
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:

Tylko dobra muzyka1.
Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zorganizowanie w środku lata dwóch koncertów z gatunku muzyki Hip Hop i Rock. W uzgod-
nionym z Władzami Miasta terminie odbędzie się koncert dwóch zespołów jednego dnia. Zespoły będą wybrane  
w porozumieniu z organizatorem oraz przedstawicielami Urzędu Miasta. Dodatkowo podczas koncertu zorganizo-
wać można wystawę Food Trucków. Działania: - Wybór zespołów oraz podpisanie umów (styczeń - marzec) - Wybór 
firmy ochroniarskiej (marzec - kwiecień) - Promocja wydarzenia (czerwiec - lipiec) - Koncert (lipiec-sierpień) 

Lokalizacja: Miejscem realizacji projektu będzie scena plenerowa PGE Giganty Mocy.

Kulturalne Grocholice2.
Szacunkowy koszt: 60.000,00zł

Opis projektu:

Projekt przewiduje przygotowanie i zaprezentowanie szerokiej publiczności lokalnej od maja do grud-
nia 1-2 koncertów muzycznych, zorganizowanie od kwietnia do października 1-2 festynów; w okre-
sie od lutego do grudnia 1-2 biesiad międzypokoleniowych integrujących mieszkańców Bełchatowa  
i Grocholic; od marca do listopada 1-2 wystaw okolicznościowych/tematycznych oraz w okresie od stycznia do 
listopada 2-3 uroczystości rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej. m.in. 
obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie, uroczystości wrześniowe. Ponadto zorganizowanie w 
terminie od lutego do grudnia 1-2 profesjonalnych warsztatów ‚ wokalno-muzycznych dla dzieci i młodzieży.
Zaplanowane inicjatywy pozwolą mieszkańcom „wyjść” z domów i zintegrować się. cennie, twórczo i interesująco 
spędzić czas wolny, a także pozwolą zacieśniać więzi między pokoleniami przy wykorzystaniu zasad wzajemnego 
poszanowania. Ponadto inicjatywy powyższe pozwolą na współpracę lokalnych instytucji, stowarzyszeń, podmio-
tów w imię dobra wspólnego.

Lokalizacja: Teren miasta Bełchatów i jego integralnej części - Grocholic (Miejskie Centrum 
Kultury w Bełchatowie, Park im. Józefa Markiewicza przy ul. Częstochowskiej w Bełchatowie-
-Grocholicach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Bełchatowie, skwery przy kościele p.w. Wszystkich 
Świętych w Bełchatowie).

Akademia place zmienia3.
Szacunkowy koszt: 10.000,00zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zorganizowanie na bełchatowskich placach zabaw cyklu pięciu imprez w okresie od maja 
do listopada 2018 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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Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą 
(telemonitoring)4.

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt polega na zakupie usługi mieszkańcom zagrożonym problemami sercowo-naczyniowymi telemonitoringu. 
Telemonitoring EKG to stały, zdalny monitoring pracy serca – 24 godziny na dobę. Pacjenci w każdej chwili, (szcze-
gólnie jeśli czują się źle i przewidują zagrożenie) z dowolnego miejsca w Polsce, mogą przesłać zapis EKG z osobi-
stego aparatu monitorującego do Centrum Monitorowania Serca za pośrednictwem sieci komórkowej. Pacjenci w 
ramach usługi otrzymują niewielkie, przenośne urządzenie – osobisty aparat do badań EKG, który rejestruje pracę 
serca. Pacjent w każdej chwili może dokonać samodzielnego badania EKG i przesłać do centrum monitoringu, gdzie 
zostaną przez fachowców podjęte dalsze działania profilaktyczne. Koszt przewidywany na jednego mieszkańca 
całodobowego monitoringu, konsultacji, opieki kardiologicznej to ok 1000 zł.

Lokalizacja: miasto Bełchatów.

„Dopal się muzyką” - Koncert wakacyjny5.
Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł

Opis projektu:

Koncert jednego lub kilku wykonawców popularnych wśród młodzieży (O.S.T.R, Taco Hemingway, Strachy Na Lachy) 
połączony ze spotkaniami z terapeutami, zaproszonymi gośćmi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
profilaktyką antynarkotykową, dopalaczami oraz problemem uzależnień wśród młodych ludzi. 

Lokalizacja: Scena plenerowa Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.

LABORATORIUM TALENTÓW - WARSZTATY DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW6.

Szacunkowy koszt: 20.000,00zł

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci z bełchatowskich przedszkoli. Warsztaty będą 
dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Najmłodsi będą się uczyli i rozwijali poprzez zabawę. Uczestnicy będą wy-
konywać samodzielne proste doświadczenia, uzyskają odpowiedzi na nurtujące je pytania. Dzięki działaniu dzieci 
myślą, poznają funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk przyrodniczych, eksperymentując poznają zależności przy-
czynowo - skutkowe między badanymi zjawiskami. Zajęcia oparte na doświadczeniach pomogą dzieciom zdobyć 
materiał do tworzenia ich własnej wyobraźni a także umiejętność rozwiązywania problemów poprzez kombinację 
różnych sposobów działania. Wykorzystamy elementy eksperymentów naukowych, sensoplastyki, ceramiki oraz 
muzyki.

Lokalizacja: Przedszkola w Bełchatowie.
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ROZWIJAMY SIĘ7.
Szacunkowy koszt: 35.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie działań, które pozwolą mieszkańcom Bełchatowa poprawić ja-
kość 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. - 
grupie wspierającej 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 trud-
nej sytuacji 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 coachingowych.

Lokalizacja: Miasto Bełchatów.

„Rajska biesiada” – piknik wiosenny połączony  
z kiermaszem roślin, akcesoriów ogrodniczych  
i zdrowej żywności

8.

Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest masowa, wiosenna impreza kulturalna z równoczesną możliwością zakupu ciekawych roślin, 
akcesoriów ogrodniczych i zdrowej żywności. Projekt będzie realizowany w dwóch płaszczyznach: muzycznej  
i handlowej. Urozmaiceniem imprezy będą konkursy o tematyce ogrodniczej i zdrowotnej z nagrodami w postaci 
sadzonek, narzędzi i zdrowej żywności. Dotacja będzie wykorzystana na sfinansowanie organizacji koncertów oraz 
na zapewnienie wystawcom odpowiednich stoisk wystawienniczych. Planowany rodzaj muzyki to: biesiadna i lu-
dowa. 

Lokalizacja: Miejscem organizacji pikniku i kiermaszu będą błonia oraz park przy Dworku Ol-
szewskich. Współorganizatorem imprezy może być wskazana przez Urząd Miasta miejska pla-
cówka kultury. Termin imprezy – maj 2018 roku.

Agresji - mówimy „NIE”9.
Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu:

Przekaz wiedzy dotyczący aspektów zachowań agresywnych poprzez cykliczne spotkania z młodzieżą w placówkach 
oświatowych w formie pogadanek i wykładów. Spotkania byłyby prowadzone przez pedagogów, psychologów oraz 
funkcjonariuszy Policji. W przypadku f-szy byłaby to wiedza dotyczącą aspektów prawnych , natomiast wiedza z 
zakresu agresji , jej form , sposobu radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi byłaby przekazywana przez psycho-
logów i pedagogów. Pojęcie agresji i przemocy jest zjawiskiem społecznym na które mamy wpływ. Wiedza przeka-
zywana na pogadankach i wykładach dotyczyłaby wielu obszarów, czynników wywołujących tego typu zachowania.

Lokalizacja: Placówki oświatowe takie jak szkoły podstawowe , licea , technika oraz inne ośrod-
ki typu MOS, świetlice środowiskowe.
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Edukacyjno - sportowa integracja sąsiedzka10.
Szacunkowy koszt: 3.000,00 zł

Opis projektu:

Zorganizowanie jednodniowej akcji obejmującej: - instrukcje oraz pokaz prawidłowego i efektywnego korzystania 
z urządzeń siłowni zewnętrznej, - konsultacje dietetyka, - pokaz i ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej, - gry i zabawy. 

Lokalizacja: Działka 434 pomiędzy blokami 306, 314,315,319,331,332 i 333 obręb 12 na os. 
Dolnośląskim w Bełchatowie.

Nasze Dzieci badamy - Wadom się nie damy11.
Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu:

Wniosek o przeprowadzenie badań dzieci z terenu Bełchatowa uczęszczających do przedszko-
li (jeśli dziecko nie uczęszcza musi indywidualnie zgłosić się ) pod katem ewentualnych wad posta-
wy i kwalifikacji dzieci u których wykryto wady do dalszej terapii, rehabilitacji, leczenia. 1. wy-
bór lekarzy ortopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów bądź przychodni specjalizującej się  
w diagnostyce , i leczeniu w/w schorzeń. Naświetlenie problemu i zakresu badania, pierwsze badanie powin-
no być bardzo ogólne i kwalifikować dzieci do dalszego leczenia taka informacja powinna iść do rodziców, że 
są pewne zauważalne wady, które trzeba skonsultować dalej . 2. przeprowadzenie wstępnej analizy możliwo-
ści finansowych w zakresie uzyskanej oferty co do ilości i możliwości przebadania dzieci. 3. Przeprowadzenie 
badań w przedszkolach (info do dzieci nieuczęszczających do przedszkoli o możliwości skorzystania z badania  
w najbliżej położonym przedszkolu) 4. Przedstawienie wniosków i analizy zaistniałej sytuacji, przekazanie danych 
rodzicom i informacji o dalszych ewentualnie czynnościach, które powinni podjąć na własna rękę.

Lokalizacja: Miasto Bełchatów , przedszkola na terenie miasta. 

Grocholice - wczoraj i dziś. Wydanie albumu  
z artykułami naukowymi, dokumentami i zdjęcia-
mi dotyczącymi historii GROCHOLIC

12.

Szacunkowy koszt: 65.000,00 zł

Opis projektu:

I. Opracowanie artykułów naukowych dotyczących historii Grocholic
II. Zorganizowanie warsztatów historycznych dla najmłodszych.
III. Przedstawienie artykułów naukowych dot. historii Grocholic mieszkańcom Bełchatowa – prelekcja
IV. Wydanie albumu „Grocholice – wczoraj i dziś”
V. Zorganizowanie pikniku historycznego przybliżającego historię Polski, zorganizowanie pokazów rycerskich, stoisk 
rzemieślników przybliżających zanikające zawody, konkursy dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa, szczególnie dzielnica Grocholice (Szkoła podstawowa 
nr 5 w Bełchatowie; Przedszkole Samorządowe nr 8 w Bełchatowie; park miejski im. Józefa 
Markiewicza w Bełchatowie). 
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GROCHOLICE - Łączymy Pokolenia13.
Szacunkowy koszt: 31.000,00 zł

Opis projektu:

I. Sport i rekreacja
- turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych (boisko KS GROCHOLICE, nagrody, ognisko integracyjne)
- rajd rowerowy ukazujący walory powiatu bełchatowskiego i GROCHOLSKI marsz „Nordic Walking” (nagrody, ogni-
sko integracyjne, zakup prowiantu, zakup sprzętu sportowego oraz gadżetów)
II. Bezpłatne badania – Zdrowa niedziela w GROCHOLICACH
- badania,
- konsultacje,
- porady,
- zakup materiałów.
III. Warsztaty plastyczne i wokalne dla mieszkańców
- zakup materiałów, instruktor
IV. Wycieczki do miejsc związanych z historią Polski
- transport,
- bilety, przewodnicy.
V. Festyn rodzinny w GROCHOLICACH
- występy dzieci,
- loteria fantowa,
- dmuchańce,
- poczęstunek,
- gry i zabawy dla dzieci,
- występy artystyczne.
VI. Koncert bełchatowskiej młodzieży.

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa, szczególnie dzielnica Grocholice (Szkoła podstawowa 
nr 5 w Bełchatowie; Przedszkole Samorządowe nr 8 w Bełchatowie; park miejski im. Józefa 
Markiewicza w Bełchatowie) oraz tereny rekreacyjne znajdujące się na terenie Bełchatowa i 
Powiatu Bełchatowskiego. 

Senior na PLUS14.
Szacunkowy koszt: 24.650,00 zł

Opis projektu:

I. Sport i rekreacja
- rajd rowerowy ukazujący walory powiatu bełchatowskiego (nagrody, ognisko integracyjne, zakup prowiantu, za-
kup sprzętu sportowego oraz gadżetów)
II. Bezpłatne badania, prelekcje i porady
- badania,
- konsultacje,
- porady,
- zakup materiałów.
III. Warsztaty kulinarne i plastyczne dla seniorów
- zakup materiałów, instruktor
IV. Wycieczki do miejsc związanych z historią Polski
- transport,
- bilety, przewodnicy,
- wyżywienie.
V.  Piknik SENIORA
- występy,
- loteria fantowa,
- poczęstunek,
- gry i zabawy,
- występy artystyczne.

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa.
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Parking samochodowy na osiedlu 1000 lecia oraz 
plac zabaw15.

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł

Opis projektu:

Parking wykonany z geopłyty na około 40 stanowisk. Niezbędne będzie usunięcie kilku drzew i krzewów oraz wy-
konanie wjazdu i wyjazdu z parkingu. Wjazd byłby ulokowany miedzy blokami 8 i 7 a wyjazd między blokami 7 i 6. 
Plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią, drabinkami i huśtawkami. Plac zabaw ogrodzony niskim płotkiem. Wyposa-
żenie bezpieczne i trwałe. Ponadto plac wyposażony w przynajmniej 3 ławeczki.

Lokalizacja: Parking samochodowy wewnątrz osiedla 1000 lecia miedzy blokami 3; 4; 5; i 7. 
Plac zabaw wewnątrz osiedla 1000 lecia między blokami 2 i 6.

PROJEKTY TWARDE:

Po 2 dychy na oświatę16.
Szacunkowy koszt: 500.000,00zł

Opis projektu:

Najpilniejsze prace remontowe wskazane przez dyrektorów  i doposażenie wszystkich placówek oświatowych na-
leżących do miasta: żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zakres prac może objąć np.: wymianę 
nawierzchni posadzek w salach, remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana starych mebli. Kwota przeznaczona na 
każdą z placówek - 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Lokalizacja: Miasto Bełchatów.

Budowa zatoki postojowej „Wsiadaj i wysiadaj  
powoli: Kiss and Ride” wraz z zagospodarowaniem 
terenu przed wejściem do budynku szkoły

17.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł

Opis projektu:

Zatoka postojowa do parkowania pojazdów na czas dowozu i odwozu dzieci do i ze szkoły. Poprawa infrastruktury 
technicznej, estetyki i wizerunku szkoły. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

Lokalizacja: ul. Edwardów 5 97-400 Bełchatów.
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Plac zabaw ZAKĄTEK URWISA na osiedlu Dolnoślą-
skim przy ulicy Mieszka I wraz z parkingami 
na działce 473/6 oraz na działce 469/11

18.

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 nie używanego boiska. Wymiana uszkodzonej nawierzchni istnie-
jącego już chodnika, który docelowo będzie wzdłuż projektowanego placu. Plac zabaw wyposażony będzie w ate-
stowane zestawy rekreacyjne i gimnastyczne dla młodszych i starszych dzieci a także huśtawki, bujaki i wydzieloną 
piaskownicę dla najmłodszych pociech. Na placu znajdą się również urządzenia gimnastyczne dla dorosłych. Teren 
placu zaopatrzony będzie również 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, łączący dwie równoległe ulice dla ułatwienia komunikacji. Projekt obejmuje również parking na kilka-
dziesiąt miejsc parkingowych na działce nr 469/11 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). 

Przez zatoczkę do szkoły - monitorowana zatocz-
ka postojowa19.

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł

Opis projektu:

Przedkładany projekt polega na takim zagospodarowaniu obecnego pasa zieleni wzdłuż północnej elewacji bu-
dynku szkoły, aby ułatwić rodzicom szybki podjazd i bezpieczne wysadzenie dzieci tuż pod szkołą. Wyznaczenie 
takiego miejsca pozwoli na utworzenie bezpiecznej strefy dla ucznia. Natomiast monitoring zatoczki dodatkowo 
zwiększy bezpieczeństwo dzieci przywożonych i odbieranych ze szkoły.

Lokalizacja: Lokalizacja planowanej zatoczki postojowej oraz instalacja monitoringu tego 
miejsca obejmuje teren przylegający bezpośrednio do Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchato-
wie przy ulicy Słowackiego 8, wzdłuż północnej elewacji budynku. Teren ten to działki o nu-
merach: 407 (szkoła)i 400 (część ul. Słowackiego) 

Nowe nakładki bitumiczne na drogach 
osiedlowych20.

Szacunkowy koszt: 360.000,00 zł

Opis projektu:

Wykonanie nakładki bitumicznej. - frezowanie starej zniszczonej nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie emul-
sją, - wykonanie nowej nawierzchni o grubości 4 cm / 5 cm, - regulacja urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, 
pokrywy instalacji wodnej. 

Lokalizacja: Osiedle Dolnośląskie, drogi osiedlowe wzdłuż bloków 216,217,218,219,220,221 
wraz z łącznikiem przy punkcie LOTTO.
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Adaptacja osiedlowego lasku, wraz z budową 
siłowni plenerowej21.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł

Opis projektu:

Adaptacja lasku, wyeliminowanie chorych drzew, dosadzenie nowych drzew nisko koronnych i krzewów - poza 
terenem istniejącego lasku, - budowa alejek spacerowych wyłożonych kostką brukową, - montaż 8 ławek  
z oparciem, - ustawienie koszy na śmieci, - montaż dwóch stojaków na rowery na podbudowie z kostki brukowej, 
- wykonanie nawierzchni pod urządzenia siłowni zewnętrznej - w technologii takiej, jaka funkcjonuje pod istnieją-
cymi siłowniami na terenie miasta, - montaż 10 urządzeń siłowni zewnętrznej.

Lokalizacja: Osiedle Dolnośląskie, za blokami 219,220, działki - 444 i 442/13

Rozbudowa parkingu przy ul. Edwardów22.
Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł

Opis projektu:

Rozbudowa polegać ma na powiększeniu istniejącego parkingu  o wybudowanie dodatkowych 20 miejsc parkingo-
wych w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych przy ul. Edwardów w rejonie bloków Os. Dolnośląskie 143 i 147. 
W zakresie prac jest wykonanie Projektu Budowlanego, utwardzenie części działek nr 376/4 i 377/3 i wykonanie 
odcinka drogi dojazdowej.

Lokalizacja: 97-400 Bełchatów ul. Edwardów, rejon bloków Os. Dolnośląskie 143  
i 147, działki miejskie 376/4 i 377/3 obręb 12 m. Bełchatowa.

Kolorowy zakątek – między blokami 112 – 120 
na os. Dolnośląskim23.

Szacunkowy koszt: 1.000.000,00 zł

Opis projektu:

1. Plac zabaw z uwzględnieniem grup wiekowych dzieci zarówno młodszych, jak i starszych na powierzchni mięk-
kiej.
2. Urządzenia siłowni zewnętrznej z myślą również o osobach starszych (min. 8 szt.) na powierzchni utwardzonej.
3. Wymiana nawierzchni chodników i uzupełnienie w miejscach przedeptów nowych chodników.
4. Elementy małej architektury w postaci: ławek, koszy na śmieci, pergoli, huśtawek ogrodowych.
5. Doświetlenie placu.
6. Monitoring obiektu.
7. Zagospodarowanie terenu zielenią – drzewa, krzewy, łąki kwiatowe.

Lokalizacja: Teren zielony między blokami 112-120.
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Plac zabaw na os. Binków24.
Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł

Opis projektu:

Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych oraz starszych.  W miejscu elementów przeznaczonych dla dzieci młod-
szych proponuję nawierzchnię syntetyczną. Warto, aby plac był ogrodzony palisadą lub elementami zieleni. Propo-
nuję również doświetlenie obiektu w zależności od ewentualnej potrzeby.

Lokalizacja: Działka o numerze 335 obręb 14.

Drogi osiedlowe z nowymi nakładkami 
bitumicznymi25.

Szacunkowy koszt: 385.000,00 zł

Opis projektu:

Wykonanie nakładki bitumicznej: 
• frezowanie starej zniszczonej nawierzchni,
• oczyszczenie i skropienie emulsja,- wykonanie nowej nawierzchni o grubości 4cm / 5cm,- regulacja urządzeń: 

kratki ściekowe, pokrywy instalacji wodnej. 

Lokalizacja: Osiedle Przytorze, ulice Energetyków i Słowackiego.

Tutaj jesteś - tablice z mapą miasta26.
Szacunkowy koszt: 10.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt przewiduje umieszczenie 4 tablic z mapą miasta Bełchatowa z oznaczeniem „TUTAJ JESTEŚ” i kilkoma 
atrakcjami turystycznymi miasta, np. Dworek Olszewskich, kościoły w Grocholicach i na ul. Kościuszki, Giganty 
Mocy na niedużych fotografiach z oznaczeniem ich również na tych mapach. Tablice powinny się znaleźć: 
1) przy głównym przystanku PKS (zastępującym dworzec) na ul. Czaplinieckiej (przy szpitalu),
2) w pobliżu budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - nie dalej niż na Placu Narutowicza,
3) na Rynku Grocholskim, np. przy wejściu na teren kościoła,
4) na skwerze przy rondzie im. Generała Władysława Andersa (róg ul. Wojska Polskiego i 9 Maja).

Lokalizacja: miasto Bełchatów.
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Nowe oblicze zieleni w Grocholicach – 
Rewitalizacja Parku im. Józefa Markiewicza oraz 
terenów zielonych w Grocholicach

27.

Szacunkowy koszt: 1.000.000,00 zł

Opis projektu:

I. Park przy ul. Tkackiej – Wykonanie kolejnych elementów placu zabaw, wykonanie oświetlenia, dostawienie  
ławek, zamontowanie przy placu zabaw stojaków na rowery.
II. Park im. Józefa Markiewicza przy ul. Częstochowskiej:
- nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielonych oraz przycięcie i kosmetyka rosnących już drzew, krzewów (pielę-
gnacja istniejącej roślinności);
- wykonanie oświetlenia i monitoringu (zamontowanie kamer przy wejściach do Parku) terenu parku; wymiana 
zniszczonych elementów ogrodzenia;
- wykonanie przyłącza elektrycznego/energetycznego i wodno-kanalizacyjnego, celem doprowadzenia prądu  
do estrady oraz zabezpieczenie dostępu do wody; wykonanie odwodnienia terenów parku od strony ulicy Często-
chowskiej;
- wymiana altanki – sceny oraz dostawienie dwóch dodatkowych altanek; zostanie rozbudowany amfiteatr wraz  
z elementami małej widowni, małą zadaszoną estradą i miejscem do tańca, występów;
- wydzielenie i utwardzenie miejsca pod ławki (20 sztuk) i ławostoły biesiadne (20 sztuk) oraz zamontowanie  
takich;
- wymiana koszy na śmieci;
- wytyczenie placu rekreacyjno – sportowego: urządzenia siłowni na powietrzu, urządzenia placu zabaw oraz mini 
boiska do koszykówki oraz stolików do gry w szachy/warcaby;
- zamontowanie stojaków na rowery;
III. Skwer przy Kościele od strony północnej:
- zagospodarowanie terenu zieleni, odnowienie istniejących nasadzeń;
- nasadzenia drzew, roślin, kwiatów; ustawienie donic z kwiatami; zamontowanie monitoringu;
- poprawa stanu istniejących ciągów pieszych oraz wytyczenie nowych;
- wykonanie oświetlenia terenu;
- naprawa istniejącej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: Park przy ul. Tkackiej – obręb 19 – działka nr 423 i nr 439; Park im. Józefa Mar-
kiewicza przy ul. Częstochowskiej – obręb 19 – działka nr 213; Skwer przy Kościele od strony 
północnej – obręb 19 – działka nr 18.
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„Cafe Senior Raj” - Centrum Aktywności Seniora28.
Szacunkowy koszt: 80.000,00 zł

Opis projektu:

„Cafe Senior Raj” - Centrum Aktywności Seniora (CAS) to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Miasta 
Bełchatowa w wieku senioralnym. Proponowany pod adaptację na CAS lokal na os. Przytorze usytuowany jest  
w miejscu przyjaznym dla seniorów - bliskość miejsca zamieszkania i ciągów komunikacyjnych, brak ba-
rier architektonicznych, otoczenie terenu zielonego. Centrum byłoby czynne od poniedziałku do piąt-
ku przez przynajmniej 5 godzin dziennie. CAS łączy ideę stworzenia miejsca przyjaznego osobom starszym  
z realizacją programów aktywizacji lokalnego środowiska seniorów w zakresie kulturalno-społecznym i edukacyj-
nym, a także z możliwością spotkań lokalnej społeczności oraz pozyskiwania informacji o wszelkich ofertach Miasta 
adresowanych do bełchatowskich seniorów. 
Wśród wykorzystywanych form aktywności znajdą się zajęcia aktywizujące i integracyjne oparte na metodzie 
pracy warsztatowej - kursy obsługi sprzętu komputerowego, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, flory-
styczne, rękodzielnicze, teatralne, kinowe. Oprócz tego spotkania poetyckie, poradnictwo specjalistyczne, 
spotkania tematyczne z gośćmi specjalnymi, czy wyjątkowymi seniorami  - pasjonatami realizującymi swo-
je życiowe pasje. Działania CAS to też „Telefon życzliwości dla seniora”, współtworzenie grup samopomoco-
wych, oferowanie usług kosmetycznych i fryzjerskich oraz pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w postaci 
odzieży używanej i artykułów użytku domowego ofiarowanych przez darczyńców. To również miejsce, w któ-
rym osoby starsze będą mogły nawiązać kontakty towarzyskie przy słodkim poczęstunku i wyśmienitej kawie  
i herbacie. Seniorom zapewnione zostaną ogólnodostępne pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt, za-
kupiony w ramach projektu, m.in. taki jak: sprzęt wypoczynkowy, RTV, komputerowy z dostępem do Internetu, 
rehabilitacyjno- ruchowy, kuchenny, łazienkowy itp. - w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia lub 
prowadzonych zajęć.

Lokalizacja: 97 - 400 Bełchatów, ul. Energetyków 6.

Parking Os. Żołnierzy POW29.
Szacunkowy koszt: 600.000,00 zł 

Opis projektu:

Budowa parkingu w miejscu istniejącego boiska sportowego. W tej lokalizacji brakuje miejsc parkingowych. Obok 
w/w boiska znajduje się nowo  wybudowane boisko „ORLIK” z którego chętnie korzysta młodzież.

Lokalizacja: obręb 10, dz. nr 174/2, Os. Żołnierzy POW Bełchatów.

Modernizacja pracowni informatycznej wraz  
z wykonaniem sieci WiFi dla potrzeb dziennika 
elektronicznego w ZSP nr 9

30.

Szacunkowy koszt: 83.300,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja przestarzałej pracowni informatycznej oraz wykonanie bezprzewodowej sie-
ci WiFi dla potrzeb dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie, Pracownie 
komputerową chcemy wyremontować (pomalować ściany, wymienić podłogę, wymienić Instalację elektryczną), 
wymienić serwer, wyposażyć w nowe komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne. W całym budynku zainstalować 
sieć bezprzewodowego Internetu dla potrzeb dziennika elektronicznego.

Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, w Bełchatowie os. Dolnośląskie 204a, 97-400 
Bełchatów.
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Bezpieczne - Doświetlone przejścia dla pieszych31.
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł

Opis projektu:

Dotyczy zakupu i montażu ok 20 szt. opraw wraz z oświetleniem przeznaczonym do oświetlenia 
przy przejściach dla pieszych w taki sposób, aby poprawić widoczność w strefie przejść. Zastosowa-
ne rozwiązanie zapewni doskonałą widoczność sylwetek osób znajdujących się na przejściu dla pieszych  
i w jego bezpośredniej bliskości (na poboczu), utrzymując przy tym niskie zużycie energii. Projekt polegać będzie 
na wybraniu ok 20 miejsc przejść typu „Zebra” (dowolność dla zarządcy dróg w ramach informacji o najbardziej 
niebezpiecznych miejscach) i zamontowaniu doświetlenia, nowych lamp czy sytemu doświetlenia tych przejść. 
1) Wyznaczenie około 20 miejsc. 
2) Wybór wykonawcy, technologii (sugeruje wraz z montażem opraw/urządzeń). 
3) Zamontowanie urządzeń.

Lokalizacja: Przejścia dla pieszych typu „Zebra” w ramach dróg będących  
w zarządzie miasta Bełchatowa (do wyboru ok 20 przejść).

„Aktywnie i wesoło - plac zabaw dla dzieci na 
osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku 315”32.

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada zagospodarowanie wskazanego terenu elementami placu zabaw dla dzieci zarówno młodszych, jak 
i starszych. Plac zabaw powinien znajdować się na powierzchni poliuretanowej oraz być wyposażony w dwie strefy;
• wielofunkcyjną strefę zabawową dla dzieci młodszych z uwzględnieniem m. in. huśtawek, zjeżdżalni, piaskow-

nicy, elementów zabawowych dla najmłodszych ;
• wielofunkcyjną strefę zabawową dla dzieci starszych z uwzględnieniem m.in elementów sprawnościowych; 
oraz:
• miejsca do rekreacji w postaci ławek;
• kosze na odpady;
• ogrodzenie zagospodarowanego terenu;
• doświetlenie zagospodarowanego terenu,

Os. Dolnośląskie - dz. 469/9 obr. 12 miasta Bełchatowa.

Stacje Napraw Rowerów 33.
Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt polegać będzie na kontynuacji projektu z 2016 roku min. na zakupie i montażu 6 stacji napraw rowerów  
w n/w miejscach.
1) Przeanalizowanie wskazanych lokalizacji.
2) Wybór wykonawcy najlepiej wraz z montażem. 
3) Zamontowanie stacji we wskazanych miejscach. 

Lokalizacja: 1) Obręb skrzyżowania ul. Wojska Polskiego/ ul. A. Krajowej (sąsiedztwo Telebi-
mu).
2) Obręb skrzyżowania ul. Piłsudskiego/ ul. Popiełuszki (w sąsiedztwie Ścieszki rowerowej).
3) Ul. Czyżewskiego /ul. Staszica (sąsiedztwo sklepu JYSK lub inne w obrębie skrzyżowania).
4) Szpital (sąsiedztwo przystanku ).
5) Ul. Wojska Polskiego/ul. Nehrebeckiego ( Obręb Parkingu naprzeciw PKO Bp) Lub w sąsiedz-
twie Rynku np. na Rynku, przy wyjeździe z rynku.
6) Grocholice. 
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„Baza sportowa dla Edwardowa - budowa boiska 
wielofunkcyjnego do rugby i piłki nożnej”34.

Szacunkowy koszt: 1.000.000,00 zł

Opis projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego do rugby i piłki nożnej. Typ nawierzchni - trawa syntetyczna. Dwie bramki do rug-
by oraz dwie bramki do piłki nożnej. Ciągi piesze umożliwiające dojście do boiska. Zespół piłko chwytów wysokości 
6 m każdy umieszczony za bramkami. Montaż sztucznego oświetlenia. Dwie ławki do siedzenia oraz dwa kosze na 
śmieci.

Lokalizacja: http://www.gis.belchatow.pl/gpt4/?permalink=50209

Budowa placu zabaw na Os. Dolnośląskim 
za blokiem 317 35.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę kompletnego placu wraz z ogrodzeniem, ławkami i nasadzeniem drzew, od strony 
wschodniej i południowej, aby w perspektywie kilku lat część placu zabaw znajdowała się w cieniu. Chciałbym, 
aby na placu zabaw znalazła się piaskownica, domki ze zjeżdżalniami, karuzele, 4 ławki, ogrodzenie. Nawierzch-
nia placu z różnych materiałów. Tam gdzie jest większe ryzyko upadku dziecka planuję nawierzchnię syntetyczną, 
która jest znacznie bezpieczniejsza. Chciałbym, aby od strony południowej i wschodniej zostało posadzonych około 
10 -15 drzew, które w perspektywie kilku lat stworzą zacienione miejsce, które będzie bardzo przyjazne w upały i 
bardzo słoneczne dni. Takie miejsce jest szczególnie ważne dla osób z maluszkami, a w Bełchatowie bardzo dużo 
placów zabaw nie ma takich stref. Do wykonania placu zabaw niezbędne jest wyłonienie wykonawcy, który wykona 
projekt, oraz budowę placu zabaw.

Lokalizacja: Plac zabaw miałby być zlokalizowany między ulicą Królewską, za blokiem nr 317 
na osiedlu Dolnośląskim na części działki 463/8. 

Sąsiedzkie altanki wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia zielenią na osiedlu Dolnośląskim36.

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie zakupionych 10 „altan” ogrodowych wraz z wyposażeniem (ławka, huśtawka, stół 
wolnostojący, kosz na śmieci), które zostaną ustawione na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Ponadto w 
ramach projektu zakupione zostaną krzewy ozdobne, które będą posadzone w sąsiedztwie każdej „altanki” w celu 
poprawy estetyki jej otoczenia. 

Lokalizacja: Miejscem wolnostojących drewnianych obiektów małej architektury („altanek”) 
wraz z zielenią w ich otoczeniu będą skwery zieleni miejskiej na terenie osiedla Dolnośląskie-
go (działki: 360, 359, 358, 357, 373/1, 336/4, 389, 379, 395/2)
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Plenerowe projekcje filmowe, kulturalne i sporto-
we. ”Zakup sprzętu do plenerowych pokazów 
filmowych, muzycznych i innych inicjatyw” 

37.

Szacunkowy koszt: 118.500,00 zł

Opis projektu:

Zakup sprzętu potrzebnego do realizacji plenerowych pokazów filmowych, muzycznych, transmisji wydarzeń kul-
turalnych i sportowych, wizualizacji, performance’ów i innych inicjatyw artystycznych. Sprzęt potrzebny do reali-
zacji: Projektor o odpowiedniej jasności (10 000 ANSI lumenów) oraz rozdzielczości (HD) - koszt 45 000 zł Leżaki z 
nadrukowanym logo - ilość: 300, koszt: 30 000 zł Ekran pneumatyczny do pokazów plenerowych - koszt 25 000 zł 
Sprzęt nagłośnieniowy - wzmacniacz oraz głośniki - koszt 10 000 zł Ławeczki - ilość 20, koszt 8 000 zł Odtwarzacz 
- koszt 500 zł Suma: 118 500 zł.

Lokalizacja: Teren miasta Bełchatowa, m.in. plac Narutowicza, park przy Muzeum Regional-
nym.

Modernizacja placu zabaw i piaskownicy wraz 
z rozbudową o mini boisko na Os. Żołnierzy POW 
pomiędzy blokami POW 9 i POW 10 w Bełchatowie 

38.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł

Opis projektu:

PROJEKT WYKONYWANY W ZAKRESIE:
1) Wykonanie projektu obiektu.
2) Demontaż istniejących urządzeń oraz usunięcie piasku z placu zabaw.
3) Przesadzenie drzew i krzewów.
4) Wykonanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią, wysokim ogrodzeniem.
5) Wykonanie placu zabaw z urządzeniami na bezpiecznym podłożu (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, rurą stra-
żacką, huśtawka dwuosobowa, huśtawka wagowa, ścianka wspinaczkowa mała, karuzela, ławki, kosze na śmieci; 
plac wyłożony bezpiecznym materiałem – płyty gumowe różnokolorowe).
6) Wykonanie piaskownicy dla milusińskich.
7) Montaż kamery (monitorującej plac zabaw) na słupie energetycznym. 
8) Modernizacja oświetlenia placu zabaw.

Lokalizacja: projekt realizowany między blokami POW 9 i POW 10, na działce nr ewid. 252/4 
obręb 10, Miasto Bełchatów.  

Noga z gazu39.
Szacunkowy koszt: 6.000,00 zł

Opis projektu:

Utworzenie na drodze tzw. progu zwalniającego. Na wyżej wymienionej ulicy (Obrońców Gór Borowskich- Grocho-
lice) w każdym domu są dzieci. Dzieci te są w wieku szkolnym i są narażone na niebezpieczeństwo ze strony 
„nieujarzmionych kierowców”. Wydawało by się że to spokojna okolica ale ze względu na park młodzi kierowcy 
urządzają sobie wyścigi samochodowe. Działania, które wymagałyby utworzenia progu zwalniającego nie są czaso-
chłonne ani również kosztowne. Koszt takiego progu jest niewielki zwłaszcza w przypadku progu listowego. 

Lokalizacja: ulica Obrońców Gór Borowskich.
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Budowa parkingu w szczycie bloku 136, renowa-
cja parkingu przed blokiem 137 oraz dokończenie 
budowy parkingu przed blokiem 127 na os. Dolno-
śląskim 

40.

Szacunkowy koszt: 900.000,00 zł

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie zaprojektowany i wybudowany parking (w szczycie bloku 136 - te-
ren miejski), z którego będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy sąsiadujących bloków. Z ra-
cji dużego zapotrzebowania na miejsca postojowe w tym rejonie i brak miejsca na ich usytuowa-
nie należy również zaplanować i zrealizować renowację istniejącego zatoczek przed blokiem 137 co  
z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przechodniów. Ponadto należy dokończyć zaprojektowa-
ny drugi etap inwestycji zrealizowanej w 2015 roku tj. budowa parkingu przed blokiem 127 na os. Dolnośląskim, tj. 
uporządkowanie terenu wokół parkingu polegające na renowacji starych miejsc postojowych oraz uporządkowaniu 
istniejącej zieleni wraz z posadzeniem nowej.

Lokalizacja: Miejscem inwestycji są tereny należące do miasta zlokalizowane po zachodniej 
stronie bloku 136 (w szczycie bloku, za ulicą) oraz przed klatkami schodowymi bloków: 137
i 127 na os. Dolnośląskim (bl. 127 – dz. nr 384, bl. 136 – dz. nr 356)

Stacje pomiarowe jakości powietrza41.
Szacunkowy koszt: 25.000,00 zł

Opis projektu:

Zakup montaż i utrzymanie 3 stacji do monitoringu jakości powietrza: Dwie stacjonarne: Pomiar gazów NO/NO2(-
NOx)/O3/CO/SO2 Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM1/PM2,5/PM10 Propozycja lokalizacji - Okrzei szkoła, skrzy-
żowanie Ul Kościuszki z 1 Maja Jedna Mobilna stacja: Pomiar gazów NO/NO2(NOx)/O3/CO/SO2 Pomiar frakcji pyłu 
zawieszonego PM1/PM2,5/PM10 Wyniki pomiarów udostępnione powinny być online bezpłatnie na stronie www.

Lokalizacja: Bełchatów.

Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami42.
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł

Opis projektu:

Toaleta publiczna ogólnodostępna wraz z przyłączeniami: wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi. Toaleta po-
winna być dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz dla rodziców wraz z małymi dziećmi, tak aby mogły 
do niej wjechać wózki. Tak jak w innych miastach toaleta taka winna składać się z tzw. samoczynnego systemu 
czyszczącego. 

Lokalizacja: Lokalizacja toalety publicznej znajdowałaby się w obrębie Pl. Narutowicza.
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Lekki plecak - odciążamy kręgosłupy naszych 
dzieci43.

Szacunkowy koszt: 1.071.000,00 zł

Opis projektu:

Z problemem zbyt ciężkich plecaków uczniowie oraz ich rodzice borykają się od lat. Nasz projekt ma na celu zakup i 
montaż szafek indywidualnych dla każdego ucznia z klas IV-VIII w szkołach podstawowych. Szafki umożliwią przecho-
wywanie podręczników, przyborów szkolnych i dodatkowego ubrania, dzięki czemu dzieci nie będą musiały wszyst-
kiego codziennie dźwigać. Szafki mają być metalowe, wyposażone w wentylację (naturalna cyrkulacja powietrza),  
z półkami/wieszakami na książki/ubrania, zamykane na zamek z kodem szyfrowym, aby zapobiec sytuacji zgubie-
nia kluczyka, z ewentualną możliwością otworzenia szafki kluczykiem uniwersalnym. Szafki planujemy umieścić w 
pomieszczeniach piwnicznych lub innych dogodnych miejscach, wyznaczonych przez Dyrekcję każdej szkoły, tak 
aby każdy miał wygodny i bezpieczny dostęp do szafki. 

Lokalizacja: Publiczne szkoły podstawowe na terenie miasta Bełchatowa.


