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Aktywny Ampt – sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i
aktywizacja w Parku Górnika
Projekt „Aktywny Ampt- sport, gimnastyka, integracja międzypokoleniowa,
rekreacja
i aktywizacja w Parku Górnika” jest kontynuacją dotychczasowych prac
i dotyczy kolejnego etapu rewitalizacji i zagospodarowania Parku Górnika potocznie
nazywanego przez mieszkańców Kłodawy ,,Amptem”. Oprócz zadań związanych z
rewitalizacją Amptu założono również działania mające na celu wzmocnienie
aktywności młodych ludzi i poczucia przynależności do lokalnej społeczności.
Piękniejący z roku na rok Park jest nadal miejscem, które wciąż wymaga
przeobrażenia, aby pełnić swoje funkcje jako teren rekreacji, sportu, wypoczynku
oraz integracji- w tym międzypokoleniowej. Jest to także miejsce, gdzie lokalna
społeczność już podejmuje różne działania aktywizacyjne: pikniki, młodzieżowe
spotkania towarzyskie, gry i zabawy z dziećmi, ćwiczenia na strzelnicy, spacery
edukacyjne itp. W ramach składanych do budżetu obywatelskiego z lat 2016- 2017
projektów zrewitalizowany został fragment Parku wokół dawnej sceny oraz
częściowo zaplanowano odnowę alejek prowadzących do centralnego miejsca w
Parku. Zakupiono także i zamontowano różne urządzenia placu zabaw i rekreacji
oraz zamontowano oświetlenie.
Projekt na rok 2018 obejmować miałby trzy zadania:
a) STADION SPORTOWY – WYMIANA OGRODZENIA ORAZ WIAT DLA
ZAWODNIKÓW. Zaplanowano następujące zadania: - montaż betonowego
ogrodzenia stadionu – od strony za wiatami dla zawodników, montaż furtek – 3
sztuki( 1 furtka w betonowym ogrodzeniu, 2 furtki w pozostałych częściach
ogrodzenia), montaż ogrodzenia panelowego ( między trybunami a płytą boiska) oraz
montaż ogrodzenia z siatki na istniejących słupkach w pozostałych częściach
stadionu. - montaż 2 szt. bram stalowych ( lub z innego materiału) oraz montaż 2 szt.
bram panelowych. - zakup i montaż 2 szt. wiat dla zawodników. Wiaty muszą być
wyposażone w ławki. Jeżeli środki finansowe na to pozwolą ( z oszczędności na np.
ogrodzeniu lub zakupie wiat) trzeba uwzględnić kostkę brukową pod wiatami i wokół
nich ( ok. 30 – 40 m2). - roboty demontażowe starego ogrodzenia stadionu oraz inne
prace związane z wymianą ogrodzenia. Ogrodzenie Stadionu jest bardzo potrzebne ze
względu na jego zły stan bram i furtek, dewastację siatki w wielu miejscach oraz
niewystarczającą ochronę grających. Na Stadionie od wielu lat co najmniej kilkaset
osób gra przynajmniej dwa razy w tygodniu w piłkę nożną oraz korzysta z bieżni.
Stan całego obiektu jest zły, niemniej jednak środki z budżetu obywatelskiego 2018
pozwolą na przeprowadzenie chociaż części prac rewitalizacyjnych.

b) MODERNIZACJA STRZELNICY. Zadanie zakłada rewitalizację istniejącej
strzelnicy, w tym uporządkowanie i poprawienie struktury wałów, uporządkowanie
zieleni na wałach i wokół strzelnicy, ogrodzenie strzelnicy z bramą wjazdową i
furtką, budowa ok. 45-50 m2 zadaszenia nad 6 stanowiskami strzeleckimi oraz
wyłożenie kostką brukową pasa stanowiskowego, budowa dwóch drewnianych
kulochwytów, w tym jednego na skarpie, budowa drewnianej wiaty o wymiarach 3 m
x 3 m z siedziskami i stołem, zakup i montaż 1 ławki dla gości i obserwatorów, zakup
stojaków na broń 1- 2 szt. Projekt przewiduje również zakup małego ciągnika do
koszenia trawy do użytku zarówno na stadionie sportowym jak i na strzelnicy.
c) UMUNDUROWANIE DLA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W
KŁODAWIE. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa od 1996 roku. W szeregach
MDP działa na dzień dzisiejszy ok. 80 członków, w tym wiele dziewcząt.
Członkowie MDP od wielu lat czynnie uczestniczą w pracach na rzecz miasta i
gminy Kłodawa oraz biorą udział praktycznie we wszystkich wydarzeniach
dotyczących lokalnej społeczności. Bardzo często są współorganizatorami
przeróżnych imprez okolicznościowych na terenie całej gminy, a także służą pomocą
przy obstawie i zabezpieczeniu rożnych świąt. Służą swoją aktywnością, sprawną
organizacją, wiedzą w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, udzielania
pierwszej pomocy a także zabezpieczeniem organizacyjnym. Projekt przewiduje
zakup: 10 sztuk munduru OSP, 20 sztuk Munduru koszarowego, 30 sztuk koszuli
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 10 sztuk Polarów strażackich oraz 77 Koszulek.
Dzieci i młodzież zrzeszona w MDP ma poczucie grupowej wspólnoty, chętnie
poświęcają swój czas na wzajemną pomoc i opiekę, co tym bardziej jest godne
naśladowania i wsparcia.
Realizacja wszystkich 3 zadań z Projektu Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu nr 1 w
Kłodawie to nie tylko rewitalizacja inwestycyjna ale również społeczna. To
zwiększenie kontaktów międzyludzkich – integracja międzypokoleniowa, to także
polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej mieszkańców. Dzięki tym zadaniom
będzie budowany prestiż Gminy Kłodawa a także zostaną uruchomione bodźce do
aktywności życiowej: motywacja do wychodzenia z domu i poprawa jakości życia
mieszkańców. Dodatkowo projekt zwiększy poczucie bezpieczeństwa i komfort z
tym związany a Park zyska kolejne miejsce jako wspaniałe warunki integracji i
odbudowy więzi społecznych. Każde zadanie w Ampcie szczepi miłość do rekreacji i
sportu, robi duże wrażenie na – mniej aktywnych- pozostałych mieszkańcach i
zachęca do dalszej aktywizacji mieszkańców gminy Kłodawa.
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