
PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016R. 
PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 1
GŁOSOWAĆ MOŻNA OD 19 LISTOPADA 2015R. DO 4 GRUDNIA 2015R.

1.OGRÓDEK  JORDANOWSKI  –  MIEJSCE  ZABAW  I  REKREACJI  DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY MEMI

ZABAWA – RELAKS – ODPOCZYNEK – ZDROWIE 

Lokalizacja – teren gminny przy ul. Orzeszkowej
Dla dzieci z różnych grup wiekowych, w tym dzieci niepełnosprawnych.
Miejsce przeznaczone również dla Rodziców, Opiekunów, Babci i Dziadków.

Stworzenie nowego, bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci w naszym mieście, oraz 
bezpieczne i aktywne spędzanie wolnego czasu, także dla Opiekunów.

Wyposażenie  w nowoczesny,  profesjonalny  i  bezpieczny  sprzęt  do  zabaw i 
rekreacji np.:
1/ Plac zabaw standard - Strefa maluchów wraz z Interaktywną Kulą, kolorowymi 
piaskownicami, trampolinami, rampą zjeżdżalnią i tablicą do malowania na ścianie 
rampy (wiek: 3 – 10 lat)
2/ Statek Diasa – zestaw ( wiek 4-10 lat)
3/ Wieża - ( wiek 3-12 lat)
4/ Plac zabaw linowy ( wiek 5-14 lat)
5/ Inne – wg propozycji użytkowników i Opiekunów lub projektanta

Nawierzchnia:
1/ Bezpieczne nawierzchnie poliuretanowe oraz piaskowe
2/ Trawniki i nasadzenia niskie
3/ Alejki spacerowe

Mała architektura:
1/Ławki parkowe z oparciem,  stół do gier planszowych, wiata drewniana ( nagły 
opad deszczu)
2/Ogrodzenie niskie, panelowe + 3 furtki, oświetlenie i ewentualny monitorig
3/Możliwa również tzw. Strefa piknikowa – zespoły stołów z ławkami – około 6 
stolików  wraz  z  40  miejscami  siedzącymi  –  możliwość  organizowania  zabaw  i 
konkursów dla dzieci

Wykonanie w systemie „ Zaprojektuj i wykonaj”
Wartość projektu 150 ,000. zł
Wnioskodawca projektu : Leszek Drążkiewicz



2.MOJE  MIEJSCE  –  KŁODAWSKI  PARK  REKREACJI,  KULTURY  I 
SPORTU.

Projekt  dotyczy zagospodarowania  Parku Górnika   potocznie nazywanego 
przez mieszkańców Kłodawy  Amptem. 

Jest to  miejsce, które wymaga przeobrażenia i które ma być funkcjonalne a 
jednocześnie integrujące lokalną społeczność. Z budżetu obywatelskiego na rok 2016 
zrewitalizowany  byłby  fragment   parku  wokół  dawnej  sceny  oraz  jedna  alejka 
prowadząca do tego miejsca. 
Projekt obejmować miałby następujące zmiany:

- prześwietlenie i formowanie drzew,
- wycinka starych  lub  schorowanych  drzew,
- usunięcie posuszów, pni po drzewach, zarośli i samosiewek,
- doprowadzenie terenu pod zasiew nowej trawy i  wykonanie zasiewów,
- nowe nasadzenia drzew i krzewów- według możliwości; 
 Pomysłodawcy  niniejszego  projektu  zakładają  niewielkie  nasadzenia  w 

ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, koncentrując się głównie na pracach 
porządkowych  i  wyposażenia  Parku  w  niezbędną  infrastrukturę  sportowo- 
rekreacyjną.  Nasadzenia  nowych  drzew  i  krzewów  mogłyby  zostać  wykonane  z 
innych środków, w ramach zadań Gminy w zakresie utrzymania zieleni,

-odnowienie  alejki  głównej-  od  kładki  do  sceny(  uporządkowanie, 
odchwaszczenie,  uzupełnienie i pomalowanie krawężników),

- wydzielenie i wyposażenie miejsc  do zabawy i rekreacji:  zakup i montaż 
nowych ławek( 10 szt. betonowo-drewnianych), napraw istniejących ławek poprzez 
wymianę elementów drewnianych(10 szt.), zakup i montaż stołów (5 szt.), zakup  1 
zestawu placu zabaw dla dzieci,  zakup i montaż stałego zewnętrznego stołu do ping 
ponga( 1 szt.), 

-  wygospodarowanie strefy kulturalnej w postaci wyłożenia kostką brukową 
istniejącego ,,koła betonowego”, usunięcie betonowej sceny, 

-  zwiększenie  bezpieczeństwa  w  parku  (zamontowanie  parkowych  lamp 
solarnych w ilości 6 szt.),

- zakup i montaż koszy na śmieci – 4szt.

Park  Górnika  od  początku  swego  istnienia  był  miejscem skupiającym całą 
społeczność lokalną , w tym dzieci i młodzież. Tradycją było organizowanie  w tym 
miejscu  festynów,  pikników,  lekcji  otwartych,  gimnastyki  na  świeżym powietrzu. 
Wskazane jest kultywowanie tych przedsięwzięć. Jest to doskonała forma spędzania 
wolnego  czasu,  pozwalająca  na  integrację  międzypokoleniową,  zapobieganie 
dyskryminacji,  a  także  rozwój  kreatywności  i  przedsiębiorczości.  Ważnym celem 
tego zadania jest także działalność proekologiczna, prozdrowotna. W ramach odnowy 
Parku Górnika wnioskodawca deklaruje zorganizowanie prac społecznych mających 
na celu uporządkowanie terenu  parku.
Projekt  pod nazwą „Moje  Miejsce-  Kłodawski  Park  Rekreacji,  Kultury  i  Sportu” 
obejmuje szereg prac dotyczących rewitalizacji centralnej części Parku Górnika wraz 
z montażem wyposażenia, oświetleniem oraz odnowieniem 1 alejki prowadzącej do 



Centrum. 
Zakłada  się  utworzenie  miejsca,  z  którego  korzystać  będą  zarówno  dzieci  jak  i 
młodzież, dorośli oraz seniorzy. 
W ramach zadania  zaplanowano wykonanie  prac ziemnych- rekultywacja terenu i 
wykonanie trawników, prac porządkowych- odchwaszczenie, niezbędne naprawy itp., 
prac związanych z odnowieniem drzewostanu oraz prac montażowych związanych z 
wyposażeniem Parku w niezbędną infrastrukturę rekreacyjno- sportową i oświetlenie. 
Podczas  opracowywania  dokumentacji  wiele  osób  deklarowało  chęć  niesienia 
pomocy w realizacji projektu w postaci wykonania niektórych prac porządkowych w 
czynie społecznym.
Projekt jest uzasadniony, ponieważ w Gminie Kłodawa jest to jedyny taki kompleks 
parkowo- sportowy, służy od wielu lat wszystkim mieszkańcom Gminy- nie tylko 
mieszkańcom Osiedla nr 1. 

Działanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 
2016 jest pierwszym etapem  propozycji zmian w naszym „Parku Górnika”, który 
może  docelowo  stać  się  miejscem  tętniącym  życiem  i  przykładem  aktywności 
sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców miasta i gminy Kłodawa.

Wartość projektu: 150,000zł.
Wnioskodawca projektu: Piotr Pecyna



PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016R. 
PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 2
GŁOSOWAĆ MOŻNA OD 19 LISTOPADA 2015R. DO 4 GRUDNIA 2015R.

1.ZIELONY ZAKĄTEK

Projekt dotyczy zagospodarowania podwórka pomiędzy czterema blokami przy ulicy 
Górniczej. Niegdyś miejsce to spełniało dwie funkcje : terenu rekreacyjnego dla osób 
dorosłych oraz  miejsca  zabaw dla  dzieci.  Od kilku  lat  z  uwagi  na  starzejące  się 
społeczeństwo jest to miejsce spotkań dorosłych mieszkańców okolicznych bloków. 
Niestety  ,  nie  jest  to  wymarzony  teren  dla  ludzi  szukających  spokoju,  by  w 
przyjaznym otoczeniu spędzić czas na świeżym powietrzu . 
Projekt zawiera założenie chodników- ścieżek, obsadzenie terenu nowymi roślinami, 
rekultywację  i  założenie  nowej  darni  trawnika  oraz  instalacje  ławek  i  koszy  na 
śmieci. 
Ponieważ  dziś  nasze  podwórko  jest  dość  gęsto  zadrzewione  przewidujemy  także 
usunięcie niektórych starych drzew.
Zdaje sobie sprawę , iż teren ten wykorzystywany będzie przede wszystkim przez 
grupę mieszkańców okolicznych bloków , ale jeśli co roku niewielka część środków 
zostanie  przekazana  na  rekultywację  terenów  zielonych,  to  Kłodawa  stanie  się 
miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich . Tym projektem chciałabym nawiązać 
do pięknej tradycji , kiedy byłam jeszcze dzieckiem. Wówczas to mieszkańcy dbali o 
swoje otoczenie , bo czuli się za nie odpowiedzialni . Dbaliśmy o ogródki, trawniki, 
klatki schodowe . Myślę , że takie inicjatywy mogą być dobrym początkiem nowej, a 
zarazem starej tradycji.

Wartość projektu: 30,000zł.
Wnioskodawca projektu: Magdalena Adamkiewicz



2.BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY GÓRNICZEJ

Od wielu lat  nasze miasto boryka się  z problemem braku parkingów. Codziennie 
obserwujemy samochody zaparkowane w miejscach , które do tego nie służą. Są to 
często  trawniki  ,  miejsca  przeznaczone  niegdyś  do  odpoczynku,  dziś  niestety 
wypełnione  przez  samochody  sąsiadów  lub  przyjezdnych  gości.  Wychodząc 
naprzeciw  potrzebom  mieszkańców  Osiedla  Nr  2  napisałam  projekt  na  budowę 
parkingu  przy  ulicy  Górniczej,  pomiędzy  blokami  nr  10,8,6,1.  Jest  to  działka  o 
powierzchni  ok  17  arów.  Projekt  zakłada  przygotowanie  podłoża  pod  parking  , 
położenie kostki brukowej na powierzchni 650m2, obłożenie krawężnikami parkingu. 
Przewiduję powstanie 22 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5, plac manewrowy 
o wymiarach 7,5x32,5 m.
Inwestycja  ta  będzie  służyła  mieszkańcom wielu  bloków i  na  pewno  spowoduje 
polepszenie sytuacji w naszym mieście.

Wartość projektu: 115,620zł.
Wnioskodawca projektu: Maria Rządzińska



3.ROZWÓJ  AKTYWNEGO  WYPOCZYNKU  ,  REKREACJI  I 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ  INTEGRACJI  POPRZEZ  BUDOWĘ 
OTWARTEJ  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ  I  I  INFRASTRUKTURY 
WYPOCZYNKOWEJ

Realizacja projektu ma na celu propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu i integracji międzypokoleniowej. 
Z efektów operacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla nr 2. 

Siłownie  zewnętrzne  są  przeznaczone  dla  wszystkich  grup  wiekowych:  dzieci, 
młodzieży,  dorosłych,  a  także  osób  starszych.  Z  urządzeń  rekreacyjnych  mogą 
korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie 
korzystali  z  tego  typu  urządzeń.  Siłownia  zewnętrzna  będzie  ogólnodostępnym i 
atrakcyjnym narzędziem wspierającym rozwój  zdrowego  stylu  życia.  Jej  budowa 
przyczyni się również do  integracji środowiska lokalnego. 
Takie miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają 
aktywność fizyczną poprawę stanu zdrowia i kondycji, ale także stwarzają okazję do 
integracji wśród osób z nich korzystających. 
Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu placu zabaw czas na siłowni będą mogły spędzać 
całe rodziny. Dodatkowo oprócz elementów siłowni na placu zabaw zainstalowany 
zostanie szałas drewniany z wyposażeniem (ławki i stół), który służył będzie jako 
miejsce odpoczynku dla przebywających na placu osób, a w okresie letnim będzie 
dobrym schronieniem przed słońcem dla opiekunów bawiących się na placu dzieci. 

Zadanie  przewiduje  zakup  elementów  siłowni  zewnętrznej  wraz  z  transportem  i 
montażem oraz zakup i montaż szałasu drewnianego z wyposażeniem. 

W skład siłowni zewnętrznej wchodzi 8 podwójnych urządzeń wraz z panelem, na 
którym umieszczony  jest  instruktaż do  samodzielnych ćwiczeń oraz  2 urządzenia 
hydrauliczne przeznaczone dla osób o większych wymaganiach treningowych:
1)Narty biegówki i wyciąg górny – wpływające na poprawę muskulatury nóg i rąk, 
uelastycznienie  i  rozciągnięcie  ścięgien  nóg  oraz  wzmocnienie  mięśni  obręczy 
barkowej, grzbietu i ramion.
2)Wioślarz  i  piechur  –  wpływające  na  poprawę  budowy  muskulatury  obręczy 
barkowej, grzbietu, ramion i nóg oraz wzmocnienie mięśni nóg i pasa biodrowego.
3)Rower i siedzący przywodziciel nóg - poprawiające ruchomość stawów kończyn
dolnych, wzmacniające mięśnie nóg.
4)Motyl w rewersie i orbitrek eliptyczny – wpływające na wzmocnienie mięśni rąk,
mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu poprawę
muskulatury nóg i rąk.
5)Jeździec i koła taichi – przyczyniające się do uaktywnienia górnych i dolnych
kończyn oraz pasa biodrowego, poprawy ruchomości stawów, funkcjonowania 
układu sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz wzmacniania mięśni obręczy
barkowej, zwiększenia zakresu ruchu ramion, uelastycznienia ścięgien. Korzystanie 



z  kół  wskazane  jest  dla  osób  ze  zwyrodnieniami  stawów  obręczy  barkowej  i  z 
ograniczonym zakresem ruchu ramion.

6)Masażer z twisterem siedzącym i masażer  - poprawiające ruchomość odcinka 
krzyżowo-lędźwiowego  z  równoczesnym  rozluźnianiem  mięśni  pleców  poprzez 
masaż akupresurowy, wzmacniające mięśnie uda i łydki z jednoczesnym masażem 
pleców w odcinku krzyżowo – lędźwiowym poprzez akupresurę. Wskazane dla osób 
z bólami dolnej partii pleców i nadmiernym obwodem talii.
7)Stepper  i  wyciskanie  siedząc  -  pozwalające  wzmacniać  mięśnie ramion,  klatki 
piersiowej, pleców i obręczy barkowej, a jednocześnie zwiększyć tętno i poprawić 
ogólną kondycję 
8)Surfer  wahadło i  prasa  nożna  – wpływające  na  wzmocnienie  muskulatury  pasa 
biodrowego, kończyn dolnych i górnych, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego 
łydki  oraz  mięśni  brzucha,  a  także  korzystnie  działające  na  układ  sercowo-
naczyniowy, oddechowy i trawienny.
9)Hydrauliczny trenażer ud - działający docelowo na przednie i tylne części uda.
10)Hydrauliczna sztanga w leżeniu – pozwalająca na wyćwiczenie tricepsów i klatki 
piersiowej

Treningi  na świeżym powietrzu przynoszą więcej  korzyści  niż  te wykonywane w 
zamkniętym pomieszczeniu. 
Ćwicząc w  siłowni  zewnętrznej szybciej  spala  się  kalorie i  poprawia ogólny stan 
zdrowi. Ćwiczenia na świeżym powietrzu doskonale wpływają na poprawę krążenia 
krwi, koordynację ruchową oraz kondycję fizyczną. Siłownie outdoor fitness poprzez 
różny  stopień  trudności  wykonywanych  ćwiczeń  dają  możliwość  aktywnego 
wypoczynku  zarówno  amatorom  aktywności  fizycznej  jak  i  półprofesjonalnym 
sportowcom.

Realizacja projektu ma na celu propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu i  integracji  międzypokoleniowej.  Z efektów operacji 
będą  mogli  korzystać  wszyscy  mieszkańcy  Osiedla  nr  2.  Siłownie  zewnętrzne  są 
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, a także 
osób starszych. 
Zadanie  przewiduje  zakup  elementów  siłowni  zewnętrznej  wraz  z  transportem  i 
montażem oraz zakup i montaż szałasu drewnianego z wyposażeniem (ławki i stół), 
który służył będzie jako miejsce odpoczynku dla przebywających na placu osób, a w 
okresie letnim będzie dobrym schronieniem przed słońcem dla opiekunów bawiących 
się na placu dzieci. W skład siłowni zewnętrznej wchodzi 8 podwójnych urządzeń 
wraz z panelem, na którym umieszczony jest instruktaż do samodzielnych ćwiczeń 
oraz 2 urządzenia hydrauliczne przeznaczone dla osób o większych wymaganiach 
treningowych: narty biegówki i wyciąg górny, wioślarz i piechur, rower i siedzący 
przywodziciel  nóg,  motyl  w rewersie  i  orbitrek eliptyczny,  jeździec  i  koła  taichi, 
masażer z twisterem siedzącym, stepper i wyciskanie siedząc, surfer wahadło i prasa 
nożna, hydrauliczny trenażer ud i hydrauliczna sztanga w leżeniu.



Ćwiczenia na świeżym powietrzu doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, 
koordynację ruchową oraz kondycję fizyczną i ogólną poprawę zdrowia, a  poprzez 
różny  stopień  trudności  wykonywanych  ćwiczeń  dają  możliwość  aktywnego 
wypoczynku  zarówno  amatorom  aktywności  fizycznej  jak  i  półprofesjonalnym 
sportowcom, wpływając jednocześnie na integrację mieszkańców naszego osiedla.

Wartość projektu : 85 715,68zł.

Wnioskodawca projektu: Magdalena Fabiniak



4.KŁODAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Projekt  dotyczy  remontu  budynku  oraz  terenu  wokół,  przy  ulicy  Dąbskiej  29, 
polegającym  na  wymianie  konstrukcji  i  pokrycia  dachu  ,  docieplenia  ,elewacji 
zewnętrznej  oraz  zagospodarowania  terenu  poprzez  położenie  kostki  brukowej, 
ustawienie dwóch ławek i stolika w celu stworzenia miejsca kontaktu społeczności 
kłodawskiej  Osiedla  Nr  2  .  Dzięki  temu,  że  budynek  znajduje  się  przy  jednej  z 
głównych ulic miasta , w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich, mogą odbywać 
się  w nim spotkania  integrujące mieszkańców Kłodawy, a w szczególności  grupy 
wyizolowane czyli osoby niepełnosprawne i osoby starsze. W ramach integracji będą 
realizowane zadania:
-imprezy integracyjne (okolicznościowe, sportowe, kulturalno-artystyczne)
-propagowanie zdrowego stylu życia,
-poradnictwo prawne oraz psychologiczne,
-rehabilitacja ruchowa z fizjoterapią.

Spotkania mają na celu zorganizowanie czasu wolnego mieszkańców , wzmożonej 
aktywności życiowej, oderwanie się od problemów życia codziennego, podniesienie 
kondycji psychofizycznej starzejącego się społeczeństwa Kłodawy.

Wartość projektu:  48 141,22zł.

Wnioskodawca projektu: Elżbieta Bilska


