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Twój głos buduje
Głosowanie na Amfiteatr będzie trwało od 21 
października do 28 października 2016 roku 
(oprócz soboty i niedzieli) od godziny 16.00 
do 17.00 w siedzibie Rady Osiedla LIPNIK 
w Domu Kultury w Lipniku. Można również 
głosować w Urzędzie Miasta Bielska-Białej 
w godzinach urzędowania lub całą dobę przez 
Internet na stronie Budżetu Obywatelskiego: 

www.obywatelskibb.pl

1997 – obchody 700 lat dzielnicy Lipnik

2016 – Światowe dni Młodzieży

Wizualizacja projektu

1999
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Wizualizacja projektu: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka”
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AMFITEATR
Po prostu zróbmy to

Może tego nie wiesz, ale w Biel-
sku-Białej jest Amfiteatr i jest on 
w Lipniku, a właściwie to co z nie-
go pozostało. To klimatyczne miej-
sce znajduje się na stoku Gaików 
ok. 500 metrów od Leśniczówki. 
Dawno temu amfiteatr był własno-
ścią miasta Białej. Zbudowany zo-
stał w czasach II Rzeczpospolitej. 
Do 1939 roku był bardzo popular-
nym miejscem wypoczynku miesz-
kańców Bielska oraz Białej. Po 
wojnie zapomniano o nim na ponad 
60 lat. Połączenie w roku 1951 
Białej i Bielska, spowodowało, że 
jego właścicielem zostało przed-
siębiorstwo Lasy Państwowe. 

Po wielu latach zapo-
mnienia w roku 1997 
w amfiteatrze zorgani-
zowano pierwszą im-
prezę dla mieszkań-
ców. Był to jubileusz 

Wizualizacja projektu

Amfiteatr w Lipniku 2016

Wizualizacja projektu

Amfiteatr w Lipniku 2016
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Wizualizacja projektu: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka”

700-lecia Lipnika. W latach 1997–
2006 Stowarzyszenie LIPNIK or-
ganizowało w amfiteatrze Pikniki 
Lipnickie. W tym roku w lipcu 
amfiteatr znowu na chwilę ożył za 
sprawą Światowych Dni Młodzie-
ży. Mieszkańcy Lipnika z pielgrzy-
mami z Francji zorganizowali 
w amfiteatrze uroczystą mszę. 
Mimo złego stanu technicznego to 
urokliwe miejsce nadal przyciąga 
wiele osób szukających wypoczyn-
ku w ciszy i spokoju. 

Początkiem bieżącego roku 
Nadleśnictwo Bielsko w osobie 

Nadleśniczego Pana 
Huberta Kobar-

skiego, zaproponowa-
ło lokalnej społeczno-

ści Lipnika odbudowę 
Amfiteatru. W imieniu 

naszej dzielnicy zaproszenie 
do współpracy przyjął Pan 

Sławomir Glaser - Przewodniczą-
cy Rady Osiedla Lipnik. Wezwanie 
do wspólnego działania podjęły 
również lokalne organizacje: Sto-

warzyszenie Lipnik, Stowarzy-
szenie Atmosfera, Rada Osiedla 
Lipnik, OSP Lipnik, Parafialny 
Klub Sportowy. Amfiteatr razem 
z Leśniczówką ma ogromne moż-
liwości. Już w niedalekiej przyszło-
ści może to być nowe miejsce na-

szego wypoczynku. Powinno ono 
obejmować m.in. budowę tras ro-
werowych, ścieżek dla biegaczy 
i spacerowiczów oraz trasy dla 
narciarzy biegowych. Leśniczówka 
powinna w tym projekcie na po-
wrót pełnić rolę schroniska górskie-
go gdzie będzie można zjeść posi-
łek, a nawet zatrzymać się na noc-
leg w budynku lub na utworzonym 
obok polu campingowym. 

Dzisiaj dzięki Budżetowi Oby-
watelskiemu możemy odbudować 
amfiteatr w Lipniku, by znowu nam 
służył. Gdy go już odbudujemy 
warto będzie tam znowu pojechać 
na rowerową wycieczkę, pójść na 
spacer lub pobiegać, iść na koncert 
lub przedstawienie teatralne, a na-
wet umówić się na randkę. Zagło-
suj na to piękne miejsce i spraw, 
że amfiteatr znowu ożyje.

Paweł Pajor

już w niedalekiej 
przyszłości
może to być 

miejsce naszego 
wypoczynku
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Boisko Aktywnych

GAZETA  LIPNICkA
ukazuje  się  od 1997  r.

1298 Niezależne, bezpłatne pismo społeczno-informacyjne dzielnicy Lipnik miasta Bielska-Białej. 
Numer redagował zespół: Renata Lejawka, Joanna Łoboz, Paweł Pajor (redaktor naczelny).

Wydawca: Stowarzyszenie Lipnik, 43-305 Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29, e-mail: lipnik@lipnik.org • www.lipnik.org

Boisko przy ul. Ks. Brzóski…      2002 r.
…2016 r.

Dzięki niezwykłej aktywności 
mieszkańców Lipnika, w niedzie-
lę 11 września 2016 roku w na-
szej dzielnicy, przy ulicy Ks. 
Brzóski otwarto nowoczesne, 
wielofunkcyjne boisko sportowe 
o syntetycznej nawierzchni. Bo-
isko zostało sfinansowane przez 
Miasto Bielsko-Biała ze środków 
Budżetu Obywatelskiego 2016. 
Pomysłodawcą budowy boiska 
był Pan Roman Kubica, a autor-
ką projektu złożonego do budże-
tu obywatelskiego pt.: „Sport 
inwestycją w przyszłość, czyli 

Czekało wiele atrakcji 
sportowych oraz pyszna 
grochówka podawana 

z prawdziwej wojskowej 
kuchni polowej

modernizacja boiska przy ul. Ks. 
Stanisława Brzóski”, była miesz-
kanka Lipnika, Pani Joanna Ło-
boz. Nowe boisko wraz z budo-
wanym placem zabaw dla dzieci 
będzie w Lipniku częścią terenu 
rekreacyjno-sportowego „Pod 

Gaikami”. Zgromadzonych na 
uroczystości mieszkańców przy-
witał Pan Sławomir Glaser – 
Przewodniczący Rady Osiedla 
Lipnik. Otwarcia boiska uświetnił 
Pan Prezydent Jacek Krywult, 
a obiekt poświęcił Proboszcz Lip-

nickiej Parafii, Ksiądz Dziekan 
Jerzy Wojciechowski. Otwarcie 
boiska było okazją do zorganizo-
wania Pikniku Sportowego. Pod-
czas imprezy rozegrano kilka 
emocjonujących meczów m.in. 
towarzyski mecz w piłce nożnej 
pomiędzy Lipnikiem, a Stracon-
ką. Otwarcie boiska zgromadziło 
kilkuset mieszkańców, na których 
czekało wiele atrakcji sportowych 
oraz pyszna grochówka podawa-
na z prawdziwej wojskowej 
kuchni polowej. 

Paweł Pajor


