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  Bielsko-Biała, dnia 10.01.2016r. 

 

ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo,      

bardzo dziękuję Państwu za ubiegłoroczną pomoc i wsparcie działań Stowarzyszenia Atmosfera i Rady 

Osiedla Lipnik w tak ważnych dla nas tematach jak „strefa przemysłowa” i budżet obywatelski. Dziękuję 

za udział w spotkaniach za pomoc w działaniach, złożone podpisy i pomoc w ich zbieraniu. Po zebraniu 

doświadczeń w sprawach ZGO, strefy przemysłowej i dwóch edycji budżetu obywatelskiego jesteśmy 

przekonani, że działania służb Urzędu Miejskiego bez naszego aktywnego udziału nie zapewnią rozwoju  

i komfortu życia w naszej dzielnicy na oczekiwanym przez nas wszystkich poziomie. 

Jako mieszkańcy naszej dzielnicy musimy stawiać na inicjatywę obywatelską i budowanie szerokiego 

zaangażowania mieszkańców. 

Obecnie mamy za sobą pewne sukcesy, jako społeczność jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez 

urzędy, instytucje i władze miasta, jednakże pamiętamy, że rok 2016 stawia przed nami wiele wyzwań, 

niektóre z nich na trwałe zmienią nasze otoczenie, wymienię tylko te kluczowe: 

1. Ukończenie zagadnienia „likwidacja uciążliwej strefy przemysłowej” przy ul. Krakowskiej i zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2. Weryfikacja odziaływania na środowisko  planowej budowy bazy SITA przy ul. Krakowskiej, 

3. Czuwanie i weryfikacja prac ZGO w zakresie testów i badań odbiorowych po rozbudowie, badania 

przepustowości kompostowni, zmiana pozwolenia zintegrowanego, zmiana odziaływania składowiska 

odpadów, 

4. Uruchomienie procesu badań hałasu z drogi S-69 i wprowadzenia do planów działań poprawczych, 

5. Przygotowanie solidnych propozycji budżetu obywatelskiego – edycja 2017. 

Potrzebujemy wsparcia merytorycznego, wsparcia w systematycznej pracy przeglądania i analizy 

dokumentów, przygotowania pism, poświęcenie przez kilka osób, zaledwie kilku godzin miesięcznie było 

by dla nas ogromną wartością i zwiększyło gwarancję wypracowania dobrych rozwiązań dla Lipnika. 

Dlatego też w dniu 28.01.2016 o godz. 18:00 w Domu Kultury w Lipniku organizujemy otwarte spotkanie 

Stowarzyszenia ATMOSFERA, w imieniu Stowarzyszenia zapraszam na spotkanie osoby, które chciałyby 

nas wesprzeć swoim działaniem, które chciałyby wpływać na rozwój naszego otoczenia, budowę 

szerokiego mocnego zaangażowania obywatelskiego. 

W imieniu Stowarzyszenia Atmosfera  

                                                                                                         Ryszard Szczotka 

 


