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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

III Budżet Obywatelski Bełchatowa
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Zestawienie projektów

1. Zagospodarowanie terenów na osiedlu Dolnośląskim  
 za blokami 219,220,221.

Szacunkowy koszt: 175.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 150.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada wymianę betonowych płyt stanowiących chodnik 
na odcinku ok. 225 metrów i położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Po-
nadto projekt zakłada montaż 12-15 słupów oświetleniowych wzdłuż nowopoło-
żonego chodnika i wokół placu zabaw. Działania podjęte podczas realizacji pro-
jektu przebiegać będą w 2 etapach i sprowadzać się będą do: I etap - demontażu 
obecnych płyt betonowych, przygotowaniu podłoża pod ułożenie kostki bruko-
wej, układanie obrzeży i krawężników, wykonanie podbudowy i podsypek, ułoże-
nie kostki brukowej, montaż 6-8 ławeczek i 4 koszy na śmieci. II etap - wykonanie 
wykopów, wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe, ułożenie kabli elek-
trycznych zasilających, montaż słupów oświetleniowych.

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

2. Adaptacja osiedlowego lasku oraz siłownia zewnętrzna na os. Dolno-
śląskim w celu stworzenia strefy aktywnego wypoczynku.

Szacunkowy koszt: 360.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Opis projektu: Projekt składa się z dwóch etapów.
I etap: Adaptacja lasku, bez naruszania drzewostanu. Wykonanie podbudowy pod ścieżki 
oraz ścieżki z nawierzchni wodoprzepuszczalnej wraz z obrzeżami. Montaż 10 ławeczek 
z oparciem i koszy na śmieci wzdłuż ścieżki. Montaż stolika do gry w szachy, stolika do 
gry w szachy i chińczyka oraz 2 tablic do gry w kółko i krzyżyk. Montaż stojaka na rowery.
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.

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

3. odDOLNIE zmieniamy osiedle.

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 400.000,00 zł

Opis projektu: Zagospodarowanie terenów pomiędzy blokami: 304, 305, 306, 
314,315,319,331,332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie. Działki 437/9 i 437/11 
pomiędzy blokami 304 i 305: remont istniejących chodników (położenie kostki 
brukowej) oraz budowa nowego chodnika na tzw. „przedepcie”, montaż nowych 
urządzeń zabawowych tworzących mini plac zabaw dla dzieci z uwzględnieniem 
ogrodzonej piaskownicy, wyrównanie terenu z jednoczesnym odchwaszczeniem 
i posianiem trawy. Działka 434: oświetlenie istniejącego parku wraz z remontem 
chodników z kostki brukowej („parkowej”), montaż ławek i koszy na śmieci, prze-
świetlenie ok. 50 szt. drzew i wymiana klombu w parku, odnowienie poprzez re-
kultywację nawierzchni boiska z jego ogrodzeniem i montażem piłkochwytów  
za bramkami, powiększenie i wyprofilowanie istniejącej górki (sanki zimą).

Lokalizacja: Działki nr: 437/9 i 437/11 oraz 434 obręb 12 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie 

4. Bezpieczne Miasto - AED w Bełchatowie Instalacja sytemu Automa-
tycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta.

Szacunkowy koszt: 65.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 65.000,00 zł

Opis projektu: Projekt Bezpieczne Miasto - AED w Bełchatowie jest projektem, który do-
tyczy zakupu i rozlokowania 3 defibrylatorów typu AED na terenie miasta Bełchatowa 
w miejscach publicznych. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
miasta poprzez ułatwienie szybkiego dostępu do urządzenia ratującego życie jakim jest 
Automatyczny defibrylator. Defibrylator AED jest urządzeniem, które w przypadku na-
głego 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 głosową. W każdym 
punkcie ulokowania AED dla ułatwienia będzie znajdować się dodatkowo ulotka (sche-
mat) informujący o procedurze użycia urządzenia w celu ratowania ludzkiego życia. 
Uzupełnieniem projektu jest zintegrowany z AED system powiadamiania pogotowia  
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i drukowania świadectw szkolnych oraz arkusze ocen, e - sekretariat - uspraw-
nia pracę szkolnego sekretariatu, e - plan lekcji, który umożliwia efektywne pla-
nowanie zastępstw oraz dyżurów, bezpłatne, bezpieczne konta dla rodziców 
umożliwiające dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji szkolnej dziecka. 
Wdrażając e - dziennik, dodatkowo wyposaża się każdą pracownię w komputer 
(laptop), rzutnik i ekran oraz stały dostęp do internetu. Takie wyposażenie szkoły 
unowocześni proces edukacji.

Lokalizacja: Bełchatów: PG 1, PG 3, PG 4, PG 5, SZSO nr 2

7. Taniec dla niepełnosprawnych  
 - integracja i rehabilitacja.

Szacunkowy koszt: 25.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 25.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada cykl szkoleń, warsztatów, treningów, spotkań, wy-
stępów osób niepełnosprawnych oraz osób pełnosprawnych, ich wspólną integra-
cję i możliwość rehabilitacji. Projekt zakłada warsztaty taneczne z różnymi aktora-
mi z różnych technik tanecznych i ich regularne spotkania i występy. 

Lokalizacja: MCK Bełchatów, WTZ Bełchatów (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

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

Szacunkowy koszt: 250.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300.000,00 zł

Opis projektu: Plac zabaw tematyczny obejmujący jeden większy zestaw za-
bawowy oraz kilka pojedynczych zabawek (huśtawki, piaskownica, bujaki, 
karuzele). Na placu zabaw powinny znaleźć się urządzenia zarówno dla dzieci  
w przedziale wiekowym 1-3, jak również dla dzieci powyżej 3 roku życia. Pro-
ponuję podłoże piaszczyste (ze względu na niższe koszty wykonania) oraz wy-
konanie niskiego ogrodzenia terenu placu zabaw. Ważnym elementem placu 
zabaw są również ławki (szczególnie dla rodziców, dziadków, opiekunów) oraz 
kosze na śmieci. Należy również pamiętać o ewentualnych drogach dojścia  
do placu zabaw.

Lokalizacja: Teren przy bloku 341 od strony sklepu Biedronka (działka nr 412/14)  
lub teren starego placu zabaw przy bloku 330 (działka 412/10) w obrębie 12 na osiedlu 
Dolnośląskim.

i innych służb (np. straż miejska, lekarze, ratownicy lub wyznaczone osoby) o użyciu de-
fibrylatora. Dodatkowa funkcjonalność zapewni szybsze działanie i bardziej komplek-
sowe reagowanie służb medycznych w momentach zagrożenia dzięki komunikatowi  
o użyciu AED w konkretnym punkcie miasta.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bełchatowa, budynek OSP Bełchatów - Grocholice, Urząd 
Miasta Bełchatowa - ul. Czyżewskiego lub targowisko miejskie.

5. Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach Bełchatowa.

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 50.000,00 zł

Opis projektu: Zorganizowanie wspólnie z mieszkańcami Bełchatowa oraz Policją 
i Strażą Miejską akcji uświadamiających o obecności stref zamieszkania, oznaczo-
nych znakiem drogowym: „D-40”, począwszy od zabaw np. malowania kredą na 
jezdni znaków „D-40”, rozdawania ulotek przypominających że strefa zamiesz-
kania, to specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy praw-
ne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam za-
mieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy, itp.  
Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bez-
pieczeństwa! W przypadku uzyskania większych funduszy planowane jest trwałe 
oznaczenie na jezdni wjazdów do wybranych stref osiedlowych w Bełchatowie,  
w tym samym „niebieskim” stylu jak oznaczane są nowe „koperty”. Zaletą projektu 
jest duża elastyczność - w zależności od przyznanego budżetu.

Lokalizacja: Wjazdy do wybranych stref zamieszkania, oznaczonych znakiem drogo-
wym: „D-40”.

6. Szkoła XXI wieku - e - dziennik w bełchatowskich gimnazjach.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 326 041,85 zł.

Opis projektu: E - dziennik to nowoczesny system usprawniający pracę placów-
ki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz 
zarządzania danymi ucznia. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edu-
kacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych i administracyjnych szkoły. Rodzicom 
uczniów zapewnia bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce. W systemie 
e - dziennik dostępne są aplikacje wspomagające kontakt z rodzicami i pracę 
szkoły w wielu obszarach: e - nauczanie, które wspomaga nauczanie z wykorzy-
staniem nowoczesnych technik, e - świadectwa - usprawnia proces sporządzania 
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9. Oświetlenie ulicy Przedwiośnie.

Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 70.000,00 zł

Opis projektu: Wariant I. Położenie wzdłuż ulicy Przedwiośnie instalacji elektrycz-
nej ustawienie ok. 3-4 słupów z lampami
Lub
Wariant II. Zamontowanie solarnych latarni ulicznych LED w ilości 4 sztuk.

Lokalizacja: Ulica Przedwiośnie – prostopadła do ulicy Czyżewskiego.

10. STOP UDAROM I ZAWAŁOM 
 - zadbaj o SWOJE ŻYCIE.

Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300.000,00 zł

Opis projektu: Projekt polegać będzie na wykupieniu usługi dodatkowych badań 
dla mieszkańców w zakresie -Badanie poziomu cholesterolu -badanie poziomu cu-
kru - badanie drożności żył - badanie ciśnienia i w szczególnych przypadkach echo 
serca. Badania można przeprowadzać w kilku miejscach na terenie miasta. Badania 
będą przeprowadzać specjaliści kardiolodzy po wstępnych podstawowych ba-
daniach będzie przedstawiona diagnoza co do ewentualnego dalszego leczenia  
i konsultacji.

Lokalizacja: MIASTO BEŁCHATÓW

11. Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań - remont i doposażenie  
 placówki rehabilitacyjnej.

Szacunkowy koszt: 320.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 522.000,00 zł

Opis projektu: Projekt dotyczy modernizacji i przystosowania, a także doposaże-
nia w niezbędny sprzęt, lokalu przy ul. Hubala 2 o powierzchni 375 m2, do potrzeb 
bezpłatnych działań rehabilitacyjnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Bełchatowa. W nowym obiekcie w rozszerzonym zakresie, Stowarzyszenie kontynu-
ować będzie działalność opiekuńczą, diagnostyczną i rehabilitacyjno-terapeutyczną 
realizowaną dotychczas w lokalu przy ul. Żeromskiego 1. W obszarze działalności 
remontowanej placówki funkcjonować będą: 2 sale rehabilitacyjne, po 2 gabinety 

logopedyczne, psychologiczne i Biofeedback, 3 gabinety pedagogiczne oraz Sale 
Doświadczeń Świata i Integracji Sensorycznej. 
W ramach projektu zaplanowano: 
• budowa podjazdu wraz z poręczami zapewniającymi dostęp niepełnosprawnym 

do lokalu, 
• wymiana stolarki okiennej, 
• wymiana drzwi i ościeżnic, zapewniająca niepełnosprawnym samodzielny  

i swobodny dostęp (wybicie otworów drzwiowych, zakup i montaż drzwi wej-
ściowych o szerokości 90 cm, zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości 
co najmniej 80 cm, zakup i montaż drzwi przesuwnych, dzielących sale rehabi-
litacyjne), 

• roboty w zakresie instalacji sanitarnych: przebudowa i rozbudowa instalacji  
wod.kan. i co. zakup i wymiana grzejników, 

• wydzielenie, budowa ścian, remont i doposażenie 5 nowych pomieszczeń do pracy 
terapeutów, 

• remont i doposażenie 2 sal rehabilitacyjnych, 2 gabinetów masażu i 2 gabinetów 
Biofeedback, 

• remont i doposażenie Sali Doświadczeń Świata, remont 2 łazienek,
• przesunięcie ścian działowych, skucie i położenie płytek, montaż armatury,
• remont i doposażenie pomieszczenia socjalnego do obsługi dziecka niepełno-

sprawnego,
• wymiana okładziny podłogowej, by nie stwarzała zagrożenia dla osób poruszają-

cych się: o kulach, przy pomocy balkoników, na wózkach inwalidzkich, 
• roboty w zakresie instalacji elektrycznej: przebudowa i rozbudowa wewnętrznej 

instalacji elektrycznej, 
• zakup i instalacja klimatyzacji. 
W zakup wyposażenia placówki wejdą: 
1) meble: biurka, szafy, regały na dokumentację, stoły do prowadzenia terapii, krze-

sła, ławeczki itp.,
2) sprzęt rehabilitacyjny: łóżka do masażu, fotele i pionizatory, drabinki gimna-

styczne, podpórki i balkoniki, kule, schody do prowadzenia terapii, kozetki lekar-
skie, aparaty do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, suche baseny itp. 

Na wykonanie powyższych prac Stowarzyszenie nie posiada środków finanso-
wych.

Lokalizacja: Osiedle Przytorze, ul. Hubala 2, Bełchatów http://www.gis.belchatow.pl/
portal/?link=552

12. Budowa toalety publicznej w centrum miasta.

Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 200.000,00 zł
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Opis projektu: Wykonanie i zainstalowanie  fabrycznie nowej stacjonarnej toale-
ty publicznej przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych (dostosowanej 
również do wjazdu wózka dziecięcego) wraz z pełną infrastrukturą wyposażonej  
w system samoczyszczący oraz automatyczny system otwierania drzwi na monety.

Lokalizacja: Toaleta publiczna zlokalizowana w najbliższym centrum Pl. Narutowicza 
(działka nr 128/20 obręb 10 Miasta Bełchatowa.

13. Zagospodarowanie terenów zieleni przylegających  
 do Działek Szpitala w Bełchatowie.

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Opis projektu: Planowane do realizacji zadanie obejmuje: - nasadzenie kwia-
tów, klombów kwiatowych, krzewów i drzewek ozdobnych, - wykonanie nowej  
nawierzchni chodnika, - zakup i montaż ławek.

Lokalizacja: Nr działki 254/5, 253/49.

14. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego  
 osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim.

Szacunkowy koszt: 180.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 180.000,00 zł

Opis projektu: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia 
wzdłuż ciągu pieszego łączącego dwa największe osiedla w Bełchatowie tj. osiedle 
Okrzei i osiedle Dolnośląskie wraz z uporządkowaniem terenu w rejonie „lasku” 
przy ww. ciągu pieszym.

Lokalizacja: Ciąg pieszy zlokalizowany pomiędzy kładką na rzece Rakówce, za garaża-
mi BSM a ulicą Wojska Polskiego w rejonie ulicy Edwardów.

15. Rozbudowa istniejącego placu zabaw.

Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 250.000,00 zł

Opis projektu: Rozbudowa istniejącego placu zabaw ma nastąpić poprzez zakup 
i montaż zestawu zabawowego dla dzieci wraz z elementami siłowni zewnętrznej 
urządzeń typu FITNESS wraz z nawierzchnią z mat gumowych. Urządzenie placu 
zabaw przyczyni się do korzystania z niego większej ilości osób oraz znacznie po-
prawi estetykę otoczenia.

Lokalizacja: Osiedle Okrzei – rejon pomiędzy blokiem nr 22, 25 i nr 6 (działka nr 170/4, 
obręb 13 m. Bełchatowa).

16. Zatoczka postojowa wysiadaj powoli i bezpiecznie.  
 Monitorowana zatoczka i mini parking oraz stojaki rowerowe  
 na terenie szkoły.

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Opis projektu: Niniejszy projekt polega na przystosowaniu terenu znajdującego 
się bezpośrednio przy szkole do bezpiecznego  dowozu i odbioru dzieci ze szkoły. 
Głównym założeniem projektu jest przedłużenie istniejącej zatoczki postojowej 
przy ul. Dąbrowskiego o minimum 20m długości, oraz stworzenie mini parkingu 
dla opiekunów dowożących dzieci do szkoły, na terenie zlokalizowanym naprze-
ciwko sklepu rowerowego „CrisBike” ul. Dąbrowskiego 25. Ponadto projekt obej-
muje zamontowanie stojaków rowerowych na placu przed wejściem do szkoły dla 
dzieci dojeżdżających na lekcje w ten sposób. Monitoring dodatkowo zwiększy 
bezpieczeństwo dzieci odbieranych ze szkoły.

Lokalizacja: Lokalizacja planowanej zatoczki i mini parkingu obejmuje teren przyle-
gający bezpośrednio do SP 1 w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 11, naprzeciwko sklepu 
rowerowego „CrisBike” ul. Dąbrowskiego 25. Obejmuje działki nr 599/3 oraz nr 598/2. 
Stojaki rowerowe zaplanowano na placu przed szkołą.

17. Wesoły zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną  
 oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną  
 oraz koszykówkę. 

Szacunkowy koszt: 450.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 600.000,00 zł

Opis projektu: Propozycja projektu dotyczy zagospodarowania terenu o pow. ok. 
2500m2 i obejmuje stworzenie placu zabaw, wyposażonego w elementy rekreacyj-
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 Działania: wykonanie podbudowy z chudego betonu, montaż nawierzchni bez-
piecznej z kwadratów 50x50.

2. Budowa piankowego boiska do koszykówki i piłki nożnej BUGLO ARENA 6105
 Działania: wyrównanie terenu poprzez wylewkę betonową, zastosowanie de-

latacji oraz drenażu poprzecznego, montaż nawierzchni bezpiecznej z kostek 
BEHATON o podwyższonej ścieralności, montaż BUGLO ARENA 6105 z modyfi-
kacjami.

3. Budowa boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę produkt BUGLO ARENA 
6106 oraz zestawów zabawowych sprawnościowych BUGLO KRAINA WSPINACZ-
KI 117015, BUGLO LOKOMOTYWA 4030, BUGLO WAGONIK 4035, BUGLO ZESTAW 
SPRAWNOŚCIOWY 7029.

 Działania: zerwanie nawierzchni bitumicznej, przygotowanie podbudowy z chu-
dego betonu (B7), zastosowanie drenażu poprzecznego, montaż nawierzchni 
bezpiecznej z kostek BEHATON podwyższonej ścieralności, montaż BUGLO ARE-
NA 6106 z modyfikacjami.

4. Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3, z bocznym wejściem od osie-
dla Żołnierzy POW pomiędzy blokiem 12 i 16, granica działek 174/2 i 187/1.

 Działania: wykonanie furtki wejściowej na teren Szkoły Podstawowej nr 3 wraz  
z ciągiem komunikacyjnym o szerokości 1,20 m.

Lokalizacja:
1. Wymiana piaszczystego podłoża placu zabaw na piankowe (lokalizacja: obręb  

10 działka 252/4 i działka 174/2).
2. Montaż boiska BUGLO ARENA 6105 do koszykówki i piłki nożnej z modyfikacjami 

(lokalizacja: obręb 10 działka 174/2).
3. Montaż boiska BUGLO ARENA 6106 do koszykówki i piłki nożnej z modyfikacjami 

oraz zestawów zabawowych sprawnościowych (lokalizacja: obręb 10 działka 187/1).
4. Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3, z wejściem od osiedla Żołnierzy 

POW bl. 12; 16 w granicy obręb 10 działki 174/2 i 187/1.

19. Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych  
 poprzez zagospodarowanie terenu  
 przy OSP Bełchatów – Grocholice.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 150.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego zlokalizowa-
nego przy remizie OSP Bełchatów - Grocholice oraz stworzenie miejsca spotkań 
i rekreacji poprzez: - zagospodarowanie terenów zielonych (wyrównanie tere-
nu, nasadzenia, pielęgnacja istniejących drzew i krzewów); - ustawienie ławe-
czek i stolików; - wytyczenie i wykonanie miejsca grillowego (ogniskowego); 

ne i gimnastyczne przystosowane dla różnych grup wiekowych i możliwości fizycz-
nych, zapewniając bezpieczeństwo dla jego użytkowników, poczynając od malu-
chów, poprzez młodzież, aż po osoby niepełnosprawne i starsze, obejmujące m.in.:
• Zbudowanie placu zabaw z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, wyposażonego  

w bezpieczne zestawy spełniające odpowiednie normy, odpowiadające docelowej gru-
pie użytkowników m.in. drabinki, karuzele, zjeżdżalnia, bujaki zestawy zabawowe itp.

• Wyrównanie terenu i wykonanie odpowiednich nawierzchni przystosowanych  
do zainstalowanych elementów.

• Zapewnienie miejsca do odpoczynku opiekunom i matkom małych dzieci po-
przez wyposażenie w ławki i inny potrzebny sprzęt, np.: kosze, stojaki na rowery 
dla mobilnych rodziców i opiekunów.

• Stworzenie siłowni „pod chmurką” dla seniorów i innych osób zainteresowa-
nych powrotem do aktywności fizycznej. Optymalny zestaw siłowni składa się  
m.in. z: biegacza, orbitreka, wioślarza, twistera, drążków do podciągania, motyla, 
trenażera nóg i rąk, wahadła, wyciągu górnego itp.

• Wykonanie ogrodzenia oddzielającego plac od sąsiadującego parkingu i zapew-
niając odizolowanie terenu od zwierząt domowych zanieczyszczających pia-
skownice.

• Monitorowanie wizyjne terenu (kamera z podczerwienią) w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnego zniszczenia wykonanych konstrukcji.

• Odnowienie boiska do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę w miejscu, gdzie 
obecnie znajduje się boisko do koszykówki. Wymiana powierzchni asfaltowej, od-
malowanie linii, postawienie bramek takich jak do gry w piłkę ręczną z piłkołapa-
mi za bramkami na wys. ok. 6m, nowe kosze zamontowane za bramkami. 

• Przebudowa i wyprofilowanie istniejącej górki saneczkowej (może być wykorzy-
stana ziemia wybierana z działki na, której będzie plac zabaw i siłownia).

Lokalizacja: Wnioskujemy o zrealizowanie w/w projektu w Bełchatowie na osiedlu 
Okrzei pomiędzy blokami 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, na działce nr 170/4  
o pow. ok. 2500m2, będącej własnością Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Teren składa się z dużej powierzchni zielonej, podzielonej obecnie na 2 części oddzie-
lone chodnikiem. Pozwala to na stworzenie kilku kompleksowych stref wypoczynku, 
dedykowanych dla wszystkich grup wiekowych: maluchów, młodzieży, dorosłych.

18. Rewitalizacja Osiedla Żołnierzy POW dla najmłodszych.

Szacunkowy koszt: 1.000.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 1.000.000,00 zł

Opis projektu: 
1. Wymiana piaszczystego podłoża placu zabaw na piankowe w działce 252/4  

i 174/2 w obrębie 10.
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- wytyczenie i wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej; - zakup namio-
tu grillowego, - zamontowanie elementów placu zabaw (np.: huśtawka, zjeż-
dżalnia, piaskownice, karuzele, zestaw naukowca); - zamontowanie elementów 
siłowni zewnętrznej; - zamontowanie stołu do tenisa stołowego; - ustawienie 
koszy.

Lokalizacja: Teren przyległy do OSP Bełchatów - Grocholice, Bełchatów, ul. Szkolna nr 1 
(działka nr 100).

20. Plac zabaw i rekreacji dla Ludwikowa.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300.000,00 zł

Opis projektu: Plac zabaw tematyczny obejmujący jeden większy zestaw zaba-
wowy oraz kilka pojedynczych zabawek (huśtawki, piaskownica, bujaki, karuzela, 
mini ścianka wspinaczkowa). Plac zabaw powinien być ogrodzony i oświetlony. 
Ważnym elementem będą tu również ławki dla opiekunów oraz kosze na śmie-
ci. W niedalekim sąsiedztwie placu zabaw powinien zostać zamontowany stół  
do gry w tenisa stołowego umożliwiający spędzanie wolnego czasu przez mło-
dzież naszego osiedla.

Lokalizacja Niezagospodarowany teren naprzeciwko Sali Królestwa Świadków Jeho-
wy Bełchatów.

21. Zagospodarowanie terenu po boisku na plac zabaw  
 przy ulicy Mieszka I na osiedlu Dolnośląskim.

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 200.000,00 zł

Opis projektu: Wybudowanie placu zabaw dla dzieci w różnym przedziale wieko-
wym na terenie który służył kiedyś za boisko. Wyrównanie powierzchni trawnika, 
usunięcie starych, stalowych bramek. Ogrodzenie terenu, co zapewni bezpieczeń-
stwo bawiących się dzieci. Pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią gumo-
wą, która jest dużo praktyczniejsza jak piasek.

Lokalizacja: działka 473/6 przy ulicy Mieszka I na osiedlu dolnośląskim, przy blokach 
nr 308, 311 i domkach jednorodzinnych.

22. Piknik Seniora

Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 40.000,00 zł

Opis projektu: Wnioskodawcą realizacji zadania jest Bełchatowskie Stowarzyszenie 
Samorządowe PLUS, którego członkowie od lat podejmują liczne działania na rzecz 
mieszkańców Bełchatowa. Piknik Seniora, o realizację którego wnioskujemy, miałby być 
wydarzeniem integrującym całe środowisko bełchatowskich seniorów podczas wspól-
nego radosnego biesiadowania przy grillu i dobrej muzyce, połączonym z możliwością 
prezentacji własnego dorobku twórczego, uczestniczeniem w grach i zabawach zespo-
łowych, zapoznaniem się z działalnością funkcjonujących w Bełchatowie klubów seniora, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była by to także okazja do promocji Karty Seniora.

Lokalizacja: plac grillowy przy Miejskich Kortach Tenisowych.

23. „Bełchatów Biega” - cykliczne, bezpłatne biegi na 5 km  
 z elektronicznym pomiarem czasu.

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt „Bełchatów Biega” jest BEZPŁATNYM biegiem z pomia-
rem czasu, organizowanym co 2 tygodnie podczas pięciu edycji w każdą niedzielę  
o godz. 11.00 przy w/w Parku Olszewskich w Bełchatowie. W biegu mogą wziąć 
udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decy-
duje rok urodzenia). Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do podpisania wspólnie  
z opiekunem prawnym w dniu zawodów oświadczenia wyrażającego zgodę na udział  
w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów). Warunkiem uczestnictwa 
jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub własnoręcz-
ne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
w biegu. Organizatorem Projektu jest: Stowarzyszenie Klub Biegaczy Spartakus  
os. Dolnośląskie 332/48 97-400 Bełchatów NIP: 769 21 86 242 Regon: 100780740.

Lokalizacja: Park przy Dworku Olszewskich w Bełchatowie.

24. Zdrowie od dziecka - wczesne wykrywanie i zapobieganie  
 wadom postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł 
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 200.000,00 zł
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Opis projektu: Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS wnioskuje  
o realizację badań dzieci uczęszczających do przedszkoli pod kątem występowa-
nia wad postawy i kwalifikacji ich do dalszej terapii oraz opracowanie statystyczne 
w zakresie wad postawy.

Lokalizacja: Przedszkola samorządowe z terenu Miasta Bełchatowa.

25. Budowa chodników oraz ścieżki rowerowej na odcinku  
 ulicy Ludwikowskiej, od ulicy Brzechwy do ulicy Granicznej.

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 400.000,00 zł

Opis projektu: Budowa chodników oraz ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Ludwi-
kowskiej, od ulicy Brzechwy do ulicy Granicznej. Projekt miałby na celu połącze-
nie już powstałych ścieżek oraz chodników na ulicach Brzechwy i na odcinku ulicy  
Ludwikowskiej koło OSP Ludwików.

Lokalizacja: Osiedle Ludwików.

26. Zakup tablic interaktywnych dla szkół na osiedlu Binków.

Szacunkowy koszt: 70.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 70.000,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu zostanie zakupionych 10 tablic interaktywnych 
(nowoczesne urządzenia podłączone do laptopa oraz rzutnika, zastępujące trady-
cyjne tablice szkolne), po 5 dla każdej ze szkół. Projekt polega na: - zakupie oraz 
montażu tablic wraz z laptopami oraz rzutnikami, które są niezbędne do pracy 
samej tablicy; - wykorzystywaniu tablic do prowadzenia innowacyjnych, interak-
tywnych lekcji.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Budryka 7,  
97-400 Bełchatów, Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Kamila Baczyńskiego, ul. Budryka 7, 
97-400 Bełchatów.

MIASTO BEŁCHATÓW
ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów

www.belchatow.pl
www.decydujemy.belchatow.pl



16


