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Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska - Białej na rok 2016. Zasady pozostały 
takie same jak poprzednio. Mamy projekty osiedlowe oraz ogólnomiejskie.

TEREN REKREACYJNY “POD GAIKAMI” - część rekreacyjna!
Małymi kroczkami budujemy plac zabaw (projekt osiedlowy)

W ramach zgłoszonego projektu osiedlowego Budżetu Obywatelskiego (BO) w 2015 roku, 
małym kroczkiem było wykonanie I etapu tego wielkiego pomysłu, czyli placu zabaw dla 
najmłodszych dzieci. Od października można wreszcie skorzystać z radości jaką daje 
wspólna zabawa w tym miejscu. Konsekwentnie, w ramach osiedlowej inwestycji Lipnika z 
BO na rok 2016, będzie kontynuowana budowa. Na tym etapie powstanie plac zabaw dla 
dzieci starszych wraz z urządzeniami siłowni plenerowej.  
To już pewne, ponieważ jest to jedyny projekt, który został dopuszczony tym samym 
zostanie automatycznie przekazany do realizacji w 2016r.

CZĘŚĆ SPORTOWA TERENU - musimy o to zawalczyć!
Wielki krok to budowa boiska wielofunkcyjnego (projekt ogólnomiejski)

Możemy podołać temu wyzwaniu tylko poprzez aktywność i poparcie społeczne.  Biorąc 
sprawy we własne ręce możemy doprowadzić do modernizacji tego terenu budując 
wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych, takich jak piłka nożna, koszykówka czy 
siatkówka. Całość w nowoczesnym standardzie sztucznej nawierzchni poliuretanowej, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami do gry i oczywiście ogrodzeniem oraz wysokimi 
„piłkołapami”. Koszt projektu wyceniono szacunkowo na 475 000 zł! Byłby to podobny 
kompleks jak przy szkole, jednak o dużo większej dostępności zarówno dla mieszkańców 
Lipnika jak i sąsiadujących mieszkańców Straconki czy Złotych Łan. Nie musielibyśmy się 
również dostosowywać do godzin lekcyjnych pięknego boiska szkolnego, które i tak ledwo 
starcza dla potrzeb zajęć WF szkoły i gimnazjum.

INWESTUJEMY 
W SPORT!

Doświadczenia lat poprzednich wyraźnie 
pokazują jak wiele może sprawić siła 
zaangażowanych mieszkańców. Przykładem 
naszego wspólnego sukcesu może być 
świeżo oddany do użytku parking na blisko 
40 samochodów. 
Kolejny raz nadarza się doskonała szansa 
zmiany na lepsze naszego lokalnego 
otoczenia. 

www.obywatelskibb.pl



Projekt popierają:

Projekt (OBB_032) dotyczy modernizacji 
obecnego boiska trawiastego poprzez 
utworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego, 
wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych. 
Powstałe boisko stanowić będzie część Terenu 
Rekreacyjno-Sportowego „Pod Gaikami” 
(utworzonego wraz z powstającym placem 
zabaw oraz zaplanowaną siłownią zewnętrzną). 
Teren ten znajduje się na granicy 
Lipnik-Straconka i jest on na trasie Straconka 
(Bulwary) przez Lipnik do Złotych Łanów.

Projekty dla Lipnika www.lipnik.um.bielsko.pl

Od 5 do 13 listopada 2015 każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który skończył 16 lat może 
oddać swój głos. Głosować można:
* osobiście: w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy urzędu 
             w Domu Kultury w Lipniku w godzinach od 16:00-17:00 
* drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.obywatelskibb.pl
W dniach: 07,08.11.2015r. (weekend) i 11.11.2015r. (święto) punkty do głosowania
bezpośredniego będą nieczynne. W te dni będzie można głosować elektronicznie.

Tak jak w poprzedniej edycji na ulicach naszej dzielnicy 
będzie można spotkać wolontariuszy, którzy udzielą 
wszelkich informacji na temat projektu.

Zachęć SWOICH ZNAJOMYCH,
aby wsparli projekt wspierający sport w LIPNIKU

Rada Osiedla Lipnik
Rada Osiedla Straconka
Parafia Lipnik
Miejski Dom Kultury Lipnik
Stowarzyszenie Atmosfera

Stowarzyszenie Lipnik
Szkoła Podstawowa nr 13
Gimnazjum nr 4 
Przedszkole „Promyczek”
OSP Lipnik
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