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Opis projektów, które znalazły się na liście  
podlegającej głosowaniu.
Opisy projektów stanowią odwzorowanie informacji zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym wskazanym przez wnioskodawców 
poszczególnych projektów.
Numery projektów odpowiadają numerom wskazanym w formularzu  
do głosowania.

TWÓJ BEŁCHATÓW
TWÓJ BUDŻET
TWÓJ POMYSŁ

www.decydujemy.belchatow.pl

II Budżet Obywatelski Bełchatowa
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1. Remont chodników na osiedlu Przytorze.
Szacunkowy koszt: 140 000,00 
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Osiedle Przytorze - chodnik wzdłuż ulicy Słowackiego  
oraz ulicy Energetyków.

Opis projektu:
Obecną nawierzchnię z płyt chodnikowych należy rozebrać. Ułożyć nową na-
wierzchnię chodnika z kostki brukowej. Wykonać podjazdy dla osób niepeł-
nosprawnych. 

2. Bełchatowski Rower Miejski  
- System Ekologicznej Komunikacji Miejskiej.

Szacunkowy koszt: 525 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Miasto Bełchatów - szczegółowe rozmieszczenie stacji ustalone będzie pod-
czas konsultacji społecznych.

Opis projektu:
Bełchatowski Rower Miejski to innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest 
powstanie w naszym mieście systemu publicznych rowerów miejskich. Bu-
dowa infrastruktury rowerowej oraz upowszechnienie tej formy doprowadzi  
do postrzegania ruchu rowerowego jako zdrowego, taniego, ekologicznego, 
lecz przede wszystkim alternatywnego środka transportu z pewnością spraw-
dzi się w naszym mieście.

3. Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw wkomponowane  
w tereny zielone za blokiem nr 306.

Szacunkowy koszt: 230 000,00

Opis projektów, które znalazły się na liście  
podlegającej głosowaniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Tereny zielone za blokiem numer 306 na osiedlu Dolnośląskim.

Opis projektu:

Wniosek zakłada wybudowanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wkom-
ponowanych w tereny zielone za blokiem numer 306 na osiedlu Dolnoślą-
skim. Wybudowanie siłowni zewnętrznej składającej się z kilkunastu urządzeń  
do ćwiczeń oraz placu zabaw dla dzieci wkomponowanych w tereny zielone. 
Będzie to miejsce gdzie mieszkańcy Bełchatowa będą mogli aktywnie spędzać 
czas. Poprawi się estetyka osiedla.

4. 
System wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi 
zjawiskami pogodowymi, wraz z całodobową obserwacją 
stanu pogody nad Bełchatowem oraz powiatem.

Szacunkowy koszt: 40.000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Dyżury obserwacyjne w jednym z dostępnych pomieszczeń na terenie mia-
sta, po za pracą dyżurową, obserwacje w domu. Przewidywane jest zainsta-
lowanie jednego radaru wyładowań atmosferycznych wraz z centralką ob-
sługową, oraz jednej, profesjonalnej stacji pogodowej na dachu ewentual-
nego budynku w którym miałaby się znaleźć siedziba. W miarę możliwości 
realizacja całego projektu odbywać się może również na całym wyznaczo-
nym terenie, przez utworzenie grupy operacyjno-pościgowej z podstawo-
wym, meteorologicznym wyposażeniem ewentualnego pojazdu.

Opis projektu:

Projekt polega na utworzeniu komórki obserwacyjno-ostrzegawczej, złożo-
nej z minimum 2 osób. Główne działania to wczesne informowanie obywate-
li oraz odpowiednich służb o ewentualnym zagrożeniu, oraz aktualizowane 
prognozy pogody wraz z informacjami o stanie faktycznym w czasie rzeczy-
wistym. Informacje oraz ostrzeżenia byłyby podawane za zgodą administra-
torów na lokalnych portalach internetowych oraz radiu. Przy utworzeniu ta-
kiej komórki, rozważam również założenie fundacji charytatywnej na rzecz 
poszkodowanych przez ewentualne żywioły ze strony Matki Natury, których 
w ostatnich latach nie brakuje.
Podtopienia, gradobicia, nawałnice, silny wiatr, śnieżyce, niebezpieczne 
mgły, gołoledź, takich zjawisk jest coraz więcej a jedyna instytucja w Pol-
sce, która zajmuje się pogodą, nie jest w stanie dokładnie określić sytuacji 
na określonym terenie. Pracując i obserwując sytuację pogodową przez całą 
dobę, można skutecznie z dużym wyprzedzeniem określić gdzie i co się wy-
darzy.
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5. Budowa nawierzchni ulicy Grażyny wraz z wykonaniem 
odwodnienia.

Szacunkowy koszt: 1 500 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Ul. Grażyny od skrzyżowania z ul. Lipową do drogi wewnętrznej usytuowanej 
na działce nr 65/8 obręb 7. Zgłoszony projekt obejmuje budowę drogi na od-
cinku ok. 365 m. Z mojej strony propozycja podziału projektu na dwa etapy, 
która została opisana w następnym punkcie. Ul. Grażyny znajduje się teryto-
rialnie w obszarze os. Lipy. Rejon ul. Grażyny to jeden z niewielu obszarów 
leśnych na terenie miasta Bełchatowa.

Opis projektu:

Główną ideą będzie zaprojektowanie i wybudowanie nawierzchni ulicy oraz in-
frastruktury podziemnej w postaci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Ulica 
uzbrojona jest we wszystkie inne media niezbędne dla funkcjonowania budownic-
twa mieszkalnego jednorodzinnego tj. wodociąg, gazociąg i energię elektryczną 
oraz oświetlenie uliczne.
Zakres prac obejmuje przygotowanie i opracowanie wszelkiej dokumentacji projek-
towej wraz z uzyskaniem opinii, zgód i pozwoleń, ogłoszenie przetargu oraz wyło-
nienie wykonawcy i realizację robót budowlanych. Głównym założeniem projektu 
będzie zatem oddanie mieszkańcom kolejnej nowej ulicy w mieście, co przełoży się 
na zapewnienie im bezpieczeństwa na drodze oraz zwiększenie komfortu mieszka-
nia. Rejon ten zyskałby jeszcze bardziej na swojej atrakcyjności.
Ewentualne stworzenie leśnego kompleksu rekreacyjnego i wypoczynkowego w ob-
rębie ul. Grażyny, ul. Aliny i ul. Pod Ługami mogłoby być w przyszłości wizytówką 
miasta. Bo miasto to nie tylko osiedla bloków, ale także ciche i spokojne okolice.  
Takie miejsca w dzisiejszych zatłoczonych miastach są wręcz niezbędne.
Rozwiązaniem ekonomicznym projektu może być jego podział na dwa zadania, tak 
by nie obciążać budżetu miasta na dany rok. Pierwsza część obejmowałaby budo-
wę ulicy na odcinku od zakrętu pod lasem do drogi wewnętrznej dz. 65/8 - jest to 
odcinek równoległy do ul. Lipowej, a więc fragment ze zjazdami z drogi miejskiej 
na nieruchomości z zabudową mieszkaniową. Długość tego odcinka wynosi ok. 170 
m. Druga część to odcinek od zjazdu z ul. Lipowej do wspomnianego już zakrętu 
o długości ok. 195 m. Zakręt o kącie 90 stopni byłby więc łącznikiem obu etapów 
projektu.
Inną propozycją realizacji projektu w wersji oszczędnościowej jest budowa rowów 
melioracyjnych zamiast kanalizacji deszczowej, ale tylko w przypadku, gdyby sta-
nowiła ona duże trudności techniczne w realizacji. Również ewentualne pominięcie 
budowy kanalizacji sanitarnej mogłoby być wariantem ekonomicznym, ale dopiero 
po konsultacjach z mieszkańcami. Obecnie budynki mieszkalne wpięte są, albo do 
przydomowej oczyszczalni ścieków, albo do szamba.
Ostateczny wybór i oszacowanie kosztów realizacji którejś z wersji projektu pozo-
stawiam odpowiednim komórkom merytorycznym Urzędu Miasta.

6. Centrum Rehabilitacji i Terapii w „Gwarku”.
Szacunkowy koszt: 300 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Budynek Miejskiego Centrum Kultury Oddział .Gwarek”, Os. Dolnośląskie 204 
B, 97-400 Bełchatów. W czasie wakacji koła amatorskiego ruchu artystyczne-
go zostały przeniesione do nowego budynku „Giganty”, na Placu Narutowicza. 
Opustoszałe pomieszczenia proponuje się dostosować i wyposażyć w specja-
listyczny sprzęt.

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest stworzenie możliwości wielokierunkowego 
wsparcia dla dzieci, młodzieży i seniorów z deficytami rozwojowymi, poura-
zowymi, bądź nabytymi z biegiem lat życia. Projekt zakłada remont i wypo-
sażenie pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji oraz pracowni terapeu-
tycznych, wspomagających prawidłowy rozwój wraz z zapleczem sanitarnym. 
Obiekt należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie 
rehabilitacji wyposażyć poszczególne sale w sprzęt do fizykoterapii i kinezy-
terapii, zaś w zakresie terapii wyposażyć gabinet logopedyczny, gabinet psy-
chologa oraz Grotę Solną.

7. Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przed blokiem 
127 na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie.

Szacunkowy koszt: 300 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Parking należy zlokalizować na działce miejskiej przed blokiem, w miejscu 
gdzie obecnie są parkowane samochody (od strony południowej bloku 126).

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest budowa parkingu na kilkadziesiąt miejsc meto-
dą „zaprojektuj i wybuduj”. W celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki oto-
czenia należy zagospodarować zielenią pozostałą cześć terenu. 

8. RODZINNY plac zabaw i rekreacji za blokiem 137  
na os. Dolnośląskim.

Szacunkowy koszt: 300 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Proponuje się urządzenie placu zabaw i rekreacji na terenie miejskim zielo-
nym, zlokalizowanym od południowej strony bloku 137 na osiedlu Dolnoślą-
skim, w bezpośrednim sąsiedztwie, z blokami 145, 146 oraz innymi.  
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 Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest stworzenie warunków do bezpiecznej zabawy dla 
dzieci oraz wypoczynku i rekreacji dla dorosłych. Proponowany teren pod bu-
dowę strefy rekreacji dla rodziny nie ma bezpośredniego kontaktu z ulicą. Ko-
munikacja z placem będzie się odbywać za pośrednictwem alejki za blokiem 
137 oraz chodników osiedlowych. W sąsiedztwie placu należy zagospodarować 
teren zielony oraz zamontować ławki.

9. 
Położenie nakładki asfaltowej na uliczkach osiedlowych 
przed blokami: 133, 134, 135, 136 i 137  
na Osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie. 

Szacunkowy koszt: 300 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Drogi miejskie na terenie osiedla Dolnośląskiego.

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz es-
tetyki jednego z najstarszych osiedli mieszkaniowych.

10. Wykonanie chodnika.
Szacunkowy koszt: 30 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Miejsce ułożenia chodnika na osiedlu Dolnośląskim wzdłuż ogrodzenia boiska 
Orlik i ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od strony bloku 127.

Opis projektu:

Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej w miejscu nawierzchni 
trawiastej. Długość chodnika 80 mb, szerokość 1,5 m.

11. Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego 
osiedle Okrzei z ul. Wojska Polskiego.

Szacunkowy koszt: 180 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miejscem lokalizacji projektu jest ciąg pieszy łączący dwa osiedla mieszkanio-
we tj. os. Dolnośląskie i os. Okrzei. W/w ciąg pieszy od strony osiedla Okrzei zlo-
kalizowany jest w rejonie placu zabaw (STATEK) z drugiej zaś od strony osiedla 
Dolnośląskiego w rejonie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Edwardów.

Opis projektu:

Projekt zakłada montaż około 20 lamp parkowych, ustawionych wzdłuż ciągu pie-
szo-rowerowego na odcinku ok. 450 m. W celu realizacji projektu niezbędne jest 
wybudowanie linii kablowej, zasilającej w/w lampy.

12. 
Adaptacja osiedlowego lasku oraz siłownia zewnętrzna  
na os. Dolnośląskim w celu stworzenia strefy aktywnego 
wypoczynku. 

Szacunkowy koszt: 350 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

os. Dolnośląskie, za blokami 219, 220. Numery działek - 444 i 442/13.

Opis projektu:

Projekt składa się z dwóch etapów. I etap: Adaptacja lasku, bez naruszania drze-
wostanu. Wykonanie podbudowy pod ścieżki oraz ścieżki z nawierzchni wo-
doprzepuszczalnej wraz z obrzeżami. Montaż 10 ławeczek z oparciem i koszy  
na śmieci wzdłuż ścieżki. Montaż stolika do gry w szachy, stolika do gry w sza-
chy i chińczyka oraz 2 tablic do gry w kółko i krzyżyk. Montaż stojaka na rowe-
ry. II etap: Budowa siłowni zewnętrznej. Wykonanie podbudowy pod nawierzch-
nię sportową EPDM (natrysk) wraz z elastycznym krawężnikiem SBR oraz mon-
taż 10 profesjonalnych urządzeń siłowni zewnętrznej. Montaż 4 ławeczek i koszy 
na śmieci oraz stojaka na rowery. Montaż regulaminu siłowni. W skład urządzeń  
do ćwiczeń, które wyposażone są w pylony wchodzą: wahadło, prasa nożna, nar-
ciarz, motyl, steper, jeździec, orbitrek, rowerek, pajacyk, wioślarz.

13. Budowa placu zabaw dla dzieci „Akademia Pana Kleksa”. 
Szacunkowy koszt: 250 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Na os. Dolnośląskim za blokiem nr 112, z uwagi na bliskość SP nr 8 nazwa  
nawiązuje do patrona tejże placówki.

Opis projektu:

Od bardzo dawna dzieci z bloku nr 112, jak i okolicznych bloków nie mają pla-
cu zabaw. Wszystkie wcześniejsze elementy starego placu zabaw zostały usu-
nięte. Jest jedynie stara piaskownica. Dzieci nie mają, gdzie się bawić. Należa-
łoby naprawić starą piaskownicę. Zamontować dwie huśtawki, drabinki, koniki.
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14. „Miesiąc darmowych przejazdów MZK  
na wszystkich liniach”.

Szacunkowy koszt: 500 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Wszystkie miejsca, w których dojeżdżają linie autobusowe.

Opis projektu:

Darmowe przejazdy dla mieszkańców Bełchatowa. 

15. 

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Św. Faustyny  
Kowalskiej, Węglowej, Antracytowej oraz zagospodarowanie 
terenu pomiędzy ulicami Św. Barbary, Węglową  
i Św. Faustyny Kowalskiej.

Szacunkowy koszt: 120 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Realizacja projektu obejmuje budowę miejsc parkingowych przy Kościele Mi-
łosierdzia Bożego, ulica Św. Faustyny Kowalskiej, Węglowej, Antracytowej 
oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ulicy Św. Barbary, Węglową i Św. 
Faustyny Kowalskiej.
Realizacja projektu obejmować ma otwarte tereny należące do parafii Miło-
sierdzia Bożego, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy. Właściciel te-
renu dobrowolnie przekaże teren pod planowane inwestycje.

Opis projektu:

Projekt zakłada dwie inwestycje. Pierwsza to rozbudowa istniejącego parkin-
gu przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej, Węglowej, Antracytowej, w obrębie parafii 
Miłosierdzia Bożego. Rozbudowa polegać ma na powiększeniu istniejącego par-
kingu o wybudowanie dodatkowych 20 miejsc parkingowych przy ul. Świętej 
Faustyny Kowalskiej, 10 miejsc parkingowych przy ulicy Węglowej oraz 7 miejsc 
parkingowych przy ulicy Antracytowej. Druga inwestycja polega na zagospoda-
rowaniu terenu zielonego pomiędzy ulicami Św. Barbary, Węglową i Św. Fausty-
ny Kowalskiej. Na zagospodarowanie istniejącego terenu składać się ma wyrów-
nanie terenu, założenie trawnika, posadzenie krzewów i drzew ozdobnych, wy-
konanie alejek spacerowych oraz zamontowanie przy nich ławeczek.

16. Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkoma-
nią i używających narkotyków.

Szacunkowy koszt: 20 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Punkt Konsultacyjny KARAN 
ul. Paderewskiego 7, 97-400 Bełchatów

Opis projektu:

Program ukierunkowany jest na osiągnięcie i utrzymanie abstynencji nar-
kotykowej przez osoby używające narkotyków oraz zagrożone uzależnie-
niem w sposób okazjonalny lub problemowy oraz udzielenie wsparcia człon-
kom rodzin tych osób w formie konsultacji, interwencji kryzysowych, gru-
py wsparcia. 
Ważnym elementem programu jest kształtowanie adekwatnych przekonań 
normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowot-
nych i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narko-
tyków w rodzinach osób z problemem uzależnienia.

Zadanie będzie realizowane poprzez następujące działania:

• Poradnictwo rodzinne
• Indywidualne poradnictwo pedagogiczne
• Grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo prawne
• Zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie uzależnienia i współuzależnienia
• Spotkania pierwszego kontaktu
• Rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych 
Prezentowany program dla osób zagrożonych uzależnieniem oraz członków 
ich rodzin ma na celu pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie po-
ziomu ich wiedzy na temat skutków używania narkotyków, zachęcenie do 
oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmianę nastawienia i zachowania związa-
nego z używaniem narkotyków. 
ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI ZADANIA: osiągnięcie i utrzymanie abs-
tynencji narkotykowej, przygotowanie i wyposażenie klienta w umiejętności 
niezbędne do dalszej pracy nad sobą.

17. Parking pomiędzy Żłobkiem Miejskim  
a Przedszkolem Samorządowym.

Szacunkowy koszt: 150 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Osiedle 1 maja, ścieżka plus teren Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” i teren 
Przedszkola Samorządowego 

Opis projektu: 
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 Głównym założeniem projektu jest budowa parkingu pomiędzy budynka-
mi wymienionymi w Tytule projektu a co za tym idzie zwiększenie miejsc par-
kingowych dla rodziców dowożących swoje pociechy do Żłobka i Przedszkola, 
jak również dla mieszkańców pobliskich bloków mieszkalnych osiedla 1 maja. 
Głównym działaniem byłoby:
1. Likwidacja istniejącej ścieżki pomiędzy obydwoma budynkami.
2. Likwidacja części ogrodzenia jak i terenu należącego zarówno do Żłobka 

jak i Przedszkola.
3. Zmniejszenie terenu obu działek na poczet parkingu.
4. Przebudowa ogrodzenia obu posiadłości.
5. Wyrównanie terenu pod parking.
6. Ułożenie kostki brukowej w celu utwardzenia powierzchni.

18. Zagospodarowanie terenów pomiędzy blokami 304, 305, 
306, 314, 315, 319 i 332 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.

Szacunkowy koszt: 400 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Działki nr: 437/9, 437/11, oraz obręb 12 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.

Opis projektu:

Działki 437/9 i 437/11 pomiędzy blokami 304 i 305: remont istniejących 
chodników (położenie kostki brukowej) oraz budowa nowego chodnika  
na tzw. „przedepcie”, demontaż istniejących huśtawek (przestarzałych  
i niebezpiecznych), montaż nowych urządzeń zabawowych tworzących mini 
plac zabaw dla dzieci z uwzględnieniem ogrodzonej piaskownicy, wyrówna-
nie terenu z jednoczesnym odchwaszczenie i posianiem trawy. Działka 434: 
oświetlenie istniejącego parku wraz z remontem chodników z kostki bru-
kowej („parkowej”), montaż ławek i koszy na śmieci, odnowienie poprzez 
rekultywację nawierzchni boiska z jego ogrodzeniem i montażem piłko-
chwytów za bramkami, prześwietlenie ok. 50 szt. drzew i wymiana klombu  
w parku, powiększenie górki.

19. BIEDRONKOWO - Plac zabaw  
(na os. Dolnośląskim koło sklepu Biedronka).

Szacunkowy koszt: 250 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Teren przy bloku 341 od strony sklepu Biedronka (działka 4212/4) lub teren 
starego placu zabaw przy bloku 330 (działka 412/10) w obrębie 12 na osiedlu 
Dolnośląskim.

Opis projektu:

Plac zabaw tematyczny obejmujący jeden większy zestaw zabawowy oraz kil-
ka pojedynczych zabawek (huśtawki, piaskownica, bujaki, karuzele), na placu 
zabaw powinny znaleźć się urządzenia zarówno dla dzieci w przedziale wie-
kowym 1-3, jak również dla dzieci powyżej 3 roku życia. Proponuję podłoże 
piaszczyste (ze względu na niższe koszty wykonania) oraz wykonanie niskiego 
ogrodzenia terenu placu zabaw, ważnym elementem placu zabaw są również 
ławki (szczególnie dla rodziców, dziadków, opiekunów) oraz kosze na śmie-
ci. Należy również pamiętać o ewentualnych drogach dojścia do placu zabaw.

20. Metalowe schowki na rzeczy osobiste dla osób  
korzystających z orlika na os. Binków.

Szacunkowy koszt: 5 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Orlik na osiedlu Binków.

Opis projektu:

Zamontowanie czterech segmentów po cztery schowki na monety na północ-
nej ścianie budynku gospodarczego na Orliku na osiedlu Binków. Zamontowa-
nie siatki metalowej jako ścianki zabezpieczającej, oraz drzwi wejściowych 
również z siatki zamykanych na zamek lub kłódkę.

21. Plac zabaw oświetlamy, stare płyty wymieniamy.
Szacunkowy koszt: 165 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Projekt realizowany w obrębie 12 na działkach nr 442/12, 442/13, 442/14  
za blokami 219, 220, 221 na osiedlu Dolnośląskim.

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę betonowych płyt stanowiących chodnik na odcinku  
ok. 225 metrów i położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto projekt 
zakłada montaż 12-15 słupów oświetleniowych wzdłuż nowo położonego chodnika  
i wokół placu zabaw. Działania podjęte podczas realizacji projektu przebiegać będą 
w 2 etapach i sprowadzać się będą do: I etap - demontażu obecnych płyt beto-
nowych, przygotowaniu podłoża pod ułożenie kostki brukowej, układanie obrzeży  
i krawężników, wykonanie podbudowy i podsypek, ułożenie kostki brukowej. II etap 
- wykonanie wykopów, wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe, ułożenie 
kabli elektrycznych zasilających, montaż słupów oświetleniowych. 
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22. 

Modernizacja nawierzchni drogi  
i nałożenie nowego dywanika asfaltowego  
wzdłuż nieruchomości nr 341 na osiedlu Dolnośląskim  
w Bełchatowie.

Szacunkowy koszt: 800 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

PROJEKT dotyczy drogi międzyosiedlowej usytuowanej w zachodnim rejonie 
osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie, która biegnie od wschodu do zachodu 
wzdłuż nieruchomości nr 341.

Opis projektu:

PROJEKT dotyczy drogi zdewastowanej, miejscami pozapadanej wymagają-
cej gruntownej od podstaw modernizacji. Droga ta jest posadowiona w latach 
1982-1984 na gruncie glinianym. Obecny stan wynika m.in. z intensywności 
jej użytkowania przez ponad trzydzieści lat. Jest drogą tranzytową między 
wschodnią a zachodnią drogą osiedla. Poruszają się po niej nie tylko samocho-
dy osobowe ale również dostawcze, które dostarczają towar do okolicznych 
sklepów. Zapadnięcia drogi po opadach atmosferycznych wypełniają się wodą 
i tworzą się liczne kałuże. Wspólnota Mieszkaniowa nr 341 nie może gruntow-
nie wyremontować chodnika, gdyż nie ma prawidłowego poziomu odniesienia 
do drogi. Jedynie gruntowny remont drogi pozwoli prawidłowo położyć chod-
nik wzdłuż nieruchomości Poprzez zapadnięcia drogi uszkodzeniu uległy rury 
od instalacji sanitarnej i deszczowej, które biegną w poprzek drogi. PROJEKT 
powinien w związku z powyższym objąć od początku kompleksowe zerwanie 
starej nawierzchni, wymianę uszkodzonych instalacji wodno-kanalizacyjnych  
i deszczowej. W drugim etapie wzmocnienie podkładu pod przyszłą na-
wierzchnię i na koniec położenie nowego dywanika asfaltowego.

23. Baza sportowa dla „EDWARDOWA”  
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Szacunkowy koszt: 450 000,00 
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 700 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Bełchatów, przy ul. Edwardów 5 - teren Publicznego Gimnazjum nr 3  
oraz Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie.

Opis projektu:

Obszar do zagospodarowania to około 1,5 ha. chcielibyśmy, aby przynajmniej 
na części tego terenu powstały obiekty sportowe.

Kompleks sportowo-rekreacyjny powinien się składać z:
- bieżni wielotorowej 120m
- skoczni w dal
- stanowiska do pchnięcia kula
boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki koszykowej
boiska do piłki plażowej.

24. Montaż systemu monitoringu w osiedlu Binków.
Szacunkowy koszt: 800 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Lokalizacja monitoringu obejmować ma ulice, parkingi, domy, bloki mieszczą-
ce się w osiedlu Binków oraz teren parku mieszczącego się w osiedlu Binków.

Opis projektu:

Projekt montażu systemu monitoringu w osiedlu Binków zakładać ma objęcie 
nadzorem kamer całego osiedla. Docelowo monitoring ma objąć ulice, parkin-
gi, domy, wejścia do klatek, place zabaw, teren parku oraz te rejony, które 
narażone są niewłaściwe wykorzystanie, dewastacje, bądź tam gdzie miesz-
kańcy osiedla czują się niebezpiecznie. Zapis nagrań z kamer ma służyć nie 
tylko wykrywaniu potencjalnych sprawców zdarzeń, jak również ma działać 
odstraszająco i prewencyjnie.

25. 

Poprawa jakości życia mieszkańców Bełchatowa, bełchatow-
skich podmiotów gospodarczych i uczestników ruchu dro-
gowego, poprzez podwyższenie bezpieczeństwa i jego po-
czucia w drodze zapewnienia skutecznej kontroli miejsc 
publicznych, umożliwiającej wczesne zapobieżenie aktom 
przestępczości pospolitej, wandalizmu, zachowaniom aspo-
łecznym i patologicznym – modernizacja i rozbudowa moni-
toringu miejskiego, wymiana łączy, przebudowa stanowiska 
monitorowania w siedzibie Straży Miejskiej i połączenie go 
światłowodem z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie.

Szacunkowy koszt: 200 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Bełchatów, centrum miasta, osiedla mieszkaniowe, skrzyżowania ulic (zwłasz-
cza głównych ciągów komunikacyjnych), centrum monitoringu w budynku 
Straży Miejskiej, uliczna sieć światłowodowa, stanowisko podglądowe w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie. 
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 Opis projektu:

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego: wymiana łączy; rozbudo-
wa stanowiska monitorowania w siedzibie Straży Miejskiej i połączenie go 
światłowodem z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie; zainstalowanie 
kamer o parametrach zapewniających jakość obrazu wystarczającą do iden-
tyfikacji osób i zdarzeń oraz montaż na głównych ciągach komunikacyjnych  
w kierunku: Łodzi(rondo im. R. Traugutta), Piotrkowa Trybunalskiego (skrzy-
żowanie ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza), Radomska (skrzyżowanie ulic Woj-
ska Polskiego i AI. Wyszyńskiego); Wrocławia (skrzyżowanie ulic Lipowej  
i AI. Wyszyńskiego), stworzenie możliwości przyszłego połączenia monitorin-
gu miejskiego z monitoringiem internetowym Urzędu Miasta Bełchatowa na 
osiedlu Dolnośląskim oraz monitoringów wspólnot mieszkaniowych, szkół i pod-
miotów gospodarczych - monitorujących przestrzeń publiczną.

26. Taniec - dla osób niepełnosprawnych  
- rehabilitacja oraz integracja.

Szacunkowy koszt: 24 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Projekt realizowany w Miejskim Centrum Kultury przy współpracy z PCPR  
w Bełchatowie.

Opis projektu:

Projekt zakłada cykl spotkań, warsztatów, projekcji zajęć tanecznych skiero-
wanych do osób niepełnosprawnych (niewidomych, z zespołem Downa, kobiet 
Amazonek, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Założenie projek-
tu to stworzenie grup tanecznych, ich wspólne zajęcia oraz pokazy taneczne. 
Proponujemy różne techniki tańca z uwzględnieniem możliwości uczestników.

27. 
Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej na os. Dolnośląskim 
od bloku 101 do wyjazdu na W. Polskiego wzdłuż parkingu 
strzeżonego wraz z odjazdami do bloku 110 i 111.

Szacunkowy koszt: 250 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Bełchatów Os. Dolnośląskie dz. nr 528/21 obr. 12 i dz. nr 645/2 obr.12.

Opis projektu:

Wymianie podlegała będzie nawierzchnia drogi zgodnie z opisem w „tytule pro-
jektu”. Prace miały by polegać na frezowaniu, wymianie uszkodzonych krawęż-
ników i położeniu nowej nakładki.

28. Wymiana stolarki okiennej i remont dachu w schronisku 
dla bezdomnych.

Szacunkowy koszt: 50 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Bełchatów ul. Czapliniecka 7a - Schronisko dla bezdomnych.

Opis projektu:
Wymianie podlegało będzie 39 okien na parterze wraz z obróbkami oraz na-
prawa dachu mająca na celu wyeliminowanie przecieków i sprawdzenie łą-
czeń poszycia dachowego.

29. 
Wymiana ogrodzenia wokół placu Świetlicy Środowiskowej 
„Arka”, zamontowanie tablicy do gry w kosza, 
utwardzenie nawierzchni placu po starych garażach.

Szacunkowy koszt: 20 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Bełchatów, os. 1-go Maja 4a.

Opis projektu:

Wymianie podlegać będzie ok. 65 m ogrodzenia wraz z bramą wjazdową  
i dwoma furtkami. Ogrodzenie może być wykonane z paneli ocynkowanych  
o wysokości 170 cm, na istniejącej podmurówce. Utwardzenie placu można 
wykonać poprzez wyłożenie kostką ok. 35 m2. Tablice do gry w kosza zamon-
tować na istniejącym słupie.

30. 
„Wesoły zakątek” - budowa placu zabaw  
pomiędzy blokami przy ulicy Energetyków 2  
i Paderewskiego 2, 4.

Szacunkowy koszt: 160 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Projekt realizowany w obrębie 16 na działkach nr 422/3, 423 pomiędzy blo-
kami przy ulicy Energetyków 2 i Paderewskiego 2, 4.

Opis projektu:

Przedmiotem zgłaszanego projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 
3-14 lat. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących prac: 
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 a) przygotowanie terenu pod plac zabaw, 
    b) wykonanie nawierzchni CushionFall (max. 400 m2, grubość 20 cm), 
    c) wykonanie i montaż ogrodzenia (płotek drewniany, wysokość do 1 m), 
    d) zakup i montaż wyposażenia placu zabaw,
    e) montaż lamp oświetleniowych (4 szt.). 
Wyposażenie placu składać się będzie z:
- zestaw Quadro 265 x 1, 
- sprężynowce x 3, 
- huśtawka podwójna x 1,
- ławka x 6, 
- stojak na rowery x 1,
- regulamin x 1. 

31. „Dziś Bełchatów - jutro Olimpiada w Rio de Janeiro”  
- „Iglica” Bełchatów.

Szacunkowy koszt: 100 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Strzelnica pneumatyczna w budynku PGM Bełchatów, ul. Czyżewskiego 7.

Opis projektu:

Nasz projekt zakłada zakup specjalistycznego wyposażenia dla Sekcji 
Strzelectwa Sportowego „Iglica” Bełchatów. Jest ono niezbędne do od-
bywania treningów oraz przeprowadzania profesjonalnie z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa zawodów strzeleckich. Dzięki przychylności Władz 
Miasta powstaje wreszcie profesjonalna strzelnica do trenowania kon-
kurencji pneumatycznych. Kierujemy więc projekt do wszystkich miesz-
kańców Bełchatowa, w szczególności do młodzieży szkolnej z gimnazjów  
i szkół średnich.

32. Modernizacja i rozbudowa o siłownię zewnętrzną placu  
zabaw na osiedlu Czaplinieckim pomiędzy blokami 1, 2 i 3.

Szacunkowy koszt: 220 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Osiedle Czaplinieckie pomiędzy blokami 1, 2 i 3.

Opis projektu:

Plac zabaw powinien być miejscem, w którym nie zabraknie radości i uśmie-
chu bawiących się tam dzieci. Na placu zabaw dzieci powinny mieć możliwość 
rozwiania swojej sprawności i umiejętności. 

Dlatego zmodernizowanie istniejącego placu, o nowoczesne zabawki, przy-
rządy o zróżnicowanej konstrukcji, z pewnością się do tego przyczyni. Nowe 
wyposażenie powinno także przyczynić się do ujścia energii, której nie bra-
kuje przecież najmłodszym. 
Plac zabaw powinien komponować się z miejskim krajobrazem, dlatego 
obecny należy zmodernizować. Stare, zużyte elementy placu źle wygląda-
ją na tle innych inwestycji w tym mieście. Przy urządzaniu placu zabaw naj-
ważniejsze musi być bezpieczeństwo bawiących się w nim dzieci. Dlatego 
warto zadbać, aby ten plac był usytuowany na miękkiej, certyfikowanej na-
wierzchni, chroniącej przed bolesnymi skutkami upadku. Konstrukcje wyż-
sze, takie jak „punkty widokowe” powinny być wyposażone w barierki. Tak 
wyposażony plac zabaw na pewno sprawi najmłodszym dużo frajdy, a ich 
opiekunom łatwiej będzie czuwać nad ich bezpieczeństwem. Dla nieco star-
szych warto doposażyć plac zabaw w urządzenia do ćwiczeń siłowych. Tak 
popularne ostatnio siłownie zewnętrzne cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem, dlatego przy modernizacji placu zabaw warto zrealizować i ten 
projekt.

33. 
PARKRUN Bełchatów - Bezpłatne, cotygodniowe biegi  
na dystansie 5 km z wykorzystaniem specjalnego  
oprogramowania i przygotowanej trasy. 

Szacunkowy koszt: 6 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Wokół Muzeum lub należy wyznaczyć i oznaczyć trasę w innej lokalizacji.  
Powinna mieć długość 5 km.

Opis projektu:

Nasz projekt obejmuje uruchomienie na terenie Bełchatowa Parkrun czyli cy-
klicznych i bezpłatnych biegów na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Biegi or-
ganizowane w każdą sobotę o 9.00 rano. Biegi parkrun przeznaczone są dla 
każdego bez względu na biegowy staż, uzyskiwane rezultaty czy też wiek. 
Koszt projektu obejmują zakup sprzętu pomiarowego i oznaczenia trasy. Or-
ganizacja biegów parkrun opiera się na wsparciu biegów przez samych uczest-
ników, którzy zapraszani są nie tylko do biegania, ale również pomocy w pro-
wadzeniu biegów.
Parkrun jest w całości organizowany przez wolontariuszy, dlatego także za-
chęca się uczestników do udziału przy organizacji biegów. Co istotne, za po-
moc wolontariusze otrzymują maksymalną ilość punktów biegowych (trzy 
razy w ciągu roku), które wliczane są do klasyfikacji punktowej uczestni-
ków. W ten sposób uczestnicy-wolontariusze otrzymują rekompensatę za brak 
możliwości startu. 
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 Parkrun powstał w 2011 roku w Londynie w Polsce miał swoją premierę 
w 15 października 2011 roku.
Istnieje w takich miastach w Polsce jak Łódź, Wrocław, Żary, Szczecinek, itp. 
W Warszawie kilka dzielnic ma swoje imprezy, m.in. Praga, Żoliborz, Ursynów, 
itd. W Bełchatowie ukształtowało się bardzo liczne środowisko biegaczy. Ist-
nieje duże zapotrzebowanie na tworzenie społeczności popularyzującej bie-
ganie. Potwierdzeniem tego jest liczna frekwencja podczas biegu rekreacyj-
nego w czerwcu, a także udział 127 mieszkańców Bełchatowa w rozegranej  
w 2013r Bełchatowskiej Piętnastce. W roku 2012 było zaledwie 82 Bełchato-
wian. A więc dynamika wzrostowa jest zauważalna. W Parkrun Bełchatów będą 
brali udział również mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wpłynie to moty-
wująco dla osób nie posiadających możliwości wyjeżdżania na zawody biegowe  
do innych miast i promocję naszego miasta. 
Informacja pochodzi ze strony www.parkrun.com

34. 
Bezpieczne Miasto - AED w Bełchatowie
Instalacja sytemu Automatycznych Defibrylatorów  
Zewnętrznych na terenie miasta.

Szacunkowy koszt: 165 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren miasta Bełchatowa, wybrane punkty o zwiększonej ilości osób przeby-
wających. Przykładowe lokalizacje: Plac Narutowicza (na zewnątrz budynku), 
Targowisko Miejskie(na zewnątrz budynku), park Olszewskiego (stojak), park  
A. Mickiewicza (stojak), komenda Policji(na zewnątrz budynku), hala energia 
(na zewnątrz budynku), hala sportowa(na zewnątrz budynku), centra han-
dlowe (na zewnątrz budynków) E.Leclerc, Kaufland, galeria Olimpia, okoli-
ce kościoła na os. Dolnośląskim (stojak), rynek Grocholski- okolice przystan-
ku MZK (stojak).

Opis projektu:

Projekt Bezpieczne Miasto - AED w Bełchatowie jest projektem, który doty-
czy zakupu i rozlokowania 11 defibrylatorów typu AED na terenie miasta Beł-
chatowa w miejscach publicznych. Realizacja projektu poprawi bezpieczeń-
stwo mieszkańców miasta poprzez ułatwienie szybkiego dostępu do urządze-
nia ratującego życie jakim jest Automatyczny defibrylator.
Defibrylator AED jest urządzeniem, które w przypadku nagłego zatrzymania 
krążenia (utraty przytomności, zawału, arytmii ) pozwala, na powrót rytmu 
serca do prawidłowego funkcjonowania. Obsługa defibrylatora AED nie wyma-
ga specjalistycznej wiedzy medycznej. Defibrylator AED może być obsłużony 
przez każdego, pod warunkiem postępowania zgodnie z jego instrukcją gło-
sową. 

W każdym punkcie ulokowania AED dla ułatwienia będzie znajdować się 
dodatkowo ulotka ( schemat) informujący o procedurze użycia urządzenia  
w celu ratowania ludzkiego życia. Uzupełnieniem projektu jest zintegrowany 
z AED system powiadamiania pogotowia i innych służb (np. straż miejska, le-
karze, ratownicy lub wyznaczone osoby) o użyciu defibrylatora. Dodatkowa 
funkcjonalność zapewni szybsze działanie i bardziej kompleksowe reagowa-
nie służb medycznych w momentach zagrożenia dzięki komunikatowi o użyciu 
AED w konkretnym punkcie miasta.

35. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci z Akademii Bolka i Lolka 
w Bełchatowie”.

Szacunkowy koszt: 48 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Realizacja projektu będzie odbywała się wyłącznie w budynku - salach dy-
daktycznych Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie, ul. Paderew-
skiego 3. 

Opis projektu:

Projekt dotyczy sfinansowania zajęć dodatkowych dla wszystkich przedszko-
laków Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie. Sfinansowaniu podle-
gałyby zajęcia z rytmiki dla 5 grup przedszkolnych (2 godziny w miesiącu dla 
jednej grupy, czyli 10 godzin w miesiącu dla 5 grup) oraz zajęcia z j. angiel-
skiego dla 5 grup przedszkolnych (4 godziny w miesiącu dla jednej grupy, czy-
li 20 godzin dla 5 grup).
Do realizacji projektu zostałaby zatrudniona firma zewnętrzna, wybrana przez 
Radę Rodziców Przedszkola, w porozumieniu z dyrekcją placówki. Wszystkie 
zajęcia dodatkowe byłyby całkowicie bezpłatne (rodzic nie ponosiłby żadnych 
kosztów z tego tytułu). Prowadzenie zajęć odbywałoby się za pomocą nowocze-
snych metod nauczania, wykorzystujących kreatywność i twórczość dziecka.

36. 
Ulice Paderewskiego, Żeromskiego i Reymonta  
- ułożenie nowej nakładki asfaltowej, budowa nowych 
parkingów i remont chodników.

Szacunkowy koszt: 300 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
os. Przytorze,
ulica Reymonta 1, 2, 3, 4, 6, 
ulica Paderewskiego 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
ulica Żeromskiego 1, 2, 4 
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 Opis projektu:

ulica Reymonta 1, 2, 3, 4, 6 - wykonanie nowej nakładki asfaltowej,
ulica Paderewskiego 6, 8, 10 - remont chodnika przed blokiem prowadzące-
go w stronę garaży wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych  
w tym rejonie, 
ulica Paderewskiego 7, 9 - budowa dodatkowych miejsc parkingowych, 
ulica Żeromskiego 1, 2, 4 - budowa nowego parkingu za blokiem  
(około 40 miejsc parkingowych) 

37. Resuscytacja - dobra re:akcja.
Szacunkowy koszt: 12 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w rejonie Placu Narutowicza oraz w MCK Giganty 
Mocy w Bełchatowie.

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu pokazów połączonych ze szkoleniami  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto podczas pokazów prowadzone 
będą konkursy dla dzieci i młodzieży. W trakcie imprez mieszkańcy Bełchatowa 
będą mogli zapoznać się i nauczyć technik udzielania pierwszej pomocy doro-
słym i dzieciom, między innymi w nagłym zatrzymaniu krążenia, przy wypadkach 
drogowych, zadławieniu, padaczce, udarach mózgu, hipoglikemii i wielu innych. 
Podczas imprez ponadto bełchatowianie będą mogli sprawdzić jak widzi osoba po 
spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Na specjalnie przygotowa-
nym torze przeszkód w założonych „Okularach fatalnego widzenia” mieszkańcy 
miasta będą mogli spróbować swych sił np. w trafieniu kluczem do zamka.
Koniec cyklu zwieńczy bicie rekordu Polski w ciągłej resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej prowadzonej przez członków Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa oraz 
wolontariuszy. Formuła bicia rekordu będzie niespotykana dotąd w Polsce. Re-
kord przeprowadzony będzie jednocześnie na kilku fantomach sugerujących ro-
dzinę (mężczyzna, kobieta, dziecko) i nadzorowany przez fachowców z Towarzy-
stwa Kontroli Rekordów Niecodziennych. Do bicia rekordu będą mogli zgłosić się 
wszyscy chętni bełchatowianie, którzy przed przystąpieniem zostaną przeszkole-
ni jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.
Przeprowadzenie projektu zakłada przeszkolenie jak największej grupy miesz-
kańców Bełchatowa z zasad udzielania pierwszej pomocy. Ukazanie jak ważne 
jest udzielanie pierwszej pomocy i jak niewiele potrzeba aby uratować komuś 
życie lub zdrowie. Szkolenia i pokazy będą przygotowane i skierowane dla każ-
dej grupy wiekowej. Ponadto zabawy w „Okularach fatalnego widzenia” impro-
wizującymi zażycie alkoholu lub narkotyków pokażą jak wielkie zagrożenie, nie-
sie prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu i zażywanie narkotyków.

38. 

System bezpośredniego powiadamiania mieszkańców  
o zdarzeniach, poprzez wysyłanie wiadomości teksto-
wych i multimedialnych na telefony komórkowe i smart-
fony, z podziałem na wiadomości informacyjne, ostrze-
gawcze i alarmowe, w różnych grupach tematycznych 
według wyboru użytkowników.

Szacunkowy koszt: 40 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

System powinien alarmować i informować o wydarzeniach na terenie Miasta 
Bełchatowa z podziałem na rejony (osiedla) i umożliwiać odbiór wiadomości, 
zarejestrowanym w systemie użytkownikom wszędzie tam, gdzie jest dostęp 
do sieci.

Opis projektu:

System będzie służył do błyskawicznego powiadamiania mieszkańców: ● o za-
grożeniach życia, zdrowia i mienia (jakości wody pitnej, powietrza, stęże-
niach alergenów w atmosferze) ● o bezpłatnych badaniach lekarskich i szcze-
pieniach ● potrzebie dostosowania się do niebezpiecznych warunków pogo-
dowych ● o awariach na terenie miasta(woda, prąd, gaz, remonty i bloka-
dy dróg,) ● istotne zmiany w Urzędzie i w przepisach, terminy składania wnio-
sków i opłat ● przypomnienia ● zaproszenia na imprezy, uroczystości miej-
skie, zawody sportowe ● informowanie o nowych udogodnieniach dla miesz-
kańców ● inne, dopasowane do potrzeb miasta i lokalnej społeczności. Dla ja-
snego określenia ważności wiadomości, należy nadać jej odpowiedni status  
i wyróżnić kolorem (czerwony-alarm, żółty-ostrzeżenie, szary- informacje pod-
stawowe). 
System powinien umożliwiać dwukierunkową komunikację, mógłby wtedy słu-
żyć do przeprowadzania badania opinii wśród lokalnej społeczności. System 
powinien wysyłać informacje w postaci zwykłej wiadomości tekstowej (sms) 
na komórki i wiadomości multimedialnej na smartfony (film, dźwięk, zdjęcie)- 
taki system pozwoli uniknąć wykluczenia użytkowników ze wzgl. na posiadany 
przez nich telefon i umożliwi odbiór wiadomości osobom niepełnosprawnym. 
Za pomocą jednej wiadomości będzie można wysłać wiele informacji. Miesz-
kańcy nie powinni płacić za odebrane i za wysłane wiadomości. System nie po-
winien wysyłać reklam. Mieszkańcy mogą dokonać wyboru grupy tematycznej 
oraz zdefiniować miejsce zamieszkania (monitorowanego rejonu) poprzez wy-
słanie SMS-a z wybranym kodem, przypisanym do grupy tematycznej i do rejo-
nu (wybór osiedla umożliwi selektywne wysyłanie wiadomości i ograniczy od-
biorców tylko do zainteresowanych). Poprzez system można również promować 
miasto, udostępniając wiadomości w dziale dla turystów i potencjalnych inwe-
storów.
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39. 

PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu  
pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi 
oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej.  
Etap I.

Szacunkowy koszt: 70 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Obręb: 05 
Nr. działek: 225, 216/2, 183/10, 986, 916/2, 839, 128/10, 128/8.

Opis projektu:

Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej przebu-
dowy ulicy oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami przy-
ległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy.
Szacowane koszty:
- dokumentacja techniczna 70 000 zł
Długość odcinka ok 500 m.

40. PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej 
do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej.

Szacunkowy koszt: 500 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb: 05 
Nr. działek: 226/1, 220, 218, 217, 71, 64, 63.

Opis projektu:

Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej w za-
kresie projektu i wykonania ciągu pieszo - rowerowego i odcinka ulicy wraz  
z oświetleniem. Niezbędnym elementem będzie uregulowanie kwestii własno-
ści nieruchomości gruntowych dla realizacji inwestycji (wykup, lub zamiana). 
Projekt winien uwzględniać budowę kładki na cieku A. Przebieg ciągu pieszo - 
rowerowego może biec po nasypie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Szacowane koszty:
- dokumentacja techniczna 50 000 zł
- wykup nieruchomości 100 000 zł
- budowa ciągu, ulicy wraz z oświetleniem - 350 000 zł
Długość odcinka ok 500 m. 

41. Budowa Miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Przytorze
Szacunkowy koszt: 200 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Teren zielony mieszczący się między ulicami Słowackiego i Żeromskiego, przy-
legły do obiektów Szkoły Podstawowej nr 13 i Publicznego Gimnazjum nr 5

Opis projektu:
1. Przygotowanie projektu budowy w oparciu o Program Operacyjny Infra-

struktura i Środowisko - Projekt pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogo-
wego” (załącznik). 

2. Budowa Miasteczka ruchu drogowego w tym: 
- wykonanie jezdni, chodników i przejść dla pieszych na odpowiednio przy-

gotowanym podłożu, 
- umieszczenie znaków drogowych poziomych, pionowych i znaków świetlnych, 
- ogrodzenie terenu, wyposażenie w elementy małej struktury (ławki, ko-

sze na śmieci, stojaki na rowery), zainstalowanie niezbędnego oświetlenia, 
- zagospodarowanie terenów zieleni.

42. 

ASTRO-BAZA jest inicjatywą naszego lokalnego społe-
czeństwa na wybudowanie obserwatorium astronomicz-
nego. Pokazy nieba wykonane teleskopami jakie miały 
miejsce podczas NOCY MUZEÓW i DNI BEŁCHATOWA oraz 
tych sporadycznych na terenie naszego miasta za każ-
dym razem zrzeszały dużą ilość młodzieży szkolnej jak  
i też rodziców wraz z dziećmi. Przy każdym takim pokazie 
zadawano niezliczoną ilość pytań z dziedziny astronomii  
na które były udzielane wyczerpujące odpowiedzi. 

Szacunkowy koszt: 1 000 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Jeżeli chodzi o lokalizacje projektu to najlepsze miejsce powstanie takiego 
projektu jakim jest ASTRO-BAZA to jedna ze szkół na ternie naszego miasta 
lub gminy. Tutaj byłoby istotna współpraca bełchatowskiej grupy astrono-
micznej z samorządem pod którym te placówki szkolne podlegają.

Opis projektu:

Wierzymy głęboko, że projekt ASTRO-BAZA wypełni istotna lukę w popularyzo-
waniu astronomii młodzieży w naszym mieście. Popularyzowanie astronomii je-
żeli dojdzie do powstania projektu przeprowadzać będziemy poprzez jak naj-
liczniejsze pokaz nieba szczególnie młodzieży szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich. Nasz projekt w założeniach to nie tylko obserwacje czysto astro-
nomiczne ale również organizowanie seminariów astronomiczne, zlotów na któ-
rych młodzież naszego miasta i regionu bez względu na stan posiadanej indywi-
dualnej wiedzy z tej dziedziny mogła jak najbardziej brać czynny udział.  
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 Projekt bełchatowskiej ASTRO-BAZY byłby bardzo potrzebną inicjatywą 
ponieważ stawiałby w pewnym stopniu wiedzę z zakresu astronomii, fizyki, 
matematyki jak i też pisania programów astronomiczno-fizycznych na wyż-
szy poziom wiedzy astronomicznej i nauk jej pokrewnych. Właśnie osiągnie-
cie pokrótce w/w celu trzeba podkreślić raz jeszcze, że byłby w przyszło-
ści realizowany:
-  szeroko zrozumiana popularyzacje astronomii i nauk jej pokrewnych
-  edukacja nauk przyrodniczych 
-  prowadzenie systematycznych obserwacji astronomicznych czysto naukowych
- udział w licznych indywidualnych projektach astronomicznych w Polsce  

i krajach UE
-  organizowanie pikników astronomicznych dla lokalnej społeczności.

43. Multiwspinaczka
Szacunkowy koszt: 130 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Projekt realizowany w obrębie 16 na działce nr 396/1 za blokiem przy ulice 
Słowackiego 3.

Opis projektu:

Projekt zakłada montaż rozbudowanego zestawu zręcznościowo-sprawnościo-
wego, na którym może się bawić równocześnie nawet 50 dzieci. Multiwspinacz-
ka zapewnia ekscytującą wspinaczkę na różnych wysokościach i jest przezna-
czony dla dzieci powyżej 10 roku życia. Konstrukcja Multiwspinaczki opiera się 
na czterech metalowych wieżach: centralna sześciokątna wieża z dużym po-
destem jest połączona z pozostałymi systemem różnego typu podniebnych po-
mostów. Na każdy z elementów zestawu prowadzi wiele dróg wejścia i zejścia, 
m.in. różnego rodzaju drabinki, rusztowania, poręcze, równoważnia, ścianka 
wspinaczkowa, rura do zjazdów, twister, czy tunel linowy. Zabawa na Multiw-
spinaczce wpiera rozwój wielu czynności ruchowych takich jak wspinanie, peł-
zanie, zwisanie i wchodzenie oraz ćwiczy zmysł równowagi. Działania podję-
te podczas realizacji projektu: - przygotowanie terenu i podłoża pod montaż 
zestawu, nawierzchni CushionFall oraz krawężników elastycznych SBR okalają-
cych teren, - montaż zestawu, ułożenie krawężników i nawierzchni, - montaż 
ławeczek, koszy na śmieci, stojaka na rowery i tablicy z regulaminem, - montaż 
ogrodzenia (drewnianego płotka o wysokości 1 metra).

44. „Rozwiń Skrzydła” - projekt profilaktyki uzależnień  
i zachowań ryzykownych młodzieży.  

Szacunkowy koszt: 106 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Gimnazja Miasta Bełchatowa. 

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży klas pierwszych gimnazjów, ich rodzi-
ców i nauczycieli. Młodzież gimnazjalna jest w największym stopniu zagrożo-
na uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi. Szczególnie dotyczy to dzieci 
osiągających słabe wyniki szkolne, przekonanych o braku talentów, perspektyw  
i możliwości wybicia się na jakimkolwiek polu. Jest to często powiązane z nie-
poradnością wychowawczą rodziców i postawą rezygnacji wśród nauczycieli.
Główne założenia projektu: 
1. każde dziecko ma jakieś talenty, a ich rozwijanie daje zadowolenie i po-
czucie szczęścia, 
2. człowiek szczęśliwy nie sięga po narkotyki, nie uzależnia się, nie ucieka  
w zachowania ryzykowne.
Planowane działania we wszystkich gimnazjach:
1. Akcja informacyjno-rekrutacyjna we wszystkich szkołach gimnazjalnych.
2. Bezpłatne zajęcia rozwijające talenty, dla dziewcząt -tworzenie biżute-

rii, dla chłopców - warsztaty robotyki. Zajęcia będą przeznaczone dla mło-
dzieży najbardziej zagrożonej.

3. Zajęcia warsztatowe, socjoterapeutyczne, szkolenia i spotkania dla mło-
dzieży, rodziców i nauczycieli.

4. Bedzie działał punkt konsultacyjno-terapeutyczny, gdzie będzie można 
skorzystać z porady psychologów i trenera rozwoju osobistego.

5. Będzie prowadzona szkoła dla rodziców dzieci sprawiających trudności wy-
chowawcze.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez psychologów, pedagogów, instruk-
torów i terapeutów i psychoterapeutów uzależnień doskonałym przygotowa-
niem i doświadczeniem zawodowym.

45. Budowa drogi osiedlowej na ul. A. Asnyka  
i K.K. Baczyńskiego.

Szacunkowy koszt: 450 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
os. Ludwików, ul. A. Asnyka i K.K. Baczyńskiego - (do Alei JP II)

Opis projektu:

Projekt zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowej - ul. A. Asnyka 
- dł. 140m i ul. K. K. Baczyńskiego - dł.120 m do zbiegu z Aleją Jana Pawła II.
Wykonanie nawierzchni asfaltowo-betonowej z ustawieniem krawężników  
i obrzeży oraz wjazdów do posesji.
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46. Wymiana nawierzchni asfaltowej  
na ul. Hubala, os. Przytorze.

Szacunkowy koszt: 300 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

os. Przytorze, ul. Hubala

Opis projektu:

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Hubala wzdłuż bloków 1, 2, 4 
(długość - 140 m i szerokość - 19 m) wraz z miejscami parkingowymi. Podwyż-
szenie kratek ściekowych.

47. Osiedlowa siłownia na osiedlu Przytorze  
- przy ul. Gombrowicza.

Szacunkowy koszt: 150 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren miejski - obręb 16 działka 378/4; o powierzchni ok. 300 m2

Opis projektu:

Celem projektu jest atrakcyjne zagospodarowanie terenu a tym samym udo-
stępnienie każdemu mieszkańcowi, niezależnie od wieku, użytkowania urzą-
dzeń siłowych. Siłownia zewnętrzna pozwoli na korzystanie w dowolnym mo-
mencie z ruchu na świeżym powietrzu oraz umożliwi doskonalenie sprawno-
ści fizycznej. 
Siłowania powinna składać się z ok. 10-15 urządzeń, m.in. wioślarz, narciarz, 
orbitek, wahadło, pajacyk, steeper, biegacz, twister, motyl, jeździec, rowe-
rek, itp. urządzenia, poprawiające ogólną wydolność organizmu, wytrzyma-
łość i siłę. Teren, na którym miałaby powstać siłownia powinien być doposa-
żony w 3-4 ławki oraz 2-3 kosze na odpady.

48. „Binków ćwiczy i odpoczywa” - budowa miejsca wypo-
czynku i czynnej aktywności mieszkańców osiedla Binków.

Szacunkowy koszt: 150 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren przy ul. Św. Barbary, obok domu parafialnego.

Opis projektu:

Wykonanie alejki spacerowej z miejscami do odpoczynku i urządzeniami  
siłowni zewnętrznej oraz naniesieniami drzew, krzewów i kwiatów na tere-
nie około 2000 metrów kwadratowych po prawej stronie ulicy Św. Barbary  
(patrząc od strony wyjazdu z osiedla w kierunku Zakładu Wod-Kan) na dział-
ce należącej do gminy Miasto Bełchatów, a w przypadku koniecznej potrzeby, 
wykorzystania działki parafii Miłosierdzia Bożego. 
Ustawienie siłowni zewnętrznej składającej się z dziesięciu elementów 
oraz wykonanie alejek z miejscami do odpoczynku na terenie wskazanej 
wyżej działki.
Elementami projektu są:
1. 8-10 elementów siłowni zewnętrznej, szacunkowy średni koszt każdej około 

5.000,00 zł czyli koszt całkowity za siłownię zewnętrzną około 50.000,00 zł
2. wykonanie ogrodzenia od działki parafialnej długości wraz z nasadzeniem 

żywopłotem około 100 mb x 300 zł koszt płotu i żywopłotu koszt około 
30.000 zł

3. wykonanie alejek do miejsc usytuowania elementów siłowni zewnętrznych 
oraz ławek do odpoczynku max. 10 pkt x 20 mkw x 100 zł za mkw. 20.000 zł 
+ koszt alejek podobna kwota tj. 20.000 zł razem 40.000 zł

4. wykonanie nasadzeń i doświetlenie terenu przez istniejące lampy przy  
ul. Św. Barbary z dodaniem trzech-czterech lamp świecących w kierunku 
alejki koszt tych elementów około 20.000 zł

5. wykonanie projektu zagospodarowania z opracowaniem mapy dla celów 
projektowych koszt około 10.000 zł

49. Budowa kompleksu sportowego przy zespole  
szkolno- przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

Szacunkowy koszt: 300 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obecny teren boiska szkolnego przy zespole szkolno-przedszkolnym  
nr 9 w Bełchatowie, osiedle dolnośląskie 204a 

Opis projektu:

1. Likwidacja obecnej płyty boiska szkolnego i bieżni.
2. Modernizacja terenu wokół bieżni.
3. Wykonanie nowej nawierzchni boiska szkolnego.
4. Wykonanie bieżni wokół boiska.
5. Wykonanie rozbiegu i skoczni do skoku w dal.
6. Zakup i zamontowanie bramek, koszy do koszykówki oraz ławeczek  

wokół boiska.
7. Wymiana oświetlenia całego kompleksu.  
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50. PT i budowa placu zabaw „Dobrzelowo”.
Szacunkowy koszt: 150 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb: 05
Nr działki: 53/1 (część działki) przy ul. Nowej wzdłuż rowu melioracyjnego.

Opis projektu:

Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej i wy-
konaniu placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi oraz miejsca rekre-
acji dla dorosłych.

Szacowane koszty:

- dokumentacja 20 000 zł.
- infrastruktura dla zabawowa i małej inżynierii 130 000 zł
W skład zabawowych urządzeń może wchodzić (pociąg albo okręt, huśtaw-
ki, drabinka wielofunkcyjna, karuzela, bujaki metalowe, niewielka piaskow-
nica, ławki, stół pingpongowy, stojaki na rowery. Całość winna być ogrodzo-
na i oświetlona.

51. Zatoczka postojowa monitorowana (mini parking)  
i stojaki rowerowe na terenie szkoły.

Szacunkowy koszt: 100 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren zielony niezagospodarowany znajdujący się obok Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11 naprzeciwko sklepu rowerowego 
„Cris Bike” ul. Dąbrowskiego 25. Stojaki rowerowe na placu przed szkołą.

Opis projektu:

Przystosowanie terenu do bezpiecznego dowozu i odbioru uczniów do i ze szko-
ły. Zatoka postojowa od strony ul. Dąbrowskiego w wymiarach 15-20 m długości.

52. 

Budowa pergoli śmietnikowej wraz z utwardzonym tere-
nem dla pojemników do segregacji przy bloku 213 i 214  
na działce Urzędu Miasta, oraz budowa kilkunastu 
miejsc parkingowych / postojowych / na działce 479/4  
o pow. 200 m2 (od strony północnej).

Szacunkowy koszt: 75 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb 12 nr działki 479/4 Bełchatów os. Dolnośląskie

Opis projektu:

Rozbiórka pergoli śmietnikowej i budowa nowej wraz z UTWARDZENIEM tere-
nu dla pojemników do SEFREGACJI odpadów. Wybudowanie kilku stanowisk 
postojowych (parkingowych).

53. 

Wymiana chodnika o pow. ok. 150,00 m2 na działce 
nr 428 i 427/11 ; 427/10 obręb 16 (Działka Urzędu Miasta  
Położenie kostki chodnikowej na pasie o pow. 150 m2) 
wraz z wymianą schodków podejścia w okolicy działki 5/14 

Szacunkowy koszt: 55 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb 16 nr działki 428 i 427/11 Bełchatów os. Przytorze

 Opis projektu:

Zdjęcie płytek betonowych o wym. 50 x 50 na pow. ok. 150,00 m2 na dział-
ce nr 4278; 427/11; 427/10 obręb 16 (Działka Urzędu Miasta Położenie kostki 
chodnikowej na pasie o pow. 150 m2), wykonanie schodków na działce sąsia-
dującej nr 5/14 obręb 16

54. 
Budowa pergoli śmietnikowej, wraz z częścią utwardzoną 
pod kosze na odpady SEGREGOWANE.  
Wymiana chodnika o pow. 60 m2. 

Szacunkowy koszt: 20 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb 12 nr działki 438 Bełchatów os. Dolnośląskie oraz chodnika na dział-
ce nr 437/9 

Opis projektu:

Zdemontowanie (rozebranie) popękanej altany śmietnikowej na działce nr 438, 
w to miejsce postawienie nowej prefabrykowanej altany śmietnikowej, utwar-
dzenie placu dla koszy na śmieci SEGREGOWANE. Demontaż chodnika o pow.  
60 m2 na działce nr 437/9 i wykonanie nowego (np. z kostki betonowej).
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55. 

Budowa kilkunastu miejsc parkingowych o pow. 150 m2 
obręb 12 na działkach 476/4 i 476/3, oraz budowa, 
rozbudowa pergoli śmietnikowej wraz z utwardzonym 
terenem dla pojemników do segregacji odpadów  
przy bloku 216 (na działce Urzędu Miasta).

Szacunkowy koszt: 45 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb 12 nr działki 476/4 i 476/3 Bełchatów os. Dolnośląskie

Opis projektu:

Rozbiórka pergoli śmietnikowej i postawienie nowej wraz z utwardzeniem te-
renu dla pojemników do SEGREGACJI odpadów. Wybudowanie kilku NOWYCH 
stanowisk postojowych (parkingowych). 

56. 
Wymiana chodnika o pow. ok. 210 m2 na działce nr 421 
obręb 16 (Działka Urzędu Miasta Położenie kostki  
chodnikowej na pasie o pow. 210 m2).

Szacunkowy koszt: 45 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 

Obręb 16 nr działki 421 Bełchatów os. Dolnośląskie

Opis projektu:

Zdjęcie płytek betonowych o wym. 50 x 50 na pow. ok. 210 m2 na działce nr 421 ob-
ręb 16 (Działka Urzędu Miasta Położenie kostki chodnikowej na pasie o pow. 210 m2).

57. Budowa 40 szt miejsc postojowych, parkingowych  
w systemie otwartym na terenie działki nr 335/1.

Szacunkowy koszt: 70 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb 12 nr działki 335/1 Bełchatów os. Dolnośląskie

Opis projektu:

Wybudowanie 40 stanowisk postojowych (parkingowych). Materiał przekazał-
by Urząd Miasta Bełchatowa, a koszty projektu i wykonanie pokryła by Wspól-
nota Mieszkaniowa. 

58. 
Wymiana chodnika o pow. ok. 310 m2 na działce 
nr 393 obręb 16 (Działka Urzędu Miasta, położenie 
kostki chodnikowej na pasie o pow. 310 m2).

Szacunkowy koszt: 55 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 

Obręb 16 nr działki 393 Bełchatów os. Przytorze

Opis projektu:

Zdjęcie płytek betonowych o wym. 50 x 50 na pow. ok. 210 m2 na działce 
nr 421 obręb 16 (Działka Urzędu Miasta, położenie kostki chodnikowej na pa-
sie o pow. 210 m2).

59. 

Budowa pergoli śmietnikowej wraz z utwardzonym tere-
nem dla pojemników dla segregacji przy bloku 215 i 216 
na działce Urzędu Miasta. Położenie kostki chodnikowej 
na pasie o pow. 90 m2. 

Szacunkowy koszt: 35 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb 12 nr działki 482/5 Bełchatów os. Dolnośląskie 

Opis projektu:

Rozbiórka pergoli śmietnikowej i postawienie nowej wraz z utwardzeniem te-
renu dla pojemników do segregacji odpadów. Położenie kostki chodnikowej  
na pow. 90 m2 w pasie wejścia do budynku bloku 215 (zrujnowany pas poprzez 
przebudowy sieci gazowej jak i sieci ciepłowniczej).

60. Wymiana chodnika o pow. 90 m2.
Szacunkowy koszt: 15 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 

Obręb 12 nr działki 441/4 Bełchatów os. Dolnośląskie 

Opis projektu:

Demontaż chodnika o pow. 90 m2 na działce nr 441/4, oraz wykonanie nowe-
go (np. z kostki betonowej). 
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61. „ŁĄCZMY POKOLENIA” strefa rekreacji i wypoczynku  
na wolnym powietrzu dla osób w każdym wieku.

Szacunkowy koszt: 230 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Projekt ma być zrealizowany na osiedlu 1000-Lecia w Bełchatowie np. mie-
dzy blokami nr 7 a 4 i 5. Osiedle 1000-Lecia ma ten plus, że posiada sporo 
przestrzeni do zagospodarowania na działkach należących i będących w gestii 
Urzędu Miasta, przez co wydzielenie takiej strefy, terenu nie będzie problem. 
Lokalizacja inwestycji może być rozłożona w rożnych strefach osiedla, które 
jest bardzo scentralizowane więc wszystkim będzie blisko i wszystko tak na-
prawdę będzie koło siebie. 

Opis projektu:

Celem projektu „ŁĄCZMY POKOLENIA” jest stworzenie terenu rekreacji i wypo-
czynku dla osób w każdym wieku. Specjalnie wydzielona strefa ma obejmować:
1. Plac zabaw dla dzieci i młodszej młodzieży.
2. Mini park fitness - mini siłownię plenerową (zewnętrzną).
3. Ogródek dla seniora z altaną ze stołem i ławeczkami do sąsiedzkich spo-

tkań i pogawędek, organizowania spotkań integracyjnych np. babcie i mat-
ki uczą córki, wnuczki szydełkować.

4. Monitoring dla poprawy bezpieczeństwa.
Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolne-
go czasu przez mieszkańców osiedla 1000-lecia, które jako jedno z nielicz-
nych osiedli w Bełchatowie nie posiada np. żadnego placu zabaw dla dzieci. 
Dodatkowo służyć to będzie poprawie zdrowia mieszkańców w każdym wieku 
(od dzieci po osoby starsze). Siłownia plenerowa pozwoli wzmocnić i mięśnie 
i zwiększyć kondycję fizyczną oraz zachęci do ćwiczeń osoby, które nie mają 
możliwości finansowych pójścia na siłownię. Realizacja projektu na pewno 
poprawi samopoczucie i kondycję mieszkańców oraz zaktywizuje mieszkań-
ców zarówno młodych jak i starszych do wspólnych działań. Ważnym elemen-
tem w tej inicjatywie jest połączenie dwóch światów (starszego i młodsze-
go pokolenia) oraz stworzenia warunków oraz miejsca do integracji mieszkań-
ców osiedla. Proponowany „ogródek seniora” powinien zaowocować wzmoc-
nieniem przynależności do tego miejsca i solidarności lokalnej społeczności 
przy tworzeniu wspólnego dobra oraz rozbudzić wartości jak np. szacunek dla 
osób starszych.

62. Dzieci bezpieczne w drodze do szkoły  
- zatoczka parkingowa SP3. 

Szacunkowy koszt: 80 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Usytuowanie inwestycji od południowej strony Szkoły Podstawowej nr 3  
- przy ul. Targowej.

Opis projektu:

Przeprojektowanie i przebudowa terenu przylegającego do Szkoły Podstawo-
wej nr 3, od południowej strony, czyli ul. Targowej:
- przebudowa istniejących miejsc parkingowych,
- zagospodarowanie trawnika, służącego obecnie jako dziki parking, stworze-

nie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego zwiększającego bezpie-
czeństwo uczniów w drodze do szkoły.

63. Dwunastka szkołą XXI wieku.  
Zakup tablic interaktywnych do sal szkolnych. 

Szacunkowy koszt: 34 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego 
ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną zakupione 4 tablice interaktywne (nowoczesne 
urządzenia podłączone do laptopa oraz rzutnika, zastępujące tradycyjne ta-
blice szkolne). 
Projekt polega na:
-  zakupie oraz montażu tablic wraz z laptopami oraz rzutnikami, które są nie-

zbędne do pracy samej tablicy;
-  wykorzystywaniu tablic do prowadzenia innowacyjnych, interaktywnych lekcji. 

64. Stop udarom
Szacunkowy koszt: 60 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miasto Bełchatów

Opis projektu:

Zakup specjalistycznych badań i porad. Badania będą przeprowadzane w kie-
runku wykrycia przyczyny, predyspozycji mogących przyczynić się do wystą-
pienia udaru. 
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65. Badania profilaktyczne wad postawy u dzieci

Szacunkowy koszt: 50 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miasto Bełchatów

Opis projektu:

Dzieci często przyjmują nieprawidłową pozycję, co sprzyja ukształtowaniu  
i utrwalaniu się uchyleń nieprawidłowej postawy. Konieczne jest rozróżnienie 
nawykowej nieprawidłowej postawy podlegające czynnej korekcji i wymaga-
jącej włączenia do zajęć korekcyjnych i rzeczywistej wady postawy nie ko-
rygującej się czynnie wymagającej leczenia. W związku z powyższym będą 
przeprowadzane badania przez specjalistów w celu wykrycia w/w wad. 

66. Stop zawałom

Szacunkowy koszt: 50 000,00 

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miasto Bełchatów

Opis projektu:

Zakup specjalistycznych badań i porad. Badania będą przeprowadzane w kie-
runku wykrycia przyczyn, predyspozycji mogących przyczynić się do wystą-
pienia zawału serca.

67. Wspólnie można więcej 
Szacunkowy koszt: 500 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miasto Bełchatów

Opis projektu:

Zakup i przekazanie materiałów (kostki, obrzeży, płyt) wspólnotom miesz-
kaniowym, spółdzielniom, zarządcom celem zagospodarowania na osiedlu 
mieszkaniowym.

68. Zagospodarowanie terenu zielonego przy OSP Grocholice.

Szacunkowy koszt: 50 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren zielony przyległy (od strony północnej) do OSP Grocholice.

Opis projektu:

Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego zlokalizowanego przy OSP 
Grocholice i wzbogacenie go o następujące urządzenia oraz wykonanie prac:
- powtórne nasadzenie trawą o oraz krzewy iglaste;
- ustawienie ławeczek i stolików bądź ławostołów;
- wytyczenie i przygotowanie terenu pod ognisko oraz grill;
- wytyczenie i przygotowanie miejsca pod stół do pingponga oraz ustawienie 

stołu do gry;
- ustawienie huśtawek ogrodowych;
- ustawienie koszy.

69. Bezpieczne przejście przy SP 3 - montaż dotykowej  
sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych.

Szacunkowy koszt: 150 000,00

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Sienkiewicza. 

Opis projektu:

Rodzicom dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 zależy na po-
prawie bezpieczeństwa w okolicy przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza. 
Dziś funkcjonuje tam jedynie znak drogowy informujący o tym, że jest przej-
ście dla pieszych. Zależy nam na montażu sygnalizacji świetlnej, uruchamia-
nej dotykowo, która z jednej strony zagwarantuje dzieciom idącym do szkoły 
lub wracającym z placówki, możliwość bezpiecznego przejścia dla pieszych;  
z drugiej zaś strony gwarantować będzie płynność ruchu w tej okolicy.
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