
budżetobywatelski
Bełchatowa

włącz się • zaproponuj • zagłosuj

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.
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OPIS PROJEKTÓW:

PROJEKTY MIĘKKIE:

Twórcze Czwartki1.
Szacunkowy koszt: 17.300,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada organizowanie warsztatów plastyczno - technicznych w okresie od lutego do listopada 2017. 
Na nasze spotkania zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, dorosłych jak i seniorów. Chcemy łączyć pokolenia i poka-
zać że wspólne działania to nie tylko dobra zabawa, ale dobrze i twórczo spędzony czas. Zajęcia odbywać się będą 
w każdy czwartek i będą trwały średnio 2 godziny. Jeden temat będzie realizowany podczas 1-2 spotkań, Wszystkie 
przedmioty wykonane podczas zajęć uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą. Udział w warsztatach dla uczestników bę-
dzie bezpłatny. Proponowane tematy spotkań: Papierowa wiklina; Ceramika; Filcowanie; Malowanie akwarelą, kawą; 
Decoupage; Tworzenie biżuterii; Sztuka użytkowa, czyli wykonanie przedmiotów codziennego użytku jak notesy, al-
bumy na zdjęcia, ramki na zdjęcia itp.; Zakręcony quilling - wykonanie kartek okolicznościowych; ABC Szycia; Obraz 
z tkaniny wykonany; Haft matematyczny; Malowanie na szkle; Szydełkowanie i wiele innych.

Lokalizacja: Miasto Bełchatów

Twoje życie w Twoich rękach i co z tym zrobisz?2.
Szacunkowy koszt: 33.050,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie działań, które pozwolą mieszkańcom Bełchatowa poprawić jakość swojego życia 
oraz udoskonalić swoje kompetencje społeczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w: warsztatach/treningach 
rozwojowych np. Trening asertywności., Trening umiejętności wychowawczych - dla rodziców, Nasze emocje - jak 
je lepiej poznać’?, Jak zarządzać sobą w czasie?, Stres - wróg czy przyjaciel? itp.
• grupa wspierająca rozwój - spotkania dla osób chcących w bezpiecznych warunkach popracować nad własnym 

rozwojem,
• indywidualnych sesjach z coachem - spotkania, które mają na celu wsparcie osób w szczególnie trudnej sytu-

acji życiowej, bojących się zmiany lub/i potrzebujących pomocy by dokonać zmiany w swoim życiu.
Projekt będzie realizowany przez 9 miesięcy. Każdego miesiąca będzie odbywał się 1 warsztat 5 godzinny, 6 godzin-
ne spotkanie grupy wsparcia oraz 12 sesji coachigowych.

Lokalizacja: Miasto Bełchatów

Kawiarenka Seniora „Cafe Senior”3.
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu pn. Kawiarenka Seniora „Cafe Senior” jest stworzenie miejsca przyjaznego oso-
bom w wieku 50 „+” wraz z realizowanym cyklicznie programem (kulturalno-społecznym i edukacyj-
nym) aktywizującym jego uczestników. Kawiarenka ma być miejscem, w którym osoby starsze będą 
mogły mile spędzić swój wolny czas, nawiązać kontakty towarzyskie, spotykać się ze specjalistami 
z różnych dziedzin, współtworzyć grupę samopomocy, uczestniczyć w różnorodnych zajęciach warsztatowych. 

Lokalizacja: Os. Przytorze, ul. Energetyków 6 - Lokal komunalny, użytkowany przez Parafi ę 
Zesłania Ducha Św. w Bełchatowie.
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Osoba Niepełnosprawna - integracyjna podróż 
z tańcem - dla osób na wózku, niewidomych, 
z zespołem Downa oraz inna niepełnosprawność

4.

Szacunkowy koszt: 29.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada integrację wszystkich osób niepełnosprawnych poprzez taniec. W czasie warsztatów 
chcę zintegrować całe środowisko osób posiadających większą lub mniejszą niepełnosprawność. Do pro-
jektu chcę zaprosić m.in: - osoby na wózku inwalidzkim - osoby z zespołem Downa - osoby niewidome 
i ich opiekunów - kobiety Amazonki - osoby z upośledzeniem ruchowym i umysłowym Projekt zakłada cykl warszta-
tów z instruktorami z różnych technik tanecznych, tworzenie improwizacji tanecznych , organizowanie wieczorków 
tanecznych oraz przygotowanie Festiwalu Osób Niepełnosprawnych, który zintegruje całe środowisko. 

Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury, Giganty Mocy, Scena plenerowa

RATUJ SWOJE ŻYCIE - STOP UDAROM I ZAWAŁOM5.
Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu:

projekt polega na wykupieniu usługi polegającej na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców (ilość osób w za-
leżności od wybranej oferty i kosztu usługi ) pierwsze konsultacje i rozpoznanie można zrobić przy pomocy naszych 
kardiologów. badania w zakresie poziomu cholesterolu, ciśnienia, poziomu cukru i co najważniejsze drożności żył. 
przewidujemy kilka etapów badania 
1) Ogólny etap i konsultacje lekarzy szczególnie kardiologów (badania analizy wyników). 
2) Szczegółowe badania dotyczące drożności żył lub inne niezbędne u osób wskazanych (wychwyconych, u których 
wykryto problemy) w pierwszym etapie. 
3) Przeprowadzenie szkolenia i udzielenie informacji dla osób z problemami dotyczącego dalszego diagnozowania 
i leczenia. 

Lokalizacja: Miasto Bełchatów

Akademia place zmienia6.
Szacunkowy koszt: 7.500,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zorganizowanie na bełchatowskich placach zabaw cyklu pięciu imprez w okresie od maja 
do września 2017 r. pod nazwą „Owocna aktywność bez komputera”. Akcja ma „wyciągnąć” dzieci i młodzież od 
komputerów i uświadomić im, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Bawiące się rodziny, uśmiechnięte i kolorowe 
dziecięce buzie, gry, zabawy ,owoce i muzyka to podstawowe założenia akcji. 

Lokalizacja: Wybrane place zabaw znajdujące się na terenie Miasta Bełchatowa
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Grocholice - Łączymy Pokolenia7.
Szacunkowy koszt: 19.100,00 zł

Opis projektu:

Projekt „GROCHOLICE – Łączymy pokolenia” to projekt skierowany do dzieci, młodzieży jak również starszego po-
kolenia. Jest to forma aktywizowania społeczeństwa na rzecz rozwoju „Małej Ojczyzny”. Projekt skierowany jest 
do mieszkańców Miasta Bełchatowa. Odkrywanie tradycji i historii przekazywanej przez bezpośrednich świadków 
wydarzeń uczy młodzież szacunku do Ojczyzny, wartości uniwersalnych oraz tolerancji dla innych ludzi. Jednocze-
śnie proponowana aktywność ruchowa jest elementem propagowania zdrowego stylu życia bez nałogów i używek. 
Będzie on realizowany poprzez pięć obszarów aktywności:
I. Sport i rekreacja   
- Zajęcia dla dzieci „Lekkoatletyka dla każdego” cykl zajęć dla dzieci (instruktor, miejsce ORLIK SP nr 5 
w GROCHOLICACH)
- Turniej piłki nożnej dla dzieci rocznik 2007-2008 (boisko KS GROCHOLICE, nagrody, ognisko integracyjne)
- Turniej piłki nożnej  dla mieszkańców Bełchatowa – kat. Open (boisko 
KS GROCHOLICE, nagrody, ognisko integracyjne)
- Rajd rowerowy ukazujący walory powiatu bełchatowskiego i GROCHOLSKI marsz „Nordic Walking” (zakup koszu-
lek z nadrukiem dla uczestników tych wydarzeń, na zakończenie ognisko)
II. Bezpłatne badania – Zdrowa niedziela w GROCHOLICACH 
- mammografi a
- kardiolodzy
- EKG
- poziom cukru
- pielęgniarki
- ortopeda
- fi zykoterapeuci
- badania słuchu
- dietetyk
- badanie wad postawy dzieci
- badanie zagrożenia osteoporozą
III. Warsztaty dla mieszkańców 
- świąteczne warsztaty rękodzielnicze – Święta w GROCHOLICACH (zakup materiałów, instruktor) 
- warsztaty kulinarne (miejsce Sala OSP GROCHOLICE, zakup produktów, prowadzący)
- warsztaty fotografi czne zakończone wystawą „GROCHOLICE w obiektywie”
IV. Historia Grocholic 
- przygotowanie referatu dotyczącego fragmentu historii najstarszej dzielnicy Bełchatowa 
- wykład dla mieszkańców dot. historii GROCHOLIC
V. Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w GROCHOLICACH 
- występy dzieci,
- loteria fantowa,
- dmuchańce,
- poczęstunek,
- gry i zabawy dla dzieci.

Lokalizacja: Miejscem realizacji zadania będą: remiza OSP Bełchatów – Grocholice, obiekty 
sportowe należące do Klubu Sportowego „Grocholice” Bełchatów przy ulicy Ampera w Beł-
chatowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie oraz tereny rekreacyjne znajdujące się 
na terenie Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego.
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Masz prawo wiedzieć – cykl wykładów na temat 
praw przysługujących mieszkańcom wspólnot 
i spółdzielni

8.

Szacunkowy koszt: 18.000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców wspólnot i spółdzielni dotyczące demokratycznych 
praw jakie im przysługują jako członkom tychże wspólnot i spółdzielni. Panel edukacyjny złożony z 4 spotkań po 
jednym w każdym kwartale, które mają na celu uświadomić jakimi środkami prawnymi dysponują mieszkańcy 
wspólnot i spółdzielni by nadzorować, kontrolować, i wpływać na zarządców ich posesji do jak najlepszego gospo-
darowania. Każde spotkanie ma się składać z kilku wykładów z autorytetami w wybranej dziedzinie, dotyczącymi 
takich aspektów jak: 
• Prawo wspólnot i spółdzielcze 
• Prawa i obowiązki mieszkańca wspólnoty 
• Ogrzewanie nieruchomości aspekty prawne i praktyczne podejście do rozliczania kosztów 
• Remonty jak nadzorować koszty 
• Edukacja pro społeczna w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego 

Lokalizacja: Bełchatów MCK lub inna odpowiednio duża sala

Zagospodarowanie terenów pomiędzy blokami: 
304,305,306,314,315,319,331,332 i 333 
na os. Dolnośląskim w Bełchatowie

9.

Szacunkowy koszt: 289.000,00 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”, wyrównanie terenu z jednoczesnym odchwaszcze-
niem i posianiem trawy. Działka 434: oświetlenie istniejącego parku wraz z remontem chodników z kostki brukowej 
(„parkowej”), montaż ławek i koszy na śmieci, prześwietlenie ok. 50 szt. drzew i wymiana klombu w parku, odnowienie 
poprzez rekultywację nawierzchni boiska z jego ogrodzeniem i montażem piłkochwytów za bramkami, powiększenie 
i wyprofi lowanie istniejącej górki (sanki zimą), uporządkowanie terenu (w tym chodniki na „przedeptach”) 
i posianie trawy.

Lokalizacja: Działki 437/9 i 437/11 pomiędzy blokami 304 i 305 oraz działka 434 pomiędzy 
blokami 306,314,315,319,331,332 i 333 obręb 12 na os. Dolnośląskim 
w Bełchatowie.

PROJEKTY TWARDE:
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Zagospodarowanie lasku osiedlowego 
wraz z budową siłowni zewnętrznej10.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł

Opis projektu:

• budowa alejek spacerowych wyłożonych kostka brukową,
• ustawienie ławek wzdłuż alejek,
• montaż przyrządów siłowni zewnętrznej,
• ułożenie kostki brukowej na istniejącej alejce wzdłuż bloków 219,220,221,
• nasadzenie drzew i krzewów

Lokalizacja: Osiedle Dolnośląskie za blokami 219,220,221 (lasek osiedlowy) działki 442/12, 
442/13, 444.

Remont chodników na osiedlu Przytorze11.
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł

Opis projektu:

Demontaż starych płyt chodnikowych. Ułożyć nową kostkę brukową. Wykonać podjazdy dla osób niepełnospraw-
nych. Wykonać pogłębienie zatok parkingowych na ulicy Słowackiego. Wybudować dodatkowe miejsca parkingowe 
ulice Słowackiego i Energetyków. 

Lokalizacja: Osiedle Przytorze-chodniki wzdłuż ulicy Słowackiego 1,2,3A,3,4,5,9,11,13 i ulicy 
Energetyków 4,6,8,10,12. Remont chodników dotyczy terenów miejskich (dobudowa miejsc 
parkingowych).

Budowa siłowni zewnętrznej 12.
Szacunkowy koszt: 35.000,00 zł

Opis projektu:

- wydzielić część działki nr 409 - wybudować siłownię zewnętrzną.- wybudować alejki spacerowe. - ustawić ławki. 
- dokonać nasadzeń drzew i krzewów.

Lokalizacja: Osiedle Przytorze działka numer 409 przy ulicy Słowackiego.
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Plac zabaw ZAKĄTEK URWISA na osiedlu Dolnoślą-
skim przy ulicy Mieszka I z parkingiem na działce 
473/6 i parkingiem na działce 469/11 

13.

Szacunkowy koszt: 800.000,00 zł

Opis projektu:

Wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z kolorową nawierzchnią miękką oraz przyległego do niego chodni-
ka i utwardzonego placu pod parking na terenie starego nie używanego boiska. Wymiana uszkodzonej nawierzchni 
istniejącego już chodnika, który docelowo będzie wzdłuż projektowanego placu.
Plac zabaw wyposażony będzie w atestowane zestawy rekreacyjne i gimnastyczne dla młodszych i starszych dzieci 
a także huśtawki, bujaki i wydzieloną piaskownice dla najmłodszych pociech. Teren placu zaopatrzony będzie rów-
nież w ławki z oparciem i kosze na śmieci dla utrzymania czystości. Plac ogrodzony płotkiem metalowym. Od strony 
południowej do placu zabaw przylegać będzie chodnik i utwardzony obszar pod parking do 10 miejsc, łączący dwie 
równoległe ulice dla ułatwienia komunikacji. Projekt obejmuje również parking na kilkadziesiąt miejsc parkingo-
wych na działce nr 469/12 z wjazdem i wyjazdem od strony bloku 310.
Teren parkingu utwardzony kostką brukową z podziałem miejsc na samochody osobowe, doświetlony.

Lokalizacja: Projekt dotyczy terenu starego boiska na osiedlu Dolnośląskim przy ulicy Mieszka I 
(nr działki 473/6), oraz części działki między blokiem 311 a 312 (nr działki 469/11).
http://www.gis.belchatow.pl/portal/7links699
http://www.gis.be lchatow.pl/portal/?link=700

Stacje Naprawy Rowerów14.
Szacunkowy koszt: 18.000,00 zł

Opis projektu:

Publiczne stacje napraw pozwolą korzystać rowerzystom z pierwszej drobnej naprawy. Taka drobna usterka 
może zostać naprawiona i nie popsuje nam zaplanowanej wyprawy. Stacja taka musi posiadać niezbędny sprzęt 
i narzędzia. Dzisiaj jest to element dostępny w wielu polskich miastach. Projekt przewiduje zamontowanie stacji 
wyposażonych w np. klucze, śrubokręty, pompki i inne drobne niezbędne narzędzia do pierwszej naprawy roweru, 
takie stacje sprzedawane są w całości, koszt dobrej klasy stacji z pełnym wyposażeniem to ok 4000 zł plus koszt 
montażu ok 2000 zł. 

Lokalizacja: Miasto Bełchatów:
1. os. Binków przy Skate Park.
2. skrzyżowanie ulic: Czapliniecka i Al. Włókniarzy - przed Auto - Prima.
3. Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego - obok sklepu Biedronka.
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Kompleksowa modernizacja istniejącego placu 
zabaw z elementami siłowni zewnętrznej15.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł

Opis projektu:

Zgodnie z tytułem chodzi o modernizację istniejącego placu zabaw i dodanie do niego kilku elementów urządzeń 
fi tness.
Co trzeba zrobić?
1) demontaż starych urządzeń 4 huśtawek, zjeżdżalni, piaskownicy i stołu do ping-ponga, wywóz tych urządzeń 
na złom
2) przygotowanie terenu, czyli wybranie ziemi na odpowiednią głębokość, wysypanie piachem miejsc pod zabawki 
i inne urządzenia małej architektury
3) montaż nowych urządzeń
4) montaż ławek i koszy na śmieci
Jeżeli chodzi o pkt. 3 i 4 fi rmy produkujące urządzenia w cenie produktu oferują montaż. Za dodatkową opłatą 
mogą też wykonać pkt. 2
Do zagospodarowania w tym projekcie jest działka podzielona na 3 mniejsze przez chodnik łączące parkingi 
i wejścia do bloku. W związku z tym proponujemy podział placu zabaw na 3 strefy:
1) siłownia zewnętrzna z dwoma ławkami i istniejącą już piaskownicą, otoczona będzie drzewkami i krzakami 
co zapewni użytkownikom intymność i przede wszystkim osłonę przed nasłonecznieniem
2) strefa dla maluchów z zestawem zabawek dostosowanym do wzrosty i wieku dzieci, z piaskownicą i dwoma 
ławkami oraz koszem na śmieci
3) strefa dla starszaków z dużym zestawem urządzeń, licznymi miejscami do zabawy i wspinaczki

Lokalizacja: Obręb O8, numer 581/43

BIEDRONKOWO - Plac zabaw (na os. Dolnośląskim 
koło sklepu Biedronka)16.

Szacunkowy koszt: 250.000,00 zł

Opis projektu:

Plac zabaw tematyczny obejmujący jeden większy zestaw zabawowy 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. Proponuję podłoże piaszczyste (ze wzglę-
du 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 śmieci. Należy również 
pamiętać o ewentualnych drogach dojścia do placu zabaw.

Lokalizacja: Teren starego placu zabaw przy bloku 330 (działka 412/10) w obrębie 12 na osie-
dlu Dolnośląskim.

Mały alpinista – tematyczny plac zabaw17.
Szacunkowy koszt: 250.000,00 zł

Opis projektu:

Modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez wykonanie:
• wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni bezpiecznej (np. maty gumowe),
• zakup i montaż tematycznych zestawów zabawkowych dostosowanych do różnych grup wiekowych 

(np. drabinki, tor przeszkód),
• zapewnienie miejsca do odpoczynku opiekunom poprzez wyposażenie w ławki, kosze,
• wykonanie oświetlenia terenu.

Lokalizacja: os. Słoneczne za blokiem nr 1-3 część działki 92/6 oraz część działki 92/8 obręb 
14 m. Bełchatowa.
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Wyspa piratów – tematyczny plac zabaw18.
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł

Opis projektu:

Modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez wykonanie:
• wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni bezpiecznej (np. maty gumowe),
• zapewnienie miejsca do odpoczynku opiekunom poprzez wyposażenie w ławki, kosze,
• wykonanie ogrodzenia oddzielającego plac od drogi oraz od zwierząt domowych zanieczyszczających 

piaskownice, 
• wykonanie oświetlenia terenu.

Lokalizacja: os. Okrzei za blokiem nr 7 i 8 – działka 632/2 obręb 10 m. Bełchatowa

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

19.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego zlokalizowanego przy remizie OSP Bełchatów - Grocholice oraz 
stworzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez: - zagospodarowanie terenów zielonych (wyrównanie terenu, na-
sadzenia, pielęgnacja istniejących drzew i krzewów); - ustawienie ławeczek i stolików; - wytyczenie i wykonanie 
miejsca grillowego (ogniskowego); - wytyczenie i wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej; - zakup namiotu 
grillowego, - zamontowanie elementów placu zabaw (np.: huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownice, karuzele, zestaw 
naukowca); - zamontowanie elementów siłowni zewnętrznej; - zamontowanie stołu do tenisa stołowego; 
- ustawienie koszy. Wykonanie miejsc parkingowych.

Lokalizacja: Teren przyległy do OSP Bełchatów - Grocholice, Bełchatów, ul. Szkolna nr 1 
(działka nr 100), oraz przyległe tereny Wspólnoty Gruntowej Grocholice.


