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Renata Lejawka Ctrl-Alt &GO - Lipnicka ścieżka zdrowia z 
altanami dla aktywnych/  
W codziennym życiu często mamy ochotę już 
tylko na reset samopoczucia i ponowne 
naładowanie się energią – w żargonie 
komputerowców powiedzielibyśmy, że pozostało 
już tylko: ctrl-alt-delete. W Lipniku proponujemy 
nieco inny reset, a mianowicie projekt „ctrl-alt 
&GO”, czyli CTRL - skontroluj kondycję, ALT - 
w altanach aktywności ruchowej, i GO – ruszaj w 
trasę. Projektem chcemy uatrakcyjnić 
mieszkańcom Lipnika i mile widzianym sąsiadom 
tak lubianą przez nich aktywność ruchową po 
podgórskich ścieżkach naszej dzielnicy. 
Jednocześnie pragniemy zapewnić minimalną 
infrastrukturę na trasie w postaci altan 
wyposażonych w stół i ławy do odpoczynku, 
plansze kondycyjne do gry i proste przyrządy do 
ćwiczeń. Pomysł zakłada zabawę i rywalizację 
zakończoną nagrodami dla najlepszych. Jest to 
także próba przywrócenia przestrzeni miejskiej 
tych tradycyjnych miejsc rekreacji w różnych 
częściach Lipnika, o których często teraz mówi 
się „tam bawiliśmy się, kiedy byliśmy mali”. 
Wszystko w oparciu o nowoczesną formę 
interaktywnej aplikacji mobilnej jak i klasyczne 
formy takie jak ilustrowane tablice. Dzięki 
różnorodnej lokalizacji tras i altan zarówno 
biegacze, rowerzyści jak i spacerowicze znajdą 
dla siebie wiele ciekawych i atrakcyjnych 
ruchowo propozycji. 

Lokalizacja projektu 
rozkłada punkty w 
altanach na terenie 
Lipnika uwzględniając 
duże skupisko ścieżek 
wokół centrum Lipnika 
oraz dalej wysunięte 
punkty jak teren zapory 
na Krzywej. Propozycje 
lokalizacji altan na terenie 
gminnym (wg załączonej 
mapy):     1. Altana „Na 
Krzywej” – przy zaporze 
na potoku Krzywa - rejon 
ul Przelotnej i Łososiowej 
– Szlak Papieski (działka 
nr 2584/32, 2584/33, 
2584/17);                   2. 
Altana „Na sośnie” – 
Żeleńskiego/ Warmińska 
(działka nr 1275, 
1300/561);         3. Altana 
„Pod Gaikami” – 
Pomorska/ks. Brzóski 
(działka nr 1300/343); 4. 
Altana „Pod śliwką” – 
między Kaliską a 
Sieradzką (działka nr 
1070/357, 1070/354, 
1070/352, 1070/350) 5. 
Altana „Na tamie” – przy 
potoku Niwka, między 
Lipnicką a Miedzianą 
(działka nr 904/4) 

 W trakcie opiniowania 
przez Zespół 

2 18-OBB 
002 

Sylwia Kulińska Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod 
chmurką” - “POD GAIKAMI” etap II/ 
Zrealizowanie projektu pozwoli na kontynuację 
budowy terenu rekreacyjnego „Pod Gaikami”. 

Bielsko – Biała, Lipnik, na 
zbiegu ulic ks. Brzóski i 
Pomorskiej obok boiska 
trawiastego, działki nr 

75.000 Pozytywna  
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Do zabawy na placu zabaw aktywnie będą mogły 
się włączyć dzieci starsze. Dołożenie siłowni 
zewnętrznej będzie wyśmienitym punktem na 
rozwój życia rekreacyjno – sportowo – 
społecznego dla mieszkańców nie tylko osiedla 
Lipnik, ale i całej bielskiej społeczności. 

1300/236; - wg 
załączonego wycinka 
mapy 

3 18-OBB 
003 

Elżbieta Jabłońska Chodnik na ul. Polnej/ Wykonanie chodnika 
wzdłuż ulicy Polnej. 

 

od kościoła w Lipniku do 
ul. Krakowskiej przez ul. 
Polną  

5.400.000 Negatywna –  
Projekt wpłynął  w dniu 
03.08. 2015 r. – po 
terminie. Brak 
wystarczającej liczby 
podpisów mieszkańców  
Lipnika. Budowa 
chodnika bez 
uwzględnienia 
przebudowy jezdni nie 
jest zasadna. Rozbudowa 
pasa drogowego wymaga 
pozyskania nowych 
terenów znajdujących się 
poza pasem drogowym, 
opracowania 
dokumentacji technicznej, 
uzyskania decyzji 
środowiskowej, 
pozwolenia wodno-
prawnego i decyzji ZRID. 
Koszt szacunkowy 
realizacji projektu jest 
wyższy niż wskazany dla 
danej jednostki. 
Wskazana we wniosku 
nieruchomości jest 
przeznaczona na inny cel 
tj. rozbudowę ul. Polnej. 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 
 


