
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:

Warsztaty artystyczne dla młodzieży1.
Szacunkowy koszt: 22 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt realizowany będzie w formie zajęć warsztatowych dla młodzieży, z zakresu rozwijania umiejętności  
aktorskich (praca nad tekstem literackim w teatrze, improwizacja), dykcji emisji głosu, wokalnych, tanecznych, 
układów choreograficznych, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. 

Przeprowadzenie zajęć przez profesjonalnych instruktorów pozwoli rozwinąć młodzieży umiejętności ruchu sce-
nicznego, dykcji, emisji głosu, improwizacji, wyrażenia siebie za pomocą tańca. Jednocześnie uczestnicy poznają 
rolę muzyki w teatrze w kontekście budowania wrażeń, emocji i nastroju. Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od 
nauki szkolnej (ferie i soboty). Zwieńczeniem zajęć warsztatowych będzie pokaz finałowy dla mieszkańców miasta.

SPORTOWY BEŁCHATÓW. Zajęcia sportowe dla 
mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi2.

Szacunkowy koszt: 87 120,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada zorganizowanie darmowych zajęć sportowych dla mieszkańców Bełchatowa. W każdym miesią-
cu od lutego do grudnia 2019r. odbywać się będą treningi, prowadzone przez uprawnione osoby na bełchatowskich  
obiektach sportowych. Mogą w nich uczestniczyć osoby w każdym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). 

Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny (zapasy, bjj, karate, mma) zróżnicowane pod względem grup  
wiekowych. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców całego  
Bełchatowa, bez konieczności ponoszenia kosztów.

ul. Sportowa 3, stadion miejski, trybuna północna (salka fitness i salka zapasy).

BEŁCHATOWSCY GIGANCI PROGRAMOWANIA3.
Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt polegać będzie na wykupieniu czy (wyłonieniu wykonawcy) nauki programowania dla dzieci 
z bełchatowskich szkół. Poprzez wybór wykonawcy, który spełni określone wymogi będziemy mogli przeprowadzić 
szkolenia/naukę programowania najbardziej zdolnych dzieci w zakresie informatyki (wcześniej wyłonionych i zwe-
ryfikowanych). 

Jest to pomysł już funkcjonujący w Polsce i cieszący się ogromną popularnością. Dzisiaj w ogólnodostępnych  
informacjach można określić czy dopasować  zakres nas interesujący w szczególności jakich metod programowania 
chcemy uczyć czy doskonalić dzieci/młodzież. (w zapytaniu z nauczycielami czy fachowcami w zakresie informa-
tyki).

Lokalizacja: Miasto Bełchatów.

Lokalizacja: MCK w Bełchatowie.
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OPASKI ŻYCIA4.
Szacunkowy koszt: 65 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na wyborze wykonawcy i zakupie urządzeń tak jak w poprzednim projekcie dotyczącym 
monitoringu serca. Głównym działaniem ma być zagwarantowanie bezpieczeństwa i życia osób, które nie mogą na 
co dzień liczyć na opiekę ze strony osób najbliższych szczególnie dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Dotyczy 
ciężkich chorób w których niejednokrotnie pacjenci pozostają sami w domu. 

Działać to będzie na zasadzie telefonii komórkowej opaska automatycznie przekaże w takiej sytuacji sygnał do 
centrum monitoringu, gdzie dyżurny podejmie działania. Podopieczny będzie mógł sam też przez naciśnięcie przy-
cisku na opasce powiadomić dyżurnego, że potrzebuje pomocy. Projekt pozwoli najbliższym którzy niejednokrotnie 
pozostawiają chorych idąc do pracy czy na zakupy spokojniej spełniać swoje powinności. 

Lokalizacja: Miasto Bełchatów.

KULTURALNY BEŁCHATÓW, GROCHOLICE I OKOLICE5.
Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt przewiduje przygotowanie i zaprezentowanie szerokiej publiczności lokalnej od maja do grudnia  
2 koncertów muzycznych, zorganizowanie od kwietnia do października 2 festynów; w okresie od lutego do grudnia  
1 biesiadę międzypokoleniową integrującą mieszkańców Bełchatowa i Grocholic; od marca do listopada 1 wystawę 
okolicznościową/tematyczną oraz w okresie od stycznia do listopada 2 uroczystości rocznicowych upamiętniających 
ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej, m.in. uroczystości styczniowe, wrześniowe. Ponadto zorganizo-
wanie w terminie od lutego do grudnia 2 profesjonalnych warsztatów wokalno-muzycznych dla dzieci i młodzieży. 

Zaplanowane inicjatywy pozwolą mieszkańcom „wyjść” z domów i zintegrować się, cennie, twórczo i intere-
sująco spędzić czas wolny, a także pozwolą zacieśnić więzy między pokoleniami przy wykorzystaniu zasad wza-
jemnego poszanowania. Ponadto inicjatywy powyższe pozwolą na współpracę lokalnych instytucji, stowarzyszeń, 
podmiotów w imię dobra wspólnego. 

Lokalizacja: MCK, Park im. J. Markiewicza przy ul. Częstochowskiej, SP nr 5.

OD PRZEDSZKOLAKA MAŁEGO DO PRZEDSIĘBIORCY 
WIELKIEGO6.

Szacunkowy koszt: 48 400,00 zł

Opis projektu:

Projekt „Od przedszkolaka małego do przedsiębiorcy wielkiego” jest inicjatywą stworzoną przez zespół miesz-
kańców Bełchatowa, którzy ideę kreowania przedsiębiorczości wspierają od wielu lat podczas swojej pracy zawo-
dowej. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowaną sytuację problemową w naszym regionie tj. niewielki poziom 
wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Projekt dotyczy zwiększenia zainteresowania przed-
siębiorczością wśród dzieci i młodzieży z Bełchatowa i promowania idei przedsiębiorczości już od najmłodszych lat. 

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację następujących działań: promocja projektu wśród 
bezpośrednich i pośrednich Beneficjentów działań, przeprowadzenie w przedszkolach, salach MCK warsztatów/ 
zajęć z zakresu przedsiębiorczości, dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych. 

Z uwagi na szeroki zakres wiekowy Beneficjentów projektu warsztaty zostaną przeprowadzone w podziale na 
następujące grupy wiekowe (panel tematyczny: 4-6 lat, 7-11 lat, 12-15 lat, 16-19 lat), spotkanie dzieci i młodzieży 
uczestniczących w projekcie z gościem specjalnym – youtube’rem, który przekaże uczestnikom wiedzę na temat 
tego w jaki sposób swoją pasję przekłuć na pracę.  

Lokalizacja: Sale przedszkolne na terenie Miasta oraz sale MCK.
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Opiekanova – telemedycyna XXI wieku.  
Teleinformatyczna opieka nad 30 osobami  
starszymi z Bełchatowa

7.

Szacunkowy koszt: 45 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt skierowany do 30 osób. Senior nosi w domu niewielkie urządzenie na nadgarstku w formie zegarka. Jest 
ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montuje się nadajnik, który 
pozwala na to , by system działał w całym domu. Wciśnięcie guzika w każdej awaryjnej sytuacji (np. zasłabnię-
cie, wywrócenie się i problem ze wstaniem, nagle pogarszające się samopoczucie, dowolne zagrożenie lub inna 
sytuacja wymagająca wsparcia najczęściej samotnego seniora w domu/mieszkaniu) powoduje natychmiastowe 
połączenie się seniora z centrum alarmowym. 

Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum alarmowym czekają na wezwania doświadczeni w pracy z senio-
rem opiekunowie, psycholodzy, asystenci. Teleopiekun czy wykwalifikowany pracownik Centrum alarmowego, oce-
nia sytuację i zawiadamia podane do kontaktu osoby, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności wzywa 
pogotowie lub inne służby. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu. Warto 
podkreślić, iż planowany sprzęt po stronie seniora to opaska w formie zegarka z jednym przyciskiem SOS, która jest 
wodoszczelna, bateria wystarcza na kilka lat a urządzenie samo zgłasza konieczność jej wymiany, więc senior nie 
musi posiadać żadnej wiedzy z zakresu obsługi systemu. 

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa.

GROCHOLICE – Łączymy pokolenia8.
Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt „GROCHOLICE – Łączymy pokolenia” to projekt skierowany  do dzieci, młodzieży jak również starszego 
pokolenia. 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. 
Mają temu służyć m.in. cykl spotkań sportowo – rekreacyjnych (45 h w ciągu 30 tygodni), Nordic Walking, zajęcia 
ruchowe na Orliku i sali gimnastycznej. 

Na każdym etapie swego rozwoju człowiek podejmuje zadania korzystając z pomocy osób młodszych, rówie-
śników i osób starszych. W ramach całego projektu zorganizowane zostaną rajd rowerowy, turnieje piłki nożnej, 
warsztaty plastyczne i kulturalne. Zakładane są również prelekcje o tematyce prozdrowotnej: spotkania ze specja-
listami różnych dziedzin medycyny. Badania słuchu, EKG, mammografia, poziom cukru itp. Zorganizowanie w ra-
mach projektu darmowych porad np.: prawnicy, pielęgniarki, psycholodzy. Wspólne rodzinne festyny organizowane 
wspólnie z OSP w Bełchatowie – Grocholicach pozwalają na skuteczną integrację społeczeństwa. 

Dla mieszkańców Bełchatowa zostaną zorganizowane dwie wycieczki przybliżające historię naszego kraju. Tak 
jak każdego roku zorganizowany zostanie koncert bełchatowskiej młodzieży przybliżającej twórczość polskich 
artystów. Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowane będzie prowadzenie badań i dokumentacji w zakresie 
historii Grocholic.

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa, szczególnie dzielnica Grocholice.
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Młodzieżowa Rada Miejska9.
Szacunkowy koszt: 35 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada kształtowanie postaw i umiejętności obywatelskich wśród młodzieży z terenu Bełchatowa. 
W konsekwencji podjętych działań zostanie w demokratyczny sposób utworzona Młodzieżowa Rada Miejska jako 
organ doradczy samorządu w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży. Po ukonstytuowaniu się Rady młodzi radcy 
będą mieli m.in. możliwość zdecydować na jaki cel przeznaczyć 30 tyś. zł stanowiących budżet Młodzieżowej Rady 
Miejskiej na 2019r. 

Lokalizacja: UM Bełchatowa (Sale Rady Miejskiej) lub siedziba wybranej szkoły.

MODERNIZACJA PLACU ZABAW I PIASKOWNICY 
WRAZ Z ROZBUDOWĄ O MINI BOISKO  
NA OS.ŻOŁNIERZY POW POMIĘDZY BLOKAMI POW 9 
I POW 10 W BEŁCHATOWIE

10.

Szacunkowy koszt: 400 000,00 zł

Opis projektu:

Wykonanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz wysokim ogrodzeniem (kosz do koszykówki, bramka do 
piłki nożnej), piaskownicy, oraz placu zabaw z urządzeniami (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, rurą strażacką,  
huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, ścianka wspinaczkowa, karuzela, ławki – 10 szt., kosz na śmieci). Plac  
winien być wyłożony bezpiecznym materiałem – płyty z poliwęglanu. Montaż oświetlenia oraz kamery monitorują-
cej plac zabaw na słupie energetycznym.  

Lokalizacja: Bełchatów, os. POW. między blokami 9 i 10 (nr ewid. 252/4, obręb 10).

Park dla psów11.
Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt przewiduje wykonanie ekologicznego wybiegu dla psów służącego psiakom i ich opiekunom. Projekt 
zakłada podział wybiegu na tzw. Strefę wolną i strefę z ekologicznymi przeszkodami oddzieloną bezpiecznym 
płotkiem sztachetowym. Cały wybieg ma zostać ogrodzony oraz wyposażony w śluzę wejściową gdzie pieski będą 
mogły się uspokoić. 

Na placu znajdziemy następujące ekologiczne przeszkody: płotki, równoważnie – 1 szt., pochylnie – 3 szt., 
przeskoki – 2 szt., tunel, hydrant z regulowaną poprzeczką, przeskok pojedynczy i potrójny, talerzyki, tor z rurek, 
słupki do slalomu, psia toaleta, parking dla psów, kosze na psie odchody – 20 szt. oraz elementy małej architektury,  
tj. ławki – 3 szt. oraz altany 2 – szt.  Urządzenia zostaną wykonane z ekologicznego materiału (Ecowood – podlega-
jący recyklingowi i przez co chroni środowisko) – tworzywa sztucznego nie wymagającego konserwacji, malowania 
czy impregnacji. Dzięki temu urządzenia są bezpieczne dla psiaków – nie posiadają drzazg w przeciwieństwie do 
drewna oraz nie nagrzewają się w przeciwieństwie do metalu. Urządzenia są w pełni bezpieczne oraz posiadają 
atest PZH w Warszawie. Poza budową wybiegu projekt zakłada montaż koszy na psie odchody. 

Lokalizacja: Obręb 12 działka 422/10 i obręb 12 działka 420/4 os. Dolnośląskie.

PROJEKTY TWARDE:
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Modernizacja pracowni informatycznych wraz 
z wykonaniem sieci WiFi dla potrzeb dziennika 
elektronicznego w ZSP nr 9

13.

Szacunkowy koszt: 221 600,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja przestarzałych pracowni informatycznych oraz wykonanie bezprzewodowej 
sieci WiFi dla potrzeb dziennika elektronicznego w ZSP nr 9 w Bełchatowie (budynek przy ul. Edwardów 5 oraz 
os. Dolnośląskie 204a). Pracownie komputerowe chcemy wyremontować (pomalować ściany, wymienić podłogę, 
wymienić instalację elektryczną), wymienić serwer,  wyposażyć w nowe komputery oraz urządzenia wielofunkcyj-
ne. W obu budynkach szkoły zainstalować zintegrowaną sieć bezprzewodowego Internetu dla potrzeb dziennika 
elektronicznego. 

Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 204a.

STOP SMOG czyli zielone miasto Bełchatów14.
Szacunkowy koszt: 90 000,00 zł

Opis projektu:

Obsadzenie wolnych terenów miasta tanimi pospolitymi drzewami. Proponuję zasadzić 10.000 sadzonek szybko 
rosnącej odmiany drzew: sosnę zwyczajną. Faktem jest, że drzewa liściaste dają więcej tlenu, ale to sosny są naj-
lepszym filtrem pyłków zawieszonych PM. W atmosferze jest mniej więcej stała wartość tlenu 20,9% i to nie z tym 
mamy problem. Mamy problem ze smogiem, który w jakimś stopniu możemy ograniczyć. 

Zastanawiając się nad problemem smogu jednym z moich przemyśleń było to, że Bełchatów jest zielonym 
miastem. JEST ZIELONYM ALE TYLKO PRZEZ PÓŁ ROKU! Od maja do października faktycznie jest ładnie, ale w listo-
padzie liście opadają i do kwietnia na drzewach są tylko gałęzie, ponieważ w zdecydowanej większości w naszym 
mieście mamy drzewa liściaste. W okresie zimowym drzewa nie spełniają swoich funkcji, a właśnie w tym okresie 
występuje SMOG!

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa.

Parking dla samochodów osobowych na działce 
469/11 obręb 1212.

Szacunkowy koszt: 550 000,00 zł

Opis projektu:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 469/11 obr. 12 wraz z całą infrastrukturą, wycię-
cie trzech drzew znajdujących się na powyższej działce. Budowa maksymalnej ilości miejsc parkingowych na  
dz. 469/11 obr. 12 wraz z oświetleniem parkingu (latarnie). Powierzchnia parkingu powinna być wykonana z kostki 
brukowej z wjazdem na parking od strony zachodniej przy bloku 315.

Lokalizacja: Działka 469/11 obr. 12 przed blokiem 315 na os. Dolnośląskim.
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Nowe i bezpieczne podłogi dla „Akademii  
Bolka i Lolka”15.

Szacunkowy koszt: 160 000,00 zł

Opis projektu:

Prace przewidują demontaż zniszczonego i montaż nowego parkietu. Wymiana ponad 30 letniej posadzki  
w pomieszczeniach budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” jako wykonanie niezbęd-
nych prac remontowych dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu dzieci przebywających w placówce. Remont 
podłogi jest konieczny z powodu stanu parkietu. Posadzka nie była remontowana od ponad 30 lat, wymaga gene-
ralnego remontu ponieważ przestaje spełniać swoją rolę. 

Lokalizacja: Główny budynek Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Paderewskiego 3.

„Baza sportowa dla Edwardowa – budowa boiska 
wielofunkcyjnego do rugby i piłki nożnej”16.

Szacunkowy koszt: 1 200 000,00 zł

Opis projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego do rugby i piłki nożnej. Typ nawierzchni – trawa syntetyczna. Dwie bramki do 
rugby oraz dwie do piłki nożnej. Ciągi piesze umożliwiające dojście do boiska. Zespół piłko chwytów wysokości 
6m każdy umieszczony za bramkami. Montaż sztucznego oświetlenia. Dwie ławki do siedzenia oraz dwa kosze na 
śmieci. Wymiary boiska dł. 104m (94 metry między słupami + 5m pola przyłożeń), szer. 68m.

Lokalizacja: Teren Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Edwardów 5.

Nowe nakładki bitumiczno-asfaltowe  
na drogach osiedlowych17.

Szacunkowy koszt: 850 000,00 zł 

Opis projektu:

Wykonanie nakładki bitumiczno-asfaltowej: frezowanie starej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie emul-
sją, wykonanie nowej nawierzchni o grubości 4/5 cm dotyczy ulic oraz przyległych zatok i parkingów, regulacja 
urządzeń będących w pasach drogowych: kratki ściekowe, studzienki instalacji wodnej. Do wyliczenia nakładek 
bitumiczno-asfaltowych szacunkowo wyliczono około 7500m2 (pominięto drobne odcinki jezdni – od al. Wyszyńskie-
go do ul. Słowackiego – odcinek ten należy pominąć w przypadku nakładki o grubości 5 cm, jeśli nakładka będzie 
miała 4 cm w/w odcinek należy również pokryć nową nawierzchnią).  Cenę wyliczono wg cennika SEKOCENBUD-u.

Lokalizacja: Osiedle Przytorze, ulice Energetyków, Słowackiego oraz Hubala.
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Budowa strefy aktywności fizycznej dla mieszkań-
ców osiedla Przytorze p.n. „Aktywne Przytorze – 
Bajkolandia i Fitness”

18.

Szacunkowy koszt: 700 000,00 zł

Opis projektu:

Szanowni Państwo, Budżet Obywatelski m. Bełchatowa stwarza nam mieszkańcom, niewątpliwą szansę na utwo-
rzenie dla nas strefy aktywności fizycznej na pięknej działce Przytorza, jego II etapie. Tam zostanie wybudowany 
duży plac zabaw dla dzieci z częścią wydzieloną dla najmłodszych (1-3 lat) i starszych dzieci wraz z otaczającą 
go siłownią zewnętrzną. Zamierzenia projektu: - rewitalizacja terenu działki, zniwelowanie nierówności terenu, 
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie bezpiecznego elastycznego podłoża, amortyzującego upadki  
i chroniącego przed urazami. 

Teren monitorowany – 4 kamery rozmieszczone na obrzeżach lub na budynkach: SP nr 13 lub po-
bliskiego bloku. Montaż dyskretnego, nie rażącego oświetlenia ze względu na bliskość bloków 
mieszkalnych – do wyboru latarnie parkowe lub łańcuch świetlny LED, koniecznie wielokolorowy  
w części placu zabaw dla dzieci, – montaż ławeczek miejskich, montaż koszy na śmieci, 2 szt. stojaków wielo-
stanowiskowych na rowery oraz regulamin na pylone. Plac zabaw „Bajkolandia” na całości elastyczne podłoże: 
 
– strefa dla najmłodszych (1-3 lat): montaż kolorowego zestawu zabawowego, drewnianego w kształcie pociągu na 
szynach z ciuchcią i 3 zabudowanymi wagonikami wraz z pomostem, 2 zjeżdżalnie o różnej wysokości i układzie,  
3 podwójne huśtawki kubełkowe, piaskownica wraz z drewnianym siedziskiem;

- strefa dla starszych: montaż ogromnego zestawu zabawowego w kształcie zamku, zadaszone wieże, zjeżdżalnie 
spiralne tubowe, pomosty, drabinki, liny oraz ściana wspinaczkowa na najwyższej ścianie zamku. Dodatkowo:  
3 trampoliny, 4 huśtawki płaskie, 2 huśtawki pionowe, 1 huśtawka bocianie gniazdo. 

- strefa fitness: elementy siłowni napowietrznej, przeznaczonej dla użytkowników od 14 roku życia, montaż urzą-
dzeń do ćwiczeń: orbitrek + biegacz podwójny na pylonie, trenażer ud hudrauliczny, drabinka + podciąganie nóg na 
pylonie, podwójna ławeczka do ćwiczeń na pylonie, wioślarz podwójny na pylonie, koła Ta i Chi (małe i duże) na 
pylonie, atlas duży do ćwiczeń całego ciała, instrukcja na pylonie, stół do pingponga o wymiarach 152-274cm wraz 
z siatką do gry, umieszczony wokół elastycznego podłoża. 

Lokalizacja: Działka nr 409 ob. 16, ul. Słowackiego.
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PARKING OS. ŻOŁNIERZY POW W REJONIE BL. 12, 
BEŁCHATÓW21.

Szacunkowy koszt: 120 000,00 zł

Opis projektu:

Adaptacja istniejącego starego boiska sportowego na potrzeby parkingu wraz z utwardzeniem terenu pod wjazd 
i wyjazd. W okolicy brakuje miejsc parkingowych. Boisko nie jest używane przez młodzież, ponieważ w okolicy 
znajduje się nowo wybudowane boisko „orlik”.

Lokalizacja: Os. Żołnierzy POW nr działki 174/2 ob. 10.

Po-tężny Bełchatów – zespół trzech tężni  
solankowych na terenie Miasta Bełchatowa19.

Szacunkowy koszt: 900 000,00 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa trzech tężni solankowych na głównych osiedlach miasta (Binków, Przytorze, 
Dolnośląskie), które powstaną jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Tężnie będą konstrukcją budowlaną 
z drewna, gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki 
tarniny pompowana jest za pomocą pompy solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. 

Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i całą gamą innych  mikroelementów jak magnez potas, 
sód, żelazo, a także szeregiem dobroczynnych dla organizmu mikroelementów. Jod i brom znane są ze swych wła-
ściwości leczniczych, dzięki czemu znajdują zastosowanie w leczeniu górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, 
rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwic, alergii, jak również w stanie ogólnego wyczerpania organizmu.  
Powstaje  mikroklimat bogaty w związki jodu zbliżony jest do klimatu nadmorskiego. 

Przebywając w pobliżu tężni  przez okres czasowy tj. 45 minut  wchłaniamy dawkę jodu jakbyśmy przebywali 
nad morzem przez okres trzech  dni po wyładowaniach atmosferycznych , kiedy w powietrzu znajduję się  zwięk-
szona ilość jodu. Tężnia pełni rolę naturalnego inhalatorium jodowego. Lecznicze produkty wytwarza się lub wy-
dobywa zgodnie z wymogami norm, bez dodatku substancji obecnego pochodzenia. 

Lokalizacja: os. Binków przy ul. Mioceńskiej nr działki 410 ob. 14;
os. Przytorze przy kompleksie sportowym nr działki 438/140 ob. 16;
os. Dolnośląskie w parku Nowaka Jeziorańskiego nr działki 415/11 ob. 12.

PARKING OS. DOLNOŚLĄSKIE W REJONIE BL. 201, 
BEŁCHATÓW

20.

Szacunkowy koszt: 600 000,00 zł

Opis projektu:

Budowa parkingu w rejonie budynku nr 201 os. Dolnośląskie. W tej lokalizacji brakuje miejsc postojowych. Stąd 
propozycja mieszkańców na zagospodarowanie w/w działki. 

Lokalizacja: Os. Dolnośląskie nr działki 483/1 ob. 12 i część dz. 556/1 ob. 12.
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Boisko do piłki siatkowej na osiedlu Dolnośląskim23.
Szacunkowy koszt: 300 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt budowy boiska do piłki siatkowej wymaga usunięcia kilku drzew. Potrzebny jest również zakup: 2 szt. 
słupków z możliwością regulacji wysokość siatki, siatka do gry w piłkę siatkową, 4 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, 
2 szt. antenek. Boisko powinno mieć nawierzchnię syntetyczną poliuretanową o wymiarach 9m x 18m x 3m dodat-
kowego miejsca poza boiskiem z każdej strony, łącznie 15m x 24m. Bosko powinno być także ogrodzone panelami 
ogrodowymi o wysokości 4m oraz wyposażone w co najmniej jedną furtkę. Należy również zadbać o odpowiednie 
oświetlenie. 

Lokalizacja: Działka nr 412/9 w pobliżu bloku nr 329

PRZEBUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI  
W CIĄGU ULIC: KOPERNIKA, MATEJKI, BATOREGO24.

Szacunkowy koszt: 700 000,00 zł

Opis projektu:

Zakres robót budowlanych: demontaż starych, uszkodzonych nawierzchni (w miejscach gdzie się znajdują), wy-
miana okrawężnikowania, korytowanie, wykonanie podbudowy, wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej. 

Lokalizacja: Ul. Kopernika, ul. Matejki, ul. Batorego.

Wyposażenie pracowni komputerowej  
w Szkole Podstawowej Nr 125.

Szacunkowy koszt: 196 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowych oraz unowocześnienie i wymianę zaplecza informatycz-
nego w szkole. Zakup komputerów jest też niezbędny do przygotowania bazy do wprowadzenia dziennika elek-
tronicznego. Wymiana sprzętu komputerowego oznacza też zakup nowoczesnego oprogramowania spełniającego 
wymogi współczesnej edukacji informatycznej. 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Jachowicza z oddziałami integracyjnymi  
w Bełchatowie.

PLAC ZABAW DLA DZIECI NA OS. CZAPLINIECKIM22.
Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł

Opis projektu:

Wykonanie placu zabaw dla dzieci z kolorową nawierzchnią miękką oraz przyległego do niego chodnika. Plac 
zabaw wyposażony będzie w atestowane zestawy rekreacyjne i gimnastyczne dla najmłodszych i starszych dzieci. 
Dodatkowo plac zabaw wyposażony będzie w karuzelę młynek, dwa bujaki dla najmłodszych, bocianie gniazdo,  
2 podwójne huśtawki, (jedna łańcuchowa dla starszych i jedna dla młodszych dzieci), oraz huśtawkę wagową. 
Teren placu zaopatrzony będzie również w ławki z oparciem i kosze na śmieci dla utrzymania czystości. Należy 
również pamiętać o ewentualnym doświetleniu terenu.

Lokalizacja: Działka 141/7 ob. 9 na os. Czaplinieckim.
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INTELIGENTNE ŁAWKI SOLARNE Z ŁADOWARKĄ I 
INTERNETEM26.

Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt przewiduje zakup i montaż ławek z możliwością wbudowanych urządzeń do korzystania z darmowego 
Internetu jak również doładowania telefonu czy innego urządzenia. Celem jest postawienie ok 5 ławek solarnych. 

Lokalizacja: Około 5 miejsc na terenie miasta Bełchatowa (plac Narutowicza, park JN Jezio-
rańskiego, park przy muzeum lub sąsiedztwo zbiornika, przystanek przy szpitalu, skate park 
Binków czy ewentualnie miejsca wskazane przez mieszkańców w formie sondy).

ART’boretum – ogród semiotyczny27.
Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł

Opis projektu:

„ART’boretum – ogród semiotyczny” to projekt symboliczny. Nie jest typowym skwerem/parkiem/ogrodem 
lecz zieloną, płaską, performatywną przestrzenią wystawienniczą artefaktów. Można w niej urządzać warsztaty 
twórcze, plenery, prezentacje dzieł sztuki, (rzeźba, obiekt, itp.), działania parateatralne, projekcje, spotkania 
integracyjne grup twórców i odbiorców. Plenerowe miejsce, w centrum miasta, do wspólnego spędzania wolnego 
czasu. Projekt stanowi uzupełnienie lokalnej oferty wystawienniczej i rekreacyjnej. 

Miejsce codziennej edukacji artystycznej, pracownia, ikonosfery, efemerycznych form sztuki, kontemplacji, jak 
i interaktywnych, grupowych zabaw. Działania konieczne w realizacji: 

1. Zakupienie i transport ziemi niezbędnej do przygotowania powierzchni pod murawę
2. Zakupienie niezbędnych materiałów, transport i utwardzenie powierzchni pod kostkę brukową
3. Zakup, transport i montaż płyt eko-ażur oraz kostki brukowej
4. Zakup, transport i montaż krawężników, kostek, płyt ściekowych
5. Zamontowanie płyt eko-ażur w przestrzeni parkingu rowerowego
6. Zakup elementów oświetlenia, transport i montaż lampy doświetlającej plac
7. Całkowita wymiana wyodrębnionego fragmentu nawierzchni chodnika
8. Wykonanie i montaż płotka w formie obiektu artystycznego (7 szt.)
9. Zwiększenie ilości stojaków rowerowych (8 szt.)

Lokalizacja: Działka nr 527/5 ob. 8.

LEKKI PLECAK – odciążamy kręgosłupy naszych 
dzieci28.

Szacunkowy koszt: 841 083,00 zł

Opis projektu:

Projekt ma na celu zakup i montaż szafek indywidualnych dla każdego ucznia klas IV-VIII w szkołach podstawo-
wych. Szafki umożliwiają przechowywanie podręczników, przyborów szkolnych i dodatkowo ubrania, dzięki czemu 
dzieci nie będą musiały wszystkiego codziennie dźwigać. Szafki powinny być metalowe, wyposażone w wentyla-
cję (naturalna cyrkulacja powietrza), z półkami/wieszakami na książki/ubrania, zamykane na zamek kluczykiem. 
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.
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SZAFKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ NR 4 W BEŁCHATOWIE30.

Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup 470 szafek szkolnych typy skrytkowo-ubraniowych dla wszystkich uczniów szkoły,  
w których będą mogli przechowywać obuwie zmienne, ubranie wierzchnie, strój sportowy oraz podręczniki (na 
specjalnych półkach). Działania: zakup 470 szafek, 25 modułów 8 – osobowych = 200 szafek, 27 modułów 10 – oso-
bowych = 270 szafek (montaż szafek będzie leżał w gestii szkoły).

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie.

Doposażenie skweru aktywności ruchowej na osie-
dlu Dolnośląskim za Szkołą Podstawową Nr 831.

Szacunkowy koszt: 450 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt przewiduje doposażenie skweru na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna w 
tężnie solankową w formie altany, ławkę solarną z ładowarką i internetem, wolnostojącą ściankę wspinaczkową 
imitującą skałę z miękkim otoczeniem amortyzującym upadek, oświetlenie terenu i monitoring skweru. 

Lokalizacja: Skwer za SP Nr 8  nr dz. 389, ob. 12. 

„Siłownia pod chmurką” przy Szkole  
Podstawowej nr 5 w Bełchatowie-Grocholicach29.

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Grocholic i okolic. Celem projektu jest integracja 
społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez sport i zabawę. Plac przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchato-
wie-Grocholicach to doskonała, sprawdzona lokalizacja na terenie przy boiskach szkolnych oraz placu zabaw, gdzie 
spotykają się dzieci, młodzież i dorośli. To miejsce w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego 
dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. W ramach projektu przewiduje się montaż 6 urządzeń do ćwiczeń 
(wahadło, motyl, wioślarz, street workout, narciarz, rowerek), stojaków na rowery oraz 8 ławeczek. Projekt nie 
przewiduje montażu oświetlenia. 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 5 w Bełchatowie.



13

„POKONANE BARIERY” Program przeznaczony dla 
dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim, 
jako uzupełnienie do istniejących placów zabaw.

32.

Szacunkowy koszt: 160 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt „Pokonane bariery” jest dysponowany na rzecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku  
inwalidzkim. Projekt ma za zadanie pomoc osobom z dysfunkcjami na wyjście z domu i poruszanie się w przestrzeni 
miejskiej – plac zabaw. W tym celu chcemy aby miejsce dotychczasowych plac zabaw została uzupełniona o już 
istniejącą architekturę przeznaczona jest dla dzieci poruszających się na  wózku inwalidzkim jako uzupełnienie  
w postaci huśtawki przystosowanej do wózków inwalidzkich. 

Zainstalowane mają zostać urządzenia, symulujące przestrzeń miasta, na których osoby niepełnosprawne mo-
głyby pobawić się na placu zabaw z pełno sprawnymi dziećmi. Projekt służy integracji osób pełno i niepełnospraw-
nych. Projekt przewiduje zainstalowanie czterech huśtawek przystosowanych do osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich w wybranych lokalizacjach (po 1 szt.)  

Lokalizacja: a) Park na os. Dolnośląskim okolice 333 „DREWNIAK”, dz. 416 ob. 12;
b) Park za BSM ul. Okrzei, dz. 201 ob. 13;
c) Plac zabaw na Binkowie ul. Turkusowa, dz. 410 ob. 14;
d) Plac zabaw za „Odrą” ul. Czapliniecka 5, działka 732/14, ob. 09.

Zielone i aktywne Grocholice33.
Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada renowację terenów zielonych znajdujących się na terenie dzielnicy Grocholice. 

I – Park przy ul. Tkackiej – wykonanie kolejnych elementów placu zabaw dla dzieci starszych – mini ścianka wspi-
naczkowa i „Małpi Gaj”.

II – Park im. J. Markiewicza, ul. Częstochowska – nasadzenia roślin zielonych oraz przycięcie i kosmetyka rosnących 
już drzew, krzewów (pielęgnacja 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 zabezpie-
czenie dostępu do wody; wykonanie odwodnienia terenu parku od ul. Częstochowskiej, wymiana lub renowacja 
altanki - sceny; zostanie rozbudowany amfiteatr wraz z elementami małej widowni, małą zadaszoną estradą i 
miejscem do tańca, występów; wydzielenie i utwardzenie miejsca pod ławki 15 szt. i ławo stoły biesiadne, 15 szt. 
oraz zamontowanie takich; wymiana koszy na śmieci; wytyczenie placu rekreacyjno-sportowego: plac do koszy-
kówki (jeden kosz) oraz stolików do gry w szachy/warcaby 4 szt.; zamontowanie stojaków na rowery (2 razy po 5 
stanowisk = 10 rowerów) 

III – Skwer przy kościele od strony północnej – zagospodarowanie terenu zieleni, odnowienie istniejących nasadzeń; 
nasadzenia krzewów, bylin, traw ozdobnych i kwiatów; ustawienie donic z kwiatami – 6 szt.; zamontowanie mo-
nitoringu; poprawa stanu istniejących ciągów pieszych oraz wytyczenie nowych; dołożenie 3 lamp – doświetlenie 
terenu; naprawa istniejącej infrastruktury technicznej. 

Lokalizacja: Park przy ul. Tkackiej, dz. 423, 439 ob. 19; Park im. J. Markiewicza,  
ul. Częstochowska, dz. 213 ob. 19;  Skwer przy kościele, dz. 18 ob. 19.
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ZIELONA ŁAWKA / Wyposażenie elementów  
użytkowej architektury miejskiej w urządzenia 
zasilane energią odnawialną

34.

Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt ma na celu przekształcenie na terenie miasta Bełchatowa 5 szt. zwykłych ławek w „zielone ławki” 
wyposażone w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych; stację pogodową, odstraszacz 
komarów, Wifi + opcje dodatkowe. Dzięki nim mieszkańcy miasta oraz turyści zyskają dostęp do darmowej energii 
elektrycznej oraz sieci Wifi przebywając na świeżym powietrzu, a tym samym będą mogli naładować swoje urzą-
dzenia mobilne, takie jak: smartphone, smartwatch, tablet, laptop.

Lokalizacja: Plac Narutowicza 2 szt., Park Nowaka Jeziorańskiego 1 szt. Skatepark Turkusowa 
3, plac Wolności.


