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I. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA - KŁODAWA 

 

 

Rodzaje zasobu Znaczenie 
znikome małe duże 

Środowisko przyrodnicze 
Walory krajobrazu   x  
Walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)   x  
Walory szaty roślinnej (runo leśne)   x 
Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty   x 
Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)   x 
Osobliwości przyrodnicze   x 
Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, jezioro)   x 
Podłoże, warunki hydrologiczne   x  
Gleby, kopaliny   x  
Środowisko kulturowe 
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe   x 
Walory zagospodarowania przestrzennego   x 
Zabytki  x  
Zespoły artystyczne   x 
Dziedzictwo religijne i historyczne 
Miejsca, osoby i przedmioty kultu   x 
Święta, odpusty, pielgrzymki   x 
Tradycje, obrzędy, gwara  x  
Legendy, podania i fakty historyczne  x  
Ważne postacie historyczne x   
Specyficzne nazwy x   
Obiekty i tereny, infrastruktura 
Działki pod zabudowę mieszkaniowa   x 
Działki pod domy letniskowe  x  
Działki pod zakłady usługowe    x 
Pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe x   
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) x   
Place i miejsca publicznych spotkań x   
Miejsca sportu i rekreacji  x  
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Zaopatrzenie w wodę wsi   x 
Skanalizowanie wsi  x  
Gospodarka, rolnictwo 
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy rolne)  x  
Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  x  
Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne x   
Przetwórstwo rolno-spożywcze x   
Grupy producenckie i organizacje rolnicze x   
Rzemiosło artystyczne x   
Sąsiedzi i przyjezdni 
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria)   x 
Ruch tranzytowy w związku ze szlakiem komunikacyjnym   x 
Przyjezdni stali i sezonowi   x 
Instytucje   x 
Placówki opieki społecznej   x 
Placówki oświatowe   x 
Świetlica wiejska   x 
Biblioteka    x 
Ludzie, organizacje społeczne 
Ochotnicza Straż Pożarna   x 
Zespół Ludowy „Kłodawianki”   x 
Klub Seniora, Koło Wędkarskie, stowarzyszenie   x 

 
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz 

informacji zgromadzonych od mieszkańców przez Urząd Gminy w Kłodawie.  

Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego 

ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu czy 

realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto 

pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, 

dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, 

sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie, organizacje społeczne. 
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1. Charakterystyka sołectwa Kłodawa 
 

POŁOŻENIE 

 

Kłodawa to wieś gminna, położona 6 km na północ od Gorzowa Wlkp., przy trasie do 

Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej i Barlinecko – Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego, nad jeziorem Kłodawskim, na wschód od rzeki Kłodawki i na zachód od 

rzeki Srebrnej. Przez Kłodawę przebiega droga wojewódzka nr 151. 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

 

Kłodawę zamieszkuje 2552 mieszkańców, we wsi znajdują się sklepy, Urząd Gminy, kościół,  

Zespół Szkół, przedszkole, świetlica wiejska, biblioteka, siedziba OSP, ośrodek zdrowia, 

poczta, bank, posterunek policji i straży gminnej, siedziba nadleśnictwa, kilka różnej 

wielkości firm produkcyjno - usługowych oraz placówki handlowe i gastronomiczne. 

Kłodawa rozwija się w szybkim tempie i z dawnej miejscowości typowo rolniczej 

przekształca się w atrakcyjną miejscowość podmiejską. Wizerunek wsi zmienia się , stare 

budynki i ich otoczenie są odnawiane i wzbogacane o małą architekturę. Korzystne położenie 

Kłodawy oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna powodują, że powstają tutaj nowe 

osiedla mieszkaniowe i zakłady przemysłowo – usługowe. Bliskość dużego miasta, czyste 

środowisko naturalne, dobre uzbrojenie terenu stanowią o atrakcyjności dzisiejszej Kłodawy i 

powodują, że staje się ona nie tylko „sypialnią” dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., lecz także 

ośrodkiem rekreacyjno – wypoczynkowym dla turystów i miejscowej ludności. 
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

Środowisko przyrodnicze Kłodawy bogate jest w lasy oraz jeziora. Czyste wody jeziora 

Kłodawskiego (24,35ha) przyciągają mieszkańców pobliskich miejscowości. Kąpielisko jest 

zagospodarowane w parkingi oraz punkty gastronomiczne. W Kłodawie i okolicy powstaje 

sieć ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Istnieje odcinek łączący 

Kłodawę z Gorzowem Wlkp. oraz tor sprawnościowy dla rowerów i stanice rowerowe. Lasy 

obfite są w runo leśne, czyste powietrze i piękne widoki. W miejscowości Mszaniec znajduje 

się pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 330cm. Naturalne  

warunki przyrodnicze czynią Kłodawę atrakcyjną miejscowością turystyczną.  
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2. Historia  

 
Rodowód powstania Kłodawy sięga czasów piastowskich, kiedy to istniała jako pomorska 

osada umocniona kłodami stąd wywodzi się jej nazwa. Warto jednak odnotować fakt 

znalezienia na polach wsi dużo starszego od samej wsi znaleziska jakim był brązowy sztylet  

z epoki kultury unietyckiej (lata 1800 - 1500 p.n.e.) czyli okresu równoległego czasowo 

państwu Minojskiemu na Krecie. W początku XIII wieku wcielona do ziem kasztelani 

santockiej ostatecznie w połowie tego wieku przechodzi w posiadanie margrabiów 

brandenburskich. Pierwszy dokument związany z Kłodawą dotyczy fundacji opactwa 

cysterskiego w Mironicach przez margrabiego Albrechta III w 1300 roku. W Średniowieczu 

istniał tu dwór (creuesdorf) karczma, młyn, papiernia, wiatrak i kuźnia. Na terenie wsi  

o zachowanym kształcie owalnicy znajduje się neogotycki kościół z czerwonej cegły o 

sklepieniu kolebkowym drewnianym wybudowany w latach 1858-1860. w 1854 roku na 

terenie wsi odnaleziono skarb blisko tysiąca monet z XVI wieku. Dworek o konstrukcji 

szachulcowej wybudowano około 1830 roku, obecnie jest tu siedziba nadleśnictwa. W czasie 

II wojny światowej znajdował się tu niewielki obóz dla około 40 francuskich jeńców 

wojennych. Na budynku przedszkola znajduje się tablica upamiętniająca stacjonowanie 17 PP 

V Dywizji dowództwa 22 PAL II Armii Wojska Polskiego marcu 1945 roku. 
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3. Obiekty zabytkowe 

 
Neogotycki kościół przy ulicy Gorzowskiej 50, murowany z czerwonej cegły, góruje nad 

okolicznymi zabudowaniami masywną wieża, nakrytą stromym hełmem. Zawieszony na niej 

dzwon z 1895 roku nawołuje wiernych do modlitwy. Jednonawowe wnętrze przykrywa 

drewniane sklepienie kolebkowe, prezbiterium zamyka półkolista apsyda. W centralnej części 

ołtarza głównego mieści się witraż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, poniżej tabernakulum, 

a po lewej stronie figura Matki Bożej Różańcowej patronki kościoła i parafii. Po lewej stronie 

prezbiterium stojąca figura Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina o  Jego 

bezgranicznej miłości do człowieka; nad zabytkową chrzcielnicą do grona dzieci Bożych 

przyjmowani są najmłodsi parafianie. Prawy ołtarz boczny poświęcony jest Matce Bożej 

Nieustającej Pomocy. Nad wejściem do kościoła znajduje się balkon z zabytkowymi 

organami piszczałkowymi. Na frontonie ściany balkonowej umieszczonych jest kilka stacji 

Drogi Krzyżowej; pozostałe wiszą na ścianach bocznych kościoła. Nowa granitowa posadzka 

została ufundowana przez parafian. 
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Dwór z XIX wieku o konstrukcji szachulcowej z budynkiem oficjalistów i stodołą- 

obecnie siedziba Nadleśnictwa Kłodawa. 
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4. Ludność 

 
Ludność miejscowości Kłodawa wynosi 2311 osób (dane na dzień 23.03.2011 r.). Od 

2006 roku do 2011 liczba ludności w tym okresie charakteryzuje się ciągłym przyrostem, co 

jest wynikiem powstawania nowych osiedli mieszkaniowych. 

 

Rok Liczba ludności 

31.12.2006 r. 1610 

31.12.2007 r. 1785 

31.12.2008 r. 1934 

31.12.2009 r. 2077 

31.12.2010 r. 2294 

23.03.2011 r. 2311 

 

 

    
 

Osiedle „Leśnie Wzgórze”       Osiedle „Marzeń” 

 

 

   
 

Osiedle „Za Jeziorem”                                Osiedle „Jabłonna” 
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5. Instytucje 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W KŁODAWIE 

 

Nakreślone w Programie Wychowawczym wizja i misja szkoły wyznaczają zadania 

podejmowane przez nauczycieli i społeczność uczniowską w celu osiągania celów 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizacja zaplanowanych zadań zakłada, 

że: 

Szkoła współpracuje z rodzicami w kształtowaniu wszechstronnie rozwiniętego człowieka. 

To  wizja szkoły zorientowana na  wspólne kształtowanie osobowości uczniów, uczenie  

w sposób atrakcyjny i efektywny, wychowywanie w zgodzie z powszechnie akceptowanymi 

wartościami. 

Misja szkoły wytycza charakter i sposób realizacji zadań. 

Naczelnym dążeniem  szkoły jest takie kierowanie procesem wychowawczym, by wszystkie 

działania mające na celu dobro dziecka opierały się na ścisłej współpracy nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Ich współpraca musi zmierzać do: 

-wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje 

psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe 

-do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości 

uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych. 

Szkoła w Kłodawie zakłada, że ta współpraca będzie  miała miejsce nie tylko przy 

przeżywaniu uroczystości szkolnych, sukcesów uczniów, ale także przy rozwiązywaniu 

sytuacji trudnych, stanowiących problem, jak i wymagających udzielenia pomocy uczniom 

potrzebującym. 

Zespół Szkół w Kłodawie w roku szkolnym 2010/2011  liczył 306 uczniów 

zorganizowanych w 17 oddziałach. Rejon szkoły to pięć sołectw gminy Kłodawa – Kłodawa, 

Chwalęcice, Łośno, Mironice i Santocko. Kadra pedagogiczna liczy 31 wykwalifikowanych 

nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi.  Analiza liczby urodzeń dzieci z 

rejonu wskazuje, że ilość dzieci objętych obowiązkiem szkolnym stale wzrasta. Szkoła ciągle 

poszerza ofertę edukacyjną, dba o bezpieczeństwo uczniów, zbiega o wyposażenie w 

atrakcyjne pomoce dydaktyczne, podnosi kwalifikacje nauczycieli, dobrze współpracuje z 

organem prowadzącym i innymi instytucjami z terenu gminy. Poszukując sposobów 

podniesienia prestiżu szkoły w środowisku szkoła podejmuje inicjatywy związane z realizacją 
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różnorodnych  projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, umacnia współpracę z 

sąsiadami zza Odry. 

Szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Verein Naturschutzpark Markische 

Schweiz e.V mającym siedzibę w Buckow celu propagowania idei edukacji w dzikiej 

przyrodzie. 

 

  Dzieci urodzone w latach 2007-2010, które będą  podlegać 

obowiązkowi uczęszczania do szkoły: 

 miejscowość 2007 2008 2009 2010 

Szkoła 

Filialna w 

Kłodawie 

Kłodawa, 

Santocko, Łośno, 

Mironice, 

Chwalęcice 

 

61 

 

62 

 

56 

 

50 

 

 

       

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KŁODAWIE         

 

 

PRZEDSZKOLE 

Przedszkole Publiczne w Kłodawie zgodnie z założeniami wdrożonej reformy systemu 

edukacji kreuje nowy kształt przedszkola przyjaznego, bezpiecznego, które spełnia 

oczekiwania rodziców, dzieci i nauczycieli oraz jednoczy ich w osiągnięciu wspólnego celu. 

Przedszkole w Kłodawie jest placówką bazującą na ponad trzydziestoletnim 

doświadczeniu. Najważniejszym celem jest dobro i bezpieczeństwo wszechstronnego rozwoju 

każdego z dzieci. 
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PRZEDSZKOLE                                             POCZTA     

     
 

 

URZĄD GMINY                   BIBLIOTEKA GMINNA   

      

 

 

OSP                     OŚRODEK ZDROWIA   
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  6. Jaka jest wieś Kłodawa 

 

 
Co ją wyróżnia?  Dobrze utrzymane walory krajobrazu; 

mieszkańcy dobrze się znają; środowisko 

naturalne nie jest zanieczyszczone  

Jakie pełni funkcje?  Funkcja mieszkalna z walorami 

turystycznymi oraz nielicznymi zakładami 

usługowymi;  

Kim są mieszkańcy?  Rdzenni mieszkańcy związani z wsią, 

ludność napływowa  

Co daje utrzymanie?  Zatrudnienie w sektorze prywatnym; 

własna działalność gospodarcza; praca w 

mieście, turystyka 

Jak zorganizowani są mieszkańcy?  Rada Sołecka; Klub Seniora, Klub 

Brydżystów, Zespół Ludowy 

„Kłodawianki”, OSP, świetlica wiejska 

W jaki sposób rozwiązują problemy?  Dyskusje; współpraca z UG; zebrania 

wiejskie, forum internetowe, konsultacje z 

Sołtysem 

Jak wygląda nasza wieś?  Obejścia zadbane, połączenie architektury 

współczesnej z istniejącą zabudową wiejską 

Jakie obyczaje i tradycje są u nas 

pielęgnowane i rozwijane?  

Dożynki, Święto Niepodległości, Dzień 

Wstąpienia Polski do UE, Majówka 

Jaki jest stan otoczenia i środowiska?  Wieś częściowo skanalizowana i 

zwodociągowania, wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych ścieżki rowerowe. 

Otaczające lasy w większości zadbane z 

wytyczonymi rezerwatami przyrody, duża 

część społeczeństwa przechodzi na 

ekologiczne sposoby pozyskiwania energii 

cieplnej, wyremontowane obiekty 

użyteczności publicznej 

Jakie jest rolnictwo, sadownictwo i 

ogrodnictwo?  

średniotowarowe; wielokierunkowe;  

Jakie są powiązania komunikacyjne?  MZK, PKS, prywatny transport;  
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II. ANALIZA SWOT 

 
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne 

sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć 

wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców. Poniżej zamieszczono podsumowanie 

sytuacji rozwojowej sołectwa Kłodawa. 

 

SILNE STRONY  SŁABE STRONY  

 
• Wysokie walory krajobrazowe,  

• Jeziora  

• Czyste otoczenie i środowisko naturalne,  

• Dużo terenów zielonych i lasów,  

• Cenne zasoby historyczne z zabytkami 

włącznie,  

• Tereny do zagospodarowania (działki 

rekreacyjne, działki pod budownictwo 

mieszkaniowe),  

• Dobre położenie komunikacyjne (droga 

wojewódzka nr 151, bliskość drogi 

ekspresowej S-3),  

• Bliskość granicy z Niemcami 

• Nawiązana współpraca z Falkenhagen 

• Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo, blisko 

do dużej aglomeracji i miasta 

wojewódzkiego Gorzowa Wlkp. 

• Duża liczba młodych mieszkańców 

 

 
• Częściowy brak skanalizowania 

miejscowości,  

• Niezagospodarowany teren wokół jeziora 

(pole biwakowe)  

• zbyt mała liczba wytyczonych ścieżek dla 

pieszych i rowerzystów oraz chodników 

wzdłuż ulic dojazdowych  

• Zły stan nawierzchni dróg,  

• Brak strategii marketingowej w zakresie 

promocji wsi 

• Brak infrastruktury dla działalności 

kulturalno - oświatowej 

• Brak placów zabaw dla dzieci 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

• możliwość uzyskania środków ze źródeł 

zewnętrznych  

• moda na mieszkanie „za miastem”,  

• Wykorzystanie atrakcyjnego położenia 

(walory przyrodnicze)  

• Walory zagospodarowania 

przestrzennego np.: jezioro może spełniać 

rolę rekreacyjno – turystyczną dla 

mieszkańców i turystów  
• współpraca w ramach działalności 

transgranicznych 

 

• zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych i ich nie 

dofinansowanie,  

• rosnące bezrobocie,  

• wzrost świadczeniobiorców 

korzystających z usług Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej,  

• Mała integracja ludności napływowej z 

rdzennymi mieszkańcami wsi 
• uboga oferta kulturalna dla dzieci w 

godzinach popołudniowych 

 

 

 

 

 

 



PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KŁODAWA 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sołectwo Kłodawa, gmina Kłodawa, powiat gorzowski 

 

16 

III. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KŁODAWA 

 
IV. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA  POTRZEB MIESZKAŃCÓW 
 

Miejscowość  Kłodawa składa się z kilku osiedli , jednak najbardziej rozwinięty jest obszar 

wokół zabytkowego kościoła , jest to centrum miejscowości .Wokół znajduje przedszkole 

gminne z placem zabaw , ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , OSP, 

poczta, sklepy, Urząd Gminy. W pobliżu znajduje się  plac  700-lecia gdzie znajduje się duży 

obiekt handlowy , z przyległym placem zabaw dla dzieci. Przy drodze prowadzącej do 

Gorzowa Wlkp. znajduje się  zmodernizowany budynek Zespołu Szkół w Kłodawie z nowo 

wybudowaną halą sportową . Drugim takim obszarem o szczególnym znaczeniu jest sala 

wiejska  oraz teren rekreacyjny wokół jeziora ze ścieżkami  pieszo- rowerowymi, z plażą i 

punktami gastronomicznymi. Sala służy do organizacji imprez sołeckich i gminnych oraz  

organizacji imprez okolicznościowych dla ludności wiejskiej. Przy sali znajduje się plac  

zabaw dla dzieci oraz teren na imprezy plenerowe . 

Co ma ją wyróżniać?  Estetyka i nieskażone środowisko 

naturalne, bogata oferta kulturalno – 

oświatowa dla mieszkańców 

Jakie ma pełnić funkcje?  Usługowe; turystyczne; mieszkalne 

Kim mają być mieszkańcy?  Zintegrowani, aktywni, zaangażowani, w 

pełni identyfikujący się z wsią, dbający o 

najbliższe otoczenie;  

Co ma dać utrzymanie?  Zatrudnienie w sektorze prywatnym; 

własna działalność gospodarcza; praca w 

mieście, turystyka 

W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i 

mieszkańcy?  

Stowarzyszenia; zintegrowani organizujący 

wspólnie festyny; zawody sportowo  - 

rekreacyjne, pożarnicze, współpracująca z 

sąsiadami zza Odry  

Jak ma wyglądać nasza wieś?  Estetyczna; zadbana; Centrum Współpracy 

Kulturalno – Oświatowej i Współpracy 

Polsko – Niemieckiej, wybudowana sala 

wiejska, rozbudowany cmentarz 

komunalny; urządzenie parku wiejskiego, 

wieś czysta, bez śmieci przy drogach, 

urządzenie placu (Plac 700-lecia) 

Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas 

pielęgnowane i rozwijane?  

Rozwijanie tradycji i obrzędów  

Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?  skanalizowana i zwodociągowania wieś; 

wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych 

ścieżki rowerowe, czysta  

Jakie mają być powiązania 

komunikacyjne?  

Przystosowane do potrzeb mieszkańców  

Jaka ma być oferta i baza kulturalno – 

oświatowa i rekreacyjno - sportowa 

Plac zabaw dla najmłodszych; Centrum 

Współpracy Kulturalno – Oświatowej i 

Współpracy Polsko – Niemieckiej, bogata 

oferta dla dzieci i młodzieży 
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V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I 

PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 

 
PRIORYTET CEL PROJEKT RANKING KTO DATA  

REALIZACJI 

rozpoczęcie 

 

zakończe

nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Zwiększenie 

atrakcyjności wsi 

oraz zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego. 

 

 

 

 

 

1.Kształtowanie 

centrum wsi 

1.1. Projekt Centrum 

Współpracy Kulturalno 

– Oświatowej i 

Współpracy Polsko-

Niemieckiej 

   

 

2011 

 

 

- 

1.1.1 Budowa Centrum 

Współpracy Kulturalno 

– Oświatowej i 

Współpracy Polsko-

Niemieckiej 

   

 

2012 

 

 

2015 

1.2. Rozbudowa i 

modernizacja 

infrastruktury socjalnej 

cmentarza 

komunalnego, 

uporządkowanie 

cmentarza 

poniemieckiego, 

 zakup gruntu,  

   

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Infrastruktura 

rekreacyjna, sportowa 

i turystyczna 

2.1. Przygotowanie 

placu zabaw dla dzieci 

przy Centrum 

Współpracy Kulturalno 

– Oświatowej i 

Współpracy Polsko – 

Niemieckiej oraz 

osiedlach,  

   

 

 

2011 

 

 

 

2015 

2.2 Urządzenie Parku 

Wiejskiego, Skate Park 

   

2018 

 

2020 

 

 

1. Charakterystyka projektów: 

 
1.1. Budowa Centrum Współpracy Kulturalno – Oświatowej i Współpracy Polsko-

Niemieckiej 

 

Głównym przedmiotem inwestycji jest wybudowanie Centrum Współpracy Kulturalno – 

Oświatowej i Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wykonane zostanie również 

zagospodarowanie terenu wokół Centrum poprzez nasadzenie zieleni, budowa placu zabaw 
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dla dzieci oraz miejsca na ognisko.  

     Wybudowany budynek będzie pełnił funkcję: sali zebrań wiejskich, kół zainteresowań, 

miejsce spotkań Klubu Brydżystów, Klubu Seniora, organizowanie występów artystycznych 

zespołu miejscowego i przyjezdnych organizowanie przyjęć.  

      Celem projektu jest również stworzenie warunków dla współpracy z samorządami  

niemieckimi oraz dla nawiązania szerokich kontaktów z instytucjami i organizacjami m.in. z 

regionu Brandenburgii poprzez wzmocnienie transgranicznej infrastruktury – placówki 

społecznej i kulturalnej oraz wspólne wykorzystanie miejsca spotkań i bogatego programu 

kulturalnego w ramach rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Inwestycja służy dalszemu 

rozwojowi współpracy transgranicznej, procesowi integracji europejskiej, wzmacnia dialog 

kulturowy oraz wzajemne poznawanie kultury i historii narodów w duchu tolerancji. 

Realizacja projektu uatrakcyjni ofertę kulturowo - edukacyjną wsi, wpłynie na rozwój obszaru 

wiejskiego, rozwój gospodarczy regionu, zapewni dzieciom i młodzieży oraz polsko-

niemieckim środowiskom artystycznym warunki do wymiany doświadczeń w dziedzinach 

działalności kulturalnej oraz we współpracy organizacji wiejskich. Wyrówna szanse 

edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich.  

      Celem inwestycji będzie zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu poprzez 

zapewnienie warunków do korzystania z wyposażenia obiektu, a zaplecze socjalno-techniczne 

da możliwość rozwijania działalności m.in. Zespołu Ludowego „Kłodawianki”,  Klubu 

Seniora, Klubu Brydżystów oraz Kół Zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 

Dodatkowym celem są:  

 Edukacja młodych ludzi poprzez stworzenie dostępu do działalności kulturalnej 

 Promocja różnorodności kultur 

 Wzajemne poznawanie kultur i obyczajów 

 Promocja zdrowego stylu życia 

 Rozwój obszarów wiejskich 

 Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

Kłodawa nakłada duży nacisk na współpracę międzynarodową oraz bezpośrednią 

integrację z narodami UE na różnorodnych płaszczyznach działania. Od wielu lat gmina 

prowadzi aktywną współpracę z sąsiednimi krajami. W 2000 r. podpisano umowę o 

wzajemnej współpracy i przyjaźni z Gminą Seelow - Land. Zawiera ona deklarację o pomocy, 
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rozwoju kontaktów między mieszkańcami obu gmin, o współpracy między szkołami, 

przedszkolami, świetlicą wiejską, jednostkami pożarniczymi oraz o współpracy w ramach 

gospodarki wiejskiej. Postulaty umowy są konsekwentnie realizowane zgodnie z przyjętymi 

założeniami.  

      Budowa placówki wraz z wyposażeniem przyczyni się między innymi do usprawnienia i 

udoskonalenia współpracy z partnerami z Niemiec tj. miejscowościami Falkenhagen i 

Kłodawą.                     

      Co roku w dniu 1 maja obchodzone jest rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

organizowany jest wówczas festyn, na który zapraszani są również goście z Falkenhagen. 

Uczestniczą oni także we wspólnych grach i zabawach sołectw, gdyż stosunki pomiędzy 

Kłodawą a Falkenhagen nie są jedynie dyplomatyczne. 

 

 

 
 

Działania zrealizowane w ramach inwestycji to działania związane z aktywną współpracą 

międzynarodową, w wyniku której zostanie zorganizowanych wiele imprez kulturalnych, 

m.in: 

 Wymiana młodzieży z drużyn strażackich z Kłodawy i Falkenhagen 

 Rajdy rowerowe po obu stronach Odry 
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 Przeglądy chórów z Polski i Niemiec 

 Zawody sportowo - pożarnicze 

 Turnieje sołectw Kłodawa i Falkenhagen 

 Zawody wędkarskie  

 Wyjazd młodzieży ze świetlicy wiejskiej  

 Współpraca przedszkola w Kłodawie i przedszkola w Falkenhagen 

 Współpraca ZS w Kłodawie z ośrodkiem edukacji  

 Wyjazd na festyn „ Święto Pieczonego Ziemniaka” do Falkenhagen 

W ramach inwestycji organizowane będą również liczne imprezy sportowo-rekreacyjne 

obejmujące zarówno imprezy jednodniowe, jak również zajęcia cykliczne, bloki zajęć 

sportowych oraz bloki imprez prowadzonych na placu zabaw przy Centrum Współpracy 

Kulturalno – Oświatowym i Współpracy Polsko – Niemieckiej. W ramach tych imprez 

instruktor świetlicy przeprowadzać będzie zabawy i gry dla najmłodszych.   

      Inwestycja przyniesie możliwość organizowania tradycyjnych dla terenów wiejskich 

imprez i przedsięwzięć kulturalnych oraz sportowych tj.: dożynek wiejskich, turniej dla 

brydżystów, zawodów sportowo – pożarniczych a okresie wiosenno-letnim organizowanie 

festynów wiejskich oraz coroczne imprezy okolicznościowe tj. dzień kobiet, dzień babci i 

dziadka, dzień dziecka. Na wszystkie przedstawione imprezy zapraszani będą goście ze 

współpracującej z Kłodawą od lat niemieckiej miejscowości Falkenhagen. 

 
1.2. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 
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Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2017. Obejmie m.in. wykup gruntów pod 

nową część cmentarza, budowę sanitariatów i ogrodzenia. Planowane są również prace 

związane z uporządkowaniem terenu części głównej oraz poniemieckiej tj. budowa alejek, 

sadzenie krzewów ozdobnych i wybudowanie lapidarium (miejsce przechowywania i 

prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów 

elementów architektonicznych oraz rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z 

zabytkowych budowli). 

 

 

2.1. Przygotowanie placu zabaw dla dzieci przy Centrum Współpracy Kulturalno – 

Oświatowej i Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz na osiedlach 

 

Place zabaw mają za zadanie uatrakcyjnić i zagospodarować czas wolny dzieci. Zabawy 

na świeżym powietrzu mają bardzo dużo zalet między innymi:  

- rozwijają aktywność ruchową  

- sprzyjają wielostronnemu i harmonijnemu rozwojowi dziecka  

- uczą życia w społeczności  

- uczą nawiązywania kontaktów i komunikowania   

 

Zagospodarowanie terenu zabaw urządzeniami dostosowanymi do wieku i możliwości 

rozwojowych dzieci w naturalny sposób stwarza dobre warunki dorosłym do sprawowania 

opieki nad bawiącymi się dziećmi. 
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VI. HARMONOGRAM FINANSOWY WDRAŻANIA PROJEKTÓW NA LATA 2011-2020 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania  projektu 

1. 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

1.4. 

Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowego i Współpracy Polsko – 

Niemieckiej 

Cel:  

- realizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze spotkań okazjonalnym.  

- nadanie formalnego wymiaru miejscu spotkań (przyczyni się do zacieśnienia 

dotychczasowej integracji społeczeństw) 

- lepsze poznanie się młodzieży polskiej i niemieckiej, a tym samym zbliżenie 

obu narodów.  

- nawiązanie osobistych kontaktów i przyjaźni, poznanie języka, kultury i 

historii obu narodów 

- rozwój współpracy kulturalnej oraz promocyjnej gminy.  

- realizacja polsko-niemieckich projektów przy okazji realizacji imprez o 

charakterze sportowym, kulturalnym czy młodzieżowym.  

- koncentracja wielu działań w jednym miejscu. 

- wniesienie wkładu w dzieło polsko-niemieckiego pojednania 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 

- rozwój tożsamości społeczeństwa poprzez kultywowanie tradycji wsi i 

regionu 

- stworzenie centrum spotkań wiejskich, mającego za zadanie integrację 

miejscowego środowiska 

- umożliwienie organizowania imprez bez względu na pogodę 

- przygotowanie terenu pod występy w plenerze 

Przeznaczenie:  

- oficjalne miejsce polsko-niemieckich spotkań społeczności zarówno 

sportowej, kulturowej oraz turystyczno-rekreacyjnej, jak również 

przedstawicieli władz i organizacji lokalnych. 

- możliwość organizowania konferencji i spotkań., miejsce cyklicznych imprez, 

jak coroczne polsko-niemieckie Rajdy rowerowe. Wystawy artystów lokalnych 

Polski i Niemiec. 

- organizacja spotkań dożynkowych i imprez sportowych 

- organizacja warsztatów dla bezrobotnych, spotkań i warsztatów germanistów i 

młodzieży 

- możliwość korzystania z pomieszczeń centrum również innych instytucji, 

szkół, stowarzyszeń, grup śpiewaczych, itp. 

- lokalizacja nowej Biblioteki Gminnej 

Harmonogram realizacji: 2011- 2015 

 Przewidywany koszt i 

źródła finansowania: 2 500 000,00 zł (Budżet Gminy Kłodawa, środki 

zewnętrzne) 

2.  

 

 

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury socjalnej cmentarza komunalnego, 

zagospodarowanie cmentarza poniemieckiego, w tym: 
 zakup gruntu,                                                                     350.000,00 zł 

budowa sanitariatów                                                          150.000,00 zł 

zagospodarowanie cmentarza (ogrodzenie, nasadzenie krzewów, lapidarium)                                                                       

100.000 
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2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

2.4 

Cel:  

- zwiększenie powierzchni miejsca na pochówki 

- budowa toalet publicznych oraz budynku gospodarczego.  

- budowa kaplicy, kolumbarium i nowego parkingu 

Przeznaczenie: 

- grzebanie zmarłych na przyłączonym i przygotowanym terenie 

- przygotowanie miejsca pod składanie urn z prochami zmarłych 

- możliwość odprawiania mszy, nabożeństw pogrzebowych 

- zwiększenie miejsc postojowych dla pojazdów 

Harmonogram: 2013- 2017 

Przewidywany koszt i 

źródła finansowania: 600 000,00 zł (Budżet Gminy Kłodawa, środki 

zewnętrzne) 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

3.4. 

Przygotowanie placów zabaw dla dzieci przy Centrum Współpracy Kulturalno 

– Oświatowej i Współpracy Polsko –Niemieckiej oraz na osiedlach. 

Cel: 

- stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu 

oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 

- utworzenie placu zabaw dla dzieci, jako miejsca spotkań i zabaw dzieci i 

młodzieży w celu stworzenia miejsca niezbędnego dla ich zabawy i rozwoju 

- zacieśnienie więzi rodzica z dzieckiem i dzieci między sobą 

- aktywacja do wspólnej pracy i współpracy mieszkańców przy budowie placu 

zabaw w celu wzmocnienia przynależność do danego miejsca i solidarność 

lokalnej społeczności.  

- podniesienie atrakcyjność miejscowości.  

- zapewnienie dzieciom, młodzieży możliwości czynnego, rodzinnego 

wypoczynku w miejscu bezpiecznym i do tego przystosowanym 

- wspólne, miłe, bezalkoholowe i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego rodziców 

i opiekunów z dziećmi na terenie odpowiednio przygotowanym i 

zabezpieczonym pod względem bezpieczeństwa (urządzenia posiadają 

odpowiednie atesty). 

Przeznaczenie: 

- wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby i nawyków aktywnego spędzania 

czasu na świeżym powietrzu  

- utworzenie miejsca, w którym w sposób bezpieczny i kontrolowany przez 

dorosłych dzieci będą mogły bawić się, wypoczywać, współpracować i 

rywalizować oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną i umysłową.  

- zapewnienie wszechstronnej możliwości ćwiczeń, idących w parze z 

rozwojem umiejętności ruchowych, a w konsekwencji zdolnością percepcji 

- plac zabaw jako miejsce pozytywnego rozładowania energii, niwelowania 

rozdrażnienia i nerwowości, pozytywnego wpływania na rozwój umysłowy 

dziecka, doskonalenia koncentracji, uwagi, pamięci, orientacji w przestrzeni, 

twórczej wyobraźni. 

Harmonogram realizacji: 2011-2015 

Przewidywany koszt i źródła finansowania: 50.000,00 zł (Budżet Gminy 

Kłodawa, środki zewnętrzne) 
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4.3. 

4.4. 

Urządzenie parku wiejskiego, skate park. 

Cel:  

- wzrost atrakcyjności turystycznej wsi poprzez budowę skate parku, boiska 

rekreacyjnego do siatkówki plażowej – małej infrastruktury turystycznej.  

- wzmocnienie roli centrum wsi Kłodawa jako przestrzeni spotkań i rekreacji 

- uporządkowanie i urządzenie terenu zielonego o charakterze parkowym, 

służącego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi i turystów w celach 

rekreacyjnych i dla poprawy estetyki wsi. 

- wybudowanie na terenie zielonym elementów małej architektury, tj. skate 

parku, ławek drewnianych, boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej z 

piłkochwytem, stojaków do parkowania rowerów 

- stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży oraz miejsca spotkań. 

- zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom możliwości 

czynnego, 

rodzinnego wypoczynku w miejscu bezpiecznym i do tego przystosowanym 

- przezwyciężenie i usunięcie barier administracyjnych, krępujących aktywność 

mieszkańców wsi. 

Przeznaczenie: 

- odbudowa tożsamości i integralności wsi.  

- kreowanie atrakcyjności turystycznej miejscowości Kłodawa  

- ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań, służące lokalnej społeczności i 

turystom.  

- możliwość organizacji różnego rodzaju imprezy kulturalnych krzewiących 

rozwój fizyczny.  

- stworzenie warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i 

sportowych  

- podniesienie standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim.  

Harmonogram realizacji: 2018-2020 

Przewidywany koszt i źródła finansowania: 150.000,00 zł (Budżet Gminy 

Kłodawa, środki zewnętrzne) 

 

 

 


