudzają radość szczególnie wśród osób osamotnionych czy też wykluczonych z życia
społecznego. Są to spotkania pełne ciepła, szacunku i wsparcia dla wieloletnich obywateli dzielnicy.
Faktem,
potwierdzającym
powyższe
jest
liczba
osób
uczestniczących
w wydarzeniach, wynosząca nawet 120 osób. Obok spotkań dla seniorów powołano do życia także
cykliczne noworoczne spotkania organizacji społecznych pozwalające na wzajemny dialog pomiędzy
grupami działającymi na terenie Lipnika. Takie okazje sprzyjają merytorycznej wymianie zdań pomiędzy
poszczególnymi podmiotami, co pozwala na podejmowanie wspólnych planów i działań dla dobra
dzielnicy, a także poprawiają bieżącą komunikację w zakresie przepływu informacji pomiędzy
organizacjami.
Rada Osiedla aktywnie włączała się także w działania na rzecz rozwoju Orkiestry Dętej Domu Kultury w
Lipniku, prężnie działającej jednostki muzycznej. Inicjatywa ta szczególnie jest aktywizowana podczas
organizacji corocznego Koncertu Noworocznego Orkiestry. Już 4 rok z rzędu byliśmy
współorganizatorem Lipnickiego Pikniku Rodzinnego – najliczniejszej imprezy w roku. Mieliśmy też swój
udział w wyjątkowej akcji z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, tj wspólnego odśpiewania
Hymnu Polski. Warto wspomnieć o jeszcze jednym ważnym dla społeczności wydarzeniu w
wyjątkowym miejscu - a mianowicie, mimo tego że jeszcze nie jest odremontowany, Amfiteatr
ponownie gościł tłumy lipniczan podczas barwnej procesji Bożego Ciała.
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Rada, w miarę możliwości z przydzielonych środków finansowych, wspiera inne imprezy odbywające
się w naszej dzielnicy, takie jak: Konkurs Kolęd i Pastorałek, Lipnicki Festiwal Słowa oraz imprezy przy
przedszkolu i szkole podstawowej.
Mając na uwadze ciągle rosnący potencjał ludzki w obrębie regionu jesteśmy pełni nadziei i planów na
kontynuowanie dotychczasowych działań polepszających komfort życia społeczno-kulturowego
dzielnicy Lipnika.
3.3. Sport i rekreacja, dziedzictwo kulturowe
Współpracując z BBOSiR promujemy wydarzenia sportowe odbywające się w mieście m.in.
w czasie ferii.
Plac zabaw i boisko „Pod Gaikami”. W obecnej kadencji Rady (lata 2015-2019) udało się doprowadzić w
ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego (BO) do zbudowania boiska sportowego przy ulicy Ks. Brzóski
(blisko granicy ze Straconką), jak i placu zabaw dla dzieci (w dwóch etapach), które to obiekty służyć
będą mieszkańcom Lipnika i okolic przez dziesiątki (mamy nadzieję) lat. Otwarcie boiska sportowego
(wielofunkcyjnego) 11 września 2017 roku było dużym wydarzeniem w dziejach Lipnika, które
dodatkowo związane było z festynem i turniejami piłki nożnej i siatkówki z zaprzyjaźnioną dzielnicą
Straconka. Cieszy duża frekwencja (zwłaszcza dzieci i młodzieży) na tych obiektach, oczywiście o ile
dopisuje aura. Rada osiedla czyni starania o dodatkowe wyposażenie boiska w zaplecze, oświetlenie, a
zimą lodowisko, dzięki czemu moglibyśmy jeszcze efektywniej korzystać z zainwestowanych
w budowę obiektu środków.
Niestety ani 2017 roku, ani nawet w 2018 roku nie udało się zrealizować UM trzeciego etapu budowy
placu zabaw Pod Gaikami (BO217). Aktualnie zakończyła się procedura i został wybrany wykonawca.
Zgodnie z treścią przetargu w ramach tego etapu na placu zabaw ma powstać kolejny zabawowy zestaw
drewniany na nawierzchni bezpiecznej, urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz i twister),
a także ławka, kosz na śmieci i tablice. Pocieszające jest to, że przetarg tym razem został ogłoszony już
na początku roku. Zgodnie z zapewnieniami nowego opiekuna w UM, realizacja zadania powinna
zakończyć się do połowy roku 2019. Mocno trzymamy kciuki.
Obecnie trwa realizacja projektu BO2019”…bo łączy nas Lipnik”. To projekt, który w swojej idei połączył
środowiska działające w Lipniku i ich różne potrzeby. I tak w części uatrakcyjnienia strefy rekreacyjnej
jest realizowana potrzeba zgłaszana przez wiele lat przez mieszkańców, którzy sygnalizowali, iż w
Lipniku nie ma ławeczek, na których można usiąść. To właśnie skłoniło autorów do wnioskowania o
kilka ławeczek. Aby je urozmaicić, a także wesprzeć lokalnych artystów oraz szerzyć wiedzę na temat
przyrody regionu projektodawca zakłada, iż przy każdej ławeczce będzie stała drewniana rzeźba
przedstawiające
zwierzę,
które
można
spotkać
w beskidzkich lasach. Obecnie odpowiednie jednostki miejskie rozpoczęły realizację tego zadania. Jak
do tej pory oceniamy, iż w 2019 roku proces ten przebiega sprawnie i jest duże prawdopodobieństwo
sukcesu.
Kolejny plac zabaw bliżej Wróblowic, dla mieszkańców z tej części Lipnika jest przedmiotem starań Rady
Osiedla i mieszkańców od roku 2017. Mieszkańcy zgłosili już taki projekt w ramach minionych edycji
Budżetu Obywatelskiego – niestety nieskutecznie ze względu na brak dostępności terenów miejskich.
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Trwają rozmowy dotyczące rozwiązania tego problemu. Górka saneczkowa oraz trasy dla narciarstwa
biegowego to kolejne inicjatywy w projektach zgłaszanych przez mieszkańców do Budżetu
Obywatelskiego w minionych latach. Tu również trwają ustalenia związane z własnością terenu oraz
przeznaczaniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kontynuowanie działań w
tym zakresie będzie wnioskiem dla prac przyszłej Rady Osiedla.
Amfiteatr w Lipniku: Obecna Rada Osiedla od początku swej kadencji ze szczególną troską podchodziła
do wyjątkowego obiektu, jakim jest lipnicki Amfiteatr. Dzięki pomocy Nadleśnictwa Bielsko udało się
zgłosić, a następnie z poparciem ponad 6500 osób wygrać fundusze w ramach Budżetu Obywatelskiego
2017
na
realizację
odbudowy
Amfiteatru.
Rada Osiedla i autor projektu „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy” Sławomir
Glaser podtrzymują swoje stanowisko odnośnie konieczności realizacji projektu przez inwestora Lasy
Państwowe
Nadleśnictwa
Bielsko
i
konieczności
przekazania
przez
UM
w Bielsku-Białej w/w podmiotowi przydzielonej kwoty 500 000 zł jako kosztów realizacji tej inwestycji,
zgodnie z ustaleniami sprzed blisko trzech lat. Przypominamy, iż Zarządzeniem Prezydenta BielskaBiałej
z
grudnia
2016
roku,
projekt
został
skierowany
do
realizacji.
Pomimo tego, ani w roku 2017, ani w roku 2018 amfiteatr w Lipniku nie został odbudowany.
W roku 2017 roku dało się odczuć wyraźną niechęć byłego Prezydenta Miasta Jacka Krywulta do tej
inwestycji. Pewne nadzieje na odbudowę Amfiteatru dał w trakcie kampanii prezydenckiej w 2018 roku
obecny Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, który zapewniał, iż Amfiteatr w Lipniku powstanie,
gdyż nie można lekceważyć ok. 6500 ludzi, którzy głosowali na ten projekt. Jak dotąd jednakże nie
rozpoczęto realizacji tej inwestycji. Autor projektu Sławomir Glaser jest w kontakcie
z Nadleśnictwem Bielsko-Biała i UM w Bielsku-Białej w tej sprawie. Nadleśnictwo jest gotowe do
realizacji projektu i dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę obiektu, finalizowane mają być
kwestie porozumienia pomiędzy UM i Nadleśnictwa w sprawie partycypowania w kosztach budowy
obiektu i zasad późniejszego zarządu. Wedle zapewnień tych podmiotów inwestycja ma być
realizowana jeszcze w 2019 roku. Liczymy na słowność i ostateczny finał w najbliższych miesiącach.
Leśniczówka z 1884 roku: Od wielu lat z wielką troską poruszany jest temat dalszej przyszłości
leśniczówki, która nadal należy do Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Bielsko. Nadal stoimy na
stanowisku, że Gmina Bielsko-Biała powinna podjąć się działań zmierzających do odzyskania przez
miasto Bielsko-Białą Lipnickiej Leśniczówki, i przewrócenia jej dawnej funkcji społecznej dla
realizowania tu oczekiwanej przez mieszkańców tego miasta funkcji przyrodniczo-turystycznej.
W ramach kampanii wyborczej obecny Prezydent deklarował, że miasto włączy się w koncepcję
budowy takiego miejsca rekreacji obejmującego również leśniczówkę. Mamy nadzieję na
zintensyfikowanie działań urzędu, szczególnie że wartość zabytkowa leśniczówki została uznana przez
konserwatora i poszerzyły się możliwości pokrycia finansowania. Przypominamy iż, dzięki m.in.
aktywności Stowarzyszenia Lipnik w październiku 2018 roku, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Katowicach wpisał Leśniczówkę do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.
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3.4. Edukacja ekologiczna
Rada Osiedla podczas spotkań z mieszkańcami np. Piknik Lipnicki, jak i za pośrednictwem Internetu
promuje wśród mieszkańców ekologiczne postawy. Poruszaliśmy temat ekologicznego spalania
bezdymnego, zagrożenia czadem, spalania odpadów czy gospodarki odpadami. Udostępniamy na
naszych stronach odczyty czujnika wskazującego jakość powietrza w centrum Lipnika (zakupiony przez
Stowarzyszenie Lipnik) – okazuje się to istotną informacją w okresie nasilonego smogu.
4. Zadania podjęte w zakresie współpracy ze służbami porządkowymi i innymi instytucjami
w sprawach bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie osiedla.
Jako Rada Osiedla pod kątem bezpieczeństwa jesteśmy w stałym kontakcie
z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz z Radnymi Rady Miejskiej. Reagujemy na wszystkie
nieprawidłowości ujawnione jak również zgłoszone przez mieszkańców. W efekcie współpracy ze
strażnikami miejskimi i dzielnicowym zwiększono ilość patroli służb mundurowych w rejonie boiska
przy ks Brzóski, a także przy szkole i innych newralgicznych punktach, w tym przy granicy z lasem gdzie
skarżono się na nielegalną jazdę motocykli. Promowaliśmy akcję „oznakuj swój rower”. Zgłaszamy
również wszystkie uciążliwości i zaniedbania takie jak zanieczyszczenia i uszkodzenia dróg przez pojazdy
wyjeżdżające z budów developerów, którzy prowadzą inwestycje w naszej dzielnicy.
W ramach zimowego utrzymania dróg reagujemy na zgłoszenia mieszkańców interweniując
u odpowiednich służb.
Podjęliśmy działania również w związku z zagrożeniami przy przebudowie ul. Krakowskiej
i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Jako Rada Osiedla uczestniczyliśmy w kilku spotkaniach z
przedstawicielami MZD, jak również organizowaliśmy spotkania z przedstawicielami MZD oraz
wykonawcą przebudowy ul. Krakowskiej firmą Eurovia, gdzie mieszkańcy mieli możliwość przedstawić
swoje propozycje oraz zastrzeżenia związane z uciążliwością objazdu ulicami Polną i przyległymi.
W związku z planowaną przebudową ul. Polnej zorganizowaliśmy spotkanie z Przedstawicielami MZD,
na którym mieszkańcy mieli możliwość z zapoznaniem się z planami przebudowy jak również mogli
wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia. W imieniu mieszkańców, ze względu na zwiększony ruch pojazdów
ul. Ptasią i Jastrzębią i zdarzenia drogowe, jakie miały tam miejsce, wystosowaliśmy pismo do MZD o
oznakowanie feralnego skrzyżowana celem zwiększenia bezpieczeństwa na w/w ulicach.
Dzięki realizacji projektu zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim na rok 2018 doprowadziliśmy do
wykonania bezpiecznej ścieżki dla pieszych pod wiaduktem (od OSP do kościoła), co wyraźnie ułatwiło
poruszanie się pieszych w tym rejonie. Od wielu lat, wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali potrzebę budowy
tego przejścia dla pieszych. Przypomnijmy, początkowo projekt został odrzucony, jednak dzięki
staraniom
autorów
udało
się
doprowadzić
do
jego
realizacji.
Obecnie trwa realizacja projektu BO2019 „…bo łączy nas Lipnik”, i w ramach wskazanej potrzeby
wzmocnienia bezpieczeństwa służb ratunkowych, projekt zakłada doposażenie jednostki OSP Lipnik
w niezbędny sprzęt, tj. kamera termowizyjna, pompy oraz nożyce i piły potrzebne w trakcie udzielania
pomocy ofiarom wypadków drogowych.
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Jako Rada Osiedla jesteśmy otwarci i zachęcamy do przekazywania pośrednio nam wszelkich informacji
mogących poprawić bezpieczeństwo. Jednocześnie stale promujemy wśród mieszkańców
proponowane przez służby kanały komunikacji bezpośredniej takie jak: internetowy system zgłoszeń
dla mieszkańców – ZgłoszeniaBB, Policyjna Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa czy aplikacja „Moja
Komenda”.
5. Zadania podjęte w zakresie ładu przestrzennego oraz zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu
zagospodarowania przestrzennego
Rada Osiedla kontynuuje starania o jasne ustalenie koncepcji rozwoju dzielnicy Lipnik oraz
uaktualnienie wizji Lipnika w Studium Rozwoju Miasta Bielska-Białej, zgodnie z potrzebami
mieszkańców. Spoglądając na Lipnik z perspektywy całego miasta, które ma ambicje i potencjał do bycia
nowoczesnym i ekologicznym, dzielnica ta ma unikalne predyspozycje do zaprezentowania walorów
przyrodniczo-krajobrazowych Bielska-Białej wręcz w naturalny sposób. Warto przytoczyć tu wyniki
ankiety "Lipnik - zielony czy przemysłowy?", jaką pod koniec 2017 roku przeprowadziliśmy wśród
mieszkańców. Miała ona na celu zebranie opinii szerszego grona mieszkańców na temat kierunków
zagospodarowania dzielnicy Lipnik. Z zebranych opinii wynika, że 97% ankietowanych łączy Lipnik z
dzielnicą mieszkaniową i rekreacyjną. Na obszarze spornej strefy przemysłowej, wskazano jako
oczekiwane przeznaczenie go jako: tereny leśne i zieleni (34% obszaru), tereny zabudowy
mieszkaniowej (28%), tereny sportu i rekreacji (25%), usługi i drobne wytwórstwo (12%)
i zaledwie 1% obszaru na tereny przemysłowe. Niepokojący jest dodatkowo fakt, że tylko
4% ankietowych wiedziało o planowanej strefie przemysłowej w okresie konsultacji
prowadzonych przez Urząd tj. przed rokiem 2012.
Dalsze działania w zakresie sprzeciwu dla ulokowania przy ulicy Krakowskiej strefy technicznej obsługi
miasta w tym strefy przemysłowej oraz kruszarni.
Kluczowym w zakresie strefy przemysłowej w dalszym ciągu pozostaje wspólne działanie: Rady Osiedla
Lipnik, Stowarzyszenia Atmosfera, Stowarzyszenia Lipnik, OSP Lipnik, Grupy strefy przemysłowej
skupionej przy RO Lipnik oraz mieszkańców naszej dzielnicy. Ta ponad trzy letnia współpraca została
wyrażona
w
dziesiątkach
spotkań,
mediacji
i
wystąpień
publicznych
oraz
w postaci podpisów złożonych pod kilkoma tysiącami pism ze sprzeciwem społeczeństwa dla strefy
przemysłowej. Za ten wspólny wysiłek bardzo serdecznie Państwu dziękujemy!
Głównym postulatem mieszkańców jest zmiana funkcji terenów położonych w rejonie ulicy Krakowskiej
przylegających do otuliny potoku Krzywa, obecnie oznaczonych w dokumentach planistycznych miasta
(tj studium i MPZP), z predysponowanych do funkcji usługowo wytwórczej (UP) na funkcję usługową (U)
z zakazem lokalizacji usług mogących powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko i
jeśli to możliwe powiększenie obszaru zabudowy mieszkaniowo usługowej (MNU) od strony ul.
Krakowskiej. Wnioskujemy także o dopuszczenie tych obszarów jako predysponowanych do funkcji
turystyczno-rekreacyjnej uwzględniając ochronę otaczającego sąsiedztwa strefy środowiska
przyrodniczego (Z, ZS, ZP, ZD).
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Nasze działania możemy podzielić na trzy bardzo ważne zagadnienia:
5.1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju dla miasta Bielska-Białej (Studium)
Nasze zainteresowanie w tym zakresie skupiamy oczywiście na dzielnicy Lipnik. Przypomnijmy, że jako
mieszkańcy złożyliśmy w tej sprawie kilka tysięcy wniosków o zmianę zapisów Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Ok 400 wniosków z 2015 roku Prezydent
odrzucił, w 2017 złożyliśmy ponownie 1004 wnioski, które powinny być rozpatrzone do końca 2018
roku ale nadal nie zostały rozpatrzone; a obecnie trwa kolejne składanie wniosków, których ilość już
dochodzi
do
tysiąca
i
nadal
spływają
nowe
do
urzędu.
Jak widać sprzeciw mieszkańców jest jednoznaczny, niezmienny i poparty potrzebą ogromnej grupy
społeczeństwa.
W ramach trwającej na przełomie roku 2018/2019, procedury miejskich konsultacji zmian
w Studium, jako Rada Osiedla zorganizowaliśmy spotkanie specjalnie dla mieszkańców Lipnika, tutaj na
miejscu w Lipniku, z udziałem z-cy Prezydenta miasta Przemysława Kamińskiego. Podczas spotkania
nasze oczekiwania kolejny raz zostały przedstawione w sposób jednoznaczny – brak zgodny na
przemysł i usługi uciążliwe w Lipniku. Niestety mimo kilku tysięcy opinii, składanych od 2015 roku,
przedstawiony nam projekt zmienianego właśnie Studium nadal zakłada funkcję przemysłową na
spornym obszarze. W efekcie skazuje się tą podgórską cześć miasta na skażenie przemysłem terenów
cennych przyrodniczo i zabudowanych domami, a także likwidację części obszaru ogródków
działkowych. Rezerwa dla strefy przemysłowej w Lipniku to zapis z lat 90-tych, a od tamtej pory ten
obszar i potrzeby społeczeństwa diametralnie się zmieniły. Dlatego wierzymy, że w odpowiedzi na
zarówno nierozstrzygnięte wnioski z 2017 roku, jak i te składne obecnie, proponowane w projekcie
zapisy zostaną skorygowane przez Prezydenta miasta z uwzględnieniem sprzeciwu społecznego dla
strefy przemysłowej. Wszak „Studium to zbiór odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa”

5.2. Uchwalenie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
Działania Rady Osiedla zmierzające do umieszczenia w MPZP zapisów zabezpieczających omawiany
teren przed uciążliwością strefy przemysłowej prowadzone są nieprzerwanie od 2015 roku. Dla
porządku należy przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po skardze
mieszkańców, na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność MPZP przyjętego uchwałą
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. nr XXII/576/2012 w części dotyczących
terenów oznaczonych jako: 116_U,P-01 do 116_U,P-11, 116_P-01 do 116_P-07,116_O,P-01, 116_O.P02, 116_ZI-01 do 116_ZI-03.
Po upływie prawie roku od unieważnienia MPZP i braku efektywnych działań ze strony Prezydenta,
Rada Osiedla Lipnik w dniu 16.04.2018 złożyła własną propozycję nowelizacji MPZP (wykorzystując
tekst uchylonego planu, dokonując zmiany niektórych zapisów, tak aby stał się on bezpieczny
i przyjazny dla mieszkańców). Niestety Prezydent w piśmie z dnia 10.05.2018 wykluczył
zaproponowaną
formę
nowelizacji,
wytknął
Radzie
niezgodność
postępowania
z technikami prawodawczymi i planistycznymi - a przecież my nie jesteśmy planistami.
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Przy braku działań ze strony urzędu, w dniu 04.06.2018 złożyliśmy po raz kolejny nasze propozycje
zapisów rozwoju i zagospodarowania przedmiotowego terenu. Nasze propozycje oczywiście wnoszą
zapisy maksymalnie ograniczające uciążliwą działalność produkcyjną. Niestety w związku z tym, że
MPZP musi być zgodny z obowiązującym Studium, nie mogliśmy wnioskować w MPZP o zupełny zakaz
funkcji produkcyjnej. Dlatego tak ważne jest aby to w Studium usunięto funkcję z usługowoprodukcyjną.
W dalszej kolejności Prezydent obwieścił w dniu 06.07.2018r, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej NR XLII/850/2018 z dnia 19 czerwca 2018, przystępuje do sporządzenia nowego MPZP
z terminem składania wniosków do dnia 27.07.2018. Poinformowaliśmy mieszkańców o tym krótkim
wakacyjnym terminie składania wniosków, z naszych informacji wynika, że zostało złożonych ok 900
wniosków.
Obecnie procedowana budowa nowego MPZP jest dość niefortunnie umiejscowiona w czasie innych
wydarzeń. Od unieważnienia w sierpniu 2017 roku MPZP, mieszkańcom zależało na jak najszybszym
uchwaleniu planu, mogącego choć trochę zabezpieczyć Lipnik przed strefą przemysłową. Standardowa
procedura mogłaby trwać zaledwie 9 miesięcy. I wówczas już od 2018 roku, ten może niedoskonały
dokument, mógłby do czasu zmiany Studium chronić mieszkańców. Niestety mija już 18 miesiąc od
unieważnienia, a Urząd nadal nie potrafi podać terminu wdrożenia nowego planu – mówi się nam o
końcówce roku 2019, ale jedocześnie uzależnia się ten termin od procedury zmiany Studium. W
zasadzie jeśli Prezydent poprze wnioski mieszkańców zamieniając funkcję na tym obszarze w Studium
to procedura tworzenia MPZP rozpocznie się właściwie od nowa. A na tym obszarze przez kolejne
miesiące (mamy nadzieję że nie lata) nie będzie obowiązującego MPZP. Brak planu niesie ryzyko
niewłaściwej zabudowy.
5.3. Niedopuszczenie do budowy kruszarni lub innych przedsięwzięć uciążliwych dla okolicznych
mieszkańców i naszej dzielnicy
Kolejnym niezwykle ważnym postępowaniem dla naszej dzielnicy było postępowanie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na budowę kruszarni. Jest to pierwsza inwestycja mogąca być źródłem
uciążliwości ze strefy przemysłowej. Inwestor w dniu 07.07.2017 złożył ponownie do Prezydenta
Miasta Bielska-Białej wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kruszarni wraz z kartą
informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem Inwestor wnioskował o kruszenie kamienia naturalnego
zamiast odpadów budowlanych. Prezydent miasta Bielska-Białej, wszczął postępowanie w dniu
25.08.2017, a w dniu 22.09.2017 wydał obwieszenie o obowiązku sporządzenia pełnego raportu
oddziaływania na środowisko. Stowarzyszenie Atmosfera od dnia 17.10.2017 zostało jedną ze stron
postępowania, po wielomiesięcznej batalii, prowadzeniu analiz, składaniu pism, a nawet postępowaniu
prokuratorskim, w imieniu kończącego kadencję Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dniu 20.11.2018
wydano decyzję pozytywną o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji kruszarni. Dla
mieszkańców Lipnika była to oszałamiająca wiadomość, dlatego że od początku rozmów o naszych
wątpliwościach celowości strefy przemysłowej na tym obszarze, przedstawiciele Urzędu zapewniali
społeczeństwo, że nie dopuszczą do powstania tu uciążliwych przedsięwzięć –
a takim właśnie jest kruszarnia, na budowę której właśnie Urząd się zgodził.
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Ponownie osamotnieni przez Urząd mieszkańcy jak i Stowarzyszenie Atmosfera złożyli wnioski
z odwołaniem od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Dodatkowo na sesji
Rady Miejskiej w dniu 29.11.2018 w imieniu mieszkańców Lipnika wystąpiła Pani Renata Lejawka
apelując do Radnych i Prezydenta o dotrzymanie wielokrotnie, publicznie składanych obietnic, że
kruszarni w Lipniku nie będzie oraz o pilne i realne przystąpienie do prac nad zmianami Studium
i MPZP. Po tej interwencji strony społecznej, kolegium odwoławcze uznało zażalenie wskazując
jedocześnie na niezgodności formalne. Tym samym SKO w dniu 08.01.2019 wydało decyzję uchylającą
pozytywną decyzję Prezydenta i skierowało postępowanie do ponownego rozpatrzenia. Warto
nadmienić, że Inwestor w grudniu złożył słowną deklarację Prezydentowi, że wycofuje się
z kruszarni na tym terenie. Jednak już początkiem roku złożył sprzeciw do decyzji SKO. W efekcie
wniosku inwestora sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (WSA).
Prezydent w dniu 21.02.2019 postanowił zawiesić postępowanie w urzędzie miejskim do czasu
rozstrzygnięcia w WSA.
Należy zatem podsumować, że sprawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kruszarni nie jest
zakończona a odroczona w czasie, i jej rozstrzygnięcia nie znamy na tą chwilę. A na obszarze gdzie może
powstać np. kruszarnia od kilku lat prowadzona jest różnoraka aktywność inwestora, już dziś będąca
źródłem skarg wielu mieszkańców. Na koniec, mała refleksja, sprawę tzw. Strefy przemysłowej jako
mieszkańcy Lipnika, organizacje lipnickie i Rada Osiedla Lipnik procedujemy od sierpnia 2015 roku.
Szanowni Państwo, to już 3,5 roku, ciężkiej pracy, wysiłku i walki nas wszystkich o przyszłość naszej
dzielnicy:
 smutne jest to, że to ogromna praca mieszkańców, której efektu końcowego nadal nie widać.
Dlaczego ze strony urzędu trafiamy na upór, brak zrozumienia, nieporadność, brak dobrej woli,
czy może jeszcze coś innego?
 nadzieja, naszą nadzieją, jest zmiana, ta zmiana która dokonała się jesienią ubiegłego roku
w urzędzie miejskim. Jeszcze dźwięczą u uszach obietnice wyborcze, to już najwyższy czas aby
je zrealizować i to maksymalnie szybko i sprawnie.
Ta dzielnica potrzebuje nadal Państwa, mieszkańców Lipnika, okolicznych dzielnic oraz Kóz.
Potrzebujemy Waszej pomocy i determinacji, prosimy o ciągłe wspieranie reprezentujących Lipnik
organizacji, o ciągłe żywe interesowanie się przebiegiem wymienionych przed chwilą zagadnień. Nie
możemy pozwolić aby tak wiele naszego wspólnego wysiłku poszło na marne.
6. Zadania podjęte w zakresie tworzenia więzi lokalnych
Nasz Lipnik w czasie obecnej kadencji Rady Osiedla został doświadczony wieloma zdarzeniami
mogącymi przynieść stałe skutki w dziejach tego miejsca. To długo oczekiwany początek rozwoju
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, czyli zbudowanie zupełnie nowego i pierwszego w Lipniku
ogólnodostępnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska. To zdobycie środków na odbudowę
leśnego amfiteatru, rozpoczęte plany dla kolejnego placu zabaw, górki saneczkowej czy trasy
narciarstwa biegowego. Wszystko powyższe zawdzięczamy w zasadzie sami sobie, gdyż to same
projekty Budżetu Obywatelskiego, które miasto realizuje tylko dlatego, że mieszkańcy wykazali dość
zaangażowania aby zdobyć finansowanie na te cele. Jako Rada Osiedla jesteśmy dumni z wyników BO,
jakie Lipnik uzyskał w skali miasta.
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Niestety w omawianym okresie przyszło nam również toczyć spór w trosce o przyszłość Lipnika. Przy
nadziei na rozkwit Lipnika jako „dzielnicy zielonej”, wisi nad nami widmo niszczących skutków strefy
przemysłowej jakie mogłyby wpłynąć nieodwracalnie na tą część miasta. To niezrozumiała ignorancja
braku zabezpieczenia nas przed hałasem. Walka o przetrwanie zabytku jakim jest Leśniczówka. To
również trudny dla mieszkańców czas przebudowy największej drogi tj ul. Krakowskiej. I czas
konkretnych ustaleń jak ma zostać przebudowana ul. Polna – oczekiwana od wielu lat. Jak również
klarujące się plany przebudowy ryneczku.
Te inwestycje, przebudowy i koncepcje są wynikiem oraz idą w parze z wciąż zwiększającą się
popularnością Lipnika. W zasadzie Lipnik obecnie jest placem budowy domów jednorodzinnych,
a także wielorodzinnych. Po prostu ludzie chcą mieszkać w Lipniku. Stąd postulaty Rady Osiedla do
Urzędu o rozbudowę usług towarzyszących mieszkaniówce, w tym przede wszystkim przedszkola
i szkoły, a także komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych.
Niezmiennie najważniejszym skarbem Lipnika jest sama społeczność lokalna. Mieszkańcy zrzeszeni
w kluby, stowarzyszenia, rady przy szkole czy parafii, a nawet spontaniczne komitety, zgodnie
i efektywnie współpracują na rzecz dzielnicy. Społeczność Lipnika należy do aktywnej
i świadomej grupy, która z troską i konstruktywnym działaniem pragnie kreować życie swoje
i przyszłych pokoleń w Lipniku. To przyjemność i zobowiązanie reprezentować taką społeczność.
Kadencja obecnej Rady dobiega końca i już niebawem kolejne osoby będą mogły zostać wybrane na
reprezentantów interesów Lipnika. Z tego miejsca pragnę zaznaczyć ogromny wkład pracy jaką na co
dzień wykonywali społecznie członkowie Rady Osiedla Lipnik – to praca zespołowa, a to wspaniały
zespół. Szczegóły naszych prac zostały przedstawione w obszernych sprawozdaniach rocznych z
minionych lat. Gorąco Wam dziękuję za te minione 4 lata.
W imieniu członków Rady Osiedla Lipnik i własnym, wszystkim sympatykom Lipnika serdecznie
dziękuję za współpracę i zachęcam do dalszego aktywnego współdziałania na rzecz naszej dzielnicy.
- na tym sprawozdanie zakończonoBielsko-Biała, 31-01-2019

przewodniczący Rady Osiedla Lipnik
Sławomir Glaser
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