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D o sukcesów roku 2019 
zaliczam pozyska-

nie środków finansowych 
z zewnętrznych źródeł. 
Wspólnie z zespołem pra-
cowników aplikowaliśmy 
skutecznie do wielu dona-
torów. Udało się pozyskać 
dofinansowanie na budowę 
dróg wiejskich, jak i ulic 
w mieście. Otrzymaliśmy 
środki na doposażenie jed-
nostek ochotniczych straży 
pożarnych z terenu całej 
gminy. Zewnętrzne środki 
trafiły również w obszar 
edukacji i sportu.

Szczególną satysfakcję 
daje mi utworzenie Spół-
dzielni Socjalnej „Sol-
niczka”, w której wraz ze 
Stowarzyszeniem „Solna 
Dolina”, gmina objęła po 

50% udziałów, a zatrud-
nienie znajdzie tam 5 osób. 
Na realizację tego zadania 
również udało się pozyskać 
środki zewnętrzne.

W efekcie zaangażowa-
nia mieszkańców i pracow-
ników magistratu oraz dzię-
ki funduszom europejskim, 
udało się pozyskać środki 
finansowe i zrealizować 
projekt „Ja w internecie”, 
w ramach którego prze-
szkolonych zostało ponad 
250 mieszkańców Gminy 
Kłodawa.

Za wartość doda-
ną uważam współpracę 
z organizacjami pozarzą-
dowymi z terenu gminy: 
stowarzyszeniami i niefor-
malnymi grupami. To dzię-
ki niej udało się przywrócić 

na kłodawskie ulice bieg, 
a także zainaugurować Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa.

Rok 2019 to niestety 
również rok, w którym uwa-
runkowania zewnętrzne de-
terminowały działania nie-
popularne, często trudne do 
zaakceptowania społecz-
nie. W zakresie gospodarki 
odpadami wzrost cen usługi 
odbioru odpadów spowo-
dował konieczność wzrostu 
opłaty ponoszonej przez 
mieszkańców. Problem ten 
dotknął niestety praktycz-
nie wszystkie wspólnoty sa-
morządowe.

Zdaję sobie również 
sprawę, jak wiele kon-
trowersji budzi przepro-
wadzana weryfikacja 
powierzchni budynków, 
zarówno mieszkalnych, 
jak i służących prowa-
dzeniu działalności go-
spodarczej. Chciałbym 
jednak w sposób zdecy-
dowany podkreślić, że 
jest też znacząca grupa 
mieszkańców, którzy 
byli opodatkowani pra-
widłowo i to wobec nich 
uczciwość nakazywała 
takie działanie przepro-
wadzić.

Wierzę, że z pro-
blemami, które są, ale 
także tymi, które się 
pojawią jesteśmy 
w stanie sobie poradzić. 
Sprawna administra-
cja współpracująca ze 
społeczeństwem może 
spowodować to, by jutro 
żyło nam się na terenie 
gminy dużo lepiej, niż 
dziś.

Przekazuję Państwu 
nowy numer Gazety 
Kłodawskiej, w którym 
znajdziecie Państwo 
wszelkie informacje do-
tyczące bieżącego funk-
cjonowania samorządu 
kłodawskiego. Znajdują 
się tu również informa-
cje o planach i założe-
niach na przyszłość.

Zachęcam do lek-
tury wydania, ale także 
do czerpania bieżących 
informacji z interneto-
wej strony gminy www.
klodawa.eu oraz portalu 
społecznościowego fb.

minął pierwszy rok kadencji nowych władz samorządowych. Dla mnie jako 
burmistrza Kłodawy był to rok obfitujący w wiele udanych i zrealizowanych 
zamierzeń, ale również rok, w którym borykałem się z wieloma trudnościami 
i wyzwaniami.

http://www.klodawa.eu/
http://www.klodawa.eu/
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Ważne jest planowanie

Weryfikacja 
powierzchni

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
- wyróżnienie dla sołectwa Krzykosy
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Kłodawa w liczbach

Weryfikacja po-
wierzchni użytkowej, 
przeprowadzana dla celów 
podatkowych, nadal trwa. 
Mieszkańcy wciąż dokonu-
ją korekty wielkości posia-
danych budynków.

W wyniku aktualiza-
cji informacji złożonych 
przez mieszkańców Miasta 
i Gminy Kłodawa do 26 li-
stopada br. przybyło:
• 51.348,96 m2 - pow. bu-

dynków mieszkalnych,
• 11.780,29 m2 - pow. bu-

dynków pozostałych,
• 2.151,14 m2 - pow. bu-

dynków związanych 
działalnością gospodar-
czą,

• 6.005,00 m2 - pow. 
gruntów związanych 
z działalnością gospo-
darczą.
Przypominamy, że 

podstawą prawną regulu-
jącą zasady opodatkowania 
podatkiem od nieruchomo-
ści jest ustawa z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 ze zm.).

Szczegółowych infor-
macji udzielają pracowni-
cy Urzędu Miasta i Gminy 
w Kłodawie w dni robocze 
w godzinach od 8:00 do 
15:00 pod numerem tele-
fonu 63 27 30 622 w. 102 
i 103 lub osobiście - parter, 
pokój nr 1 i 2.

Z godnie z ustawą z 20 
lipca 2018 roku o prze-

kształceniu prawa użytko-
wania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, od 
stycznia 2019 roku prze-
kształca się prawo użytko-
wania wieczystego w prawo 
własności tych gruntów. 
Podstawę ujawnienia prawa 

W spotkaniu tym uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, sołtysi i liderzy grup 
odnowy wsi z terenu wschodniej Wielkopolski. Podczas imprezy wręczono na-

grody i wyróżnienia w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” sołectwom wyróż-
niającym się aktywnością i zaangażowaniem na rzecz rozwoju i odnowy wsi. Wśród 
wyróżnionych znalazło się sołectwo Krzykosy, które otrzymało pamiątkowy dyplom.

W dniu 22 września br. przedstawiciele sołectw z terenu gminy Kłodawa 
brali udział w spotkaniu „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, które od-
było się w Golinie.

własności gruntu w księdze 
wieczystej oraz ewidencji 
gruntów i budynków sta-
nowi zaświadczenie po-
twierdzające przekształce-
nie gruntów stanowiących 
własność Gminy Kłodawa 
wydane przez Burmistrza 
Kłodawy. Do 30 paździer-
nika 2019 roku Burmistrz 
Kłodawy wydał ogółem 
703 zaświadczenia potwier-
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B udżet gminy jest rocz-
nym planem docho-

dów i wydatków. Dochody 
to nasze podatki (podatek 
od nieruchomości czy po-
datek rolny) i opłaty (na 
przykład targowa), oraz 
dotacje (na przeprowadze-
nie wyborów, na zasiłki ro-
dzinne lub na budowę dróg 
gminnych), które gmina 
otrzymuje na finansowanie 
zadań własnych i zleconych 
czy subwencje (np. sub-
wencja oświatowa).

Na 30 września br. 
dochody Gminy Kłoda-

wa zaplanowano w wys. 
57.218.000 zł. W tym 
między innymi podatek 
od nieruchomości osób 
fizycznych 1.407.000 zł, 
opłata z tyt. zagospodaro-
wania odpadów komunal-
nych 2.525.000 zł.

Planowane wydatki 
budżetu przeznacza się na 
zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców gmi-
ny. Najważniejszymi kie-
runkami wydatków są: bu-
dowa dróg, administracja, 
bezpieczeństwo publiczne, 
oświata, pomoc społecz-

dzające ten fakt. Ponad-
to zostało wydanych 17 
informacji o wysokości 
opłaty jednorazowej, 
1 decyzja o ustaleniu 
opłaty jednorazowej 
oraz 13 zaświadczeń 
o wniesieniu opłaty 
jednorazowej z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczyste-
go w prawo własności.

na, gospodarka komunalna, 
kultura, kultura fizyczna 
i sport.

Na koniec III kwarta-
łu wydatki zaplanowano 
w wysokości 56.571.000 zł.

Gmina spłaca także 
zaciągnięte wcześniej kre-

dyty. W 2019 roku jest to 
kwota 486.000 zł kredytów 
długoterminowych oraz 
1.606.000 zł kredyt krótko-
terminowy na budowę dro-
gi gminnej Krzykosy-Nic-
poń – Bierzwienna Długa.
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Ogromy sukces naszej społeczności szkolnej

Warto znać historię miasta

W miejscu obecnego 
parku przy ul. Po-

znańskiej w Kłodawie, od 
końca XI w. do 1818 r. stał 
kościół farny św. Idziego 
oraz kompleks klasztorny 
kanoników regularnych 
laterańskich. 27 września 
2019 roku, w miejscu lokali-
zacji kościoła, stanęła tabli-
ca pamiątkowa informująca 

Kościół farny Św. Idziego

Zebrano wnioski

Susza - pomoc dla rolników

W wyniku wystąpie-
nia w bieżącym 

roku suszy na terenie Gmi-
ny Kłodawa od 8 lipca do 
17 lipca przyjmowane były 
wnioski o oszacowanie za-
kresu i wysokości szkód 
w gospodarstwach rolnych. 
Łączna ilość przyjętych 
wniosków wyniosła 870. 
Na podstawie wniosków 
oraz lustracji na polach 

D użym zaintereso-
waniem miesz-

kańców gminy cieszył 
się projekt szkoleń „Ja 
w Internecie”.

Cykl bezpłatnych 
szkoleń objętych pro-
jektem pn. „Szkole-
nia dla mieszkańców 
gminy Kłodawa w za-
kresie rozwijania kom-
petencji cyfrowych”, 
projekt grantowy pt. 
„Ja w Internecie” re-
alizowany był na tere-
nie całej gminy Kło-
dawa. Miał on na celu 
podniesienie kompe-
tencji cyfrowych osób 

Stawiamy na cyfrowe kompetencje

Ja w internecie
3 października 2019 r. w Teatrze Wielkim im. St. Mo-
niuszki w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala podsu-
mowująca konkursy zorganizowane przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego o tytuł Wielkopolska 
Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem 
spotkania było podsumowanie osiągnięć i docenienie 
dorobku wielkopolskich szkół i nauczycieli wyróżniają-
cych się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, 
współpracą ze środowiskiem lokalnym, jak również 
kształtowaniem wśród uczniów postaw patriotycznych 
i obywatelskich, patriotyzmu lokalnego z jednoczesnym 
modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Wyróżnienie dla Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Kłodawie

Z zaproszenia Marszałka 
Województwa Wiel-

kopolskiego skorzystały 
dyrektor i wicedyrektor 
Szkoły – współautorki 
wniosku o tytuł Wielkopol-
skiej Szkoły Roku. Wnioski 
w konkursie złożyły przed-
szkola, szkoły podstawowe, 
licea, technika, szkoły bran-
żowe, ośrodki kształcenia 
nauczycieli oraz zespoły 
szkół różnych typów z tere-
nu Wielkopolski. Uhonoro-
wano 15 placówek przyzna-
jąc pięć tytułów laureatów 
i dziesięć wyróżnień. Nasza 

Szkoła znalazła się w gro-
nie 10 szkół wyróżnionych 
w tym zaszczytnym kon-
kursie. Dyrektor Dorota 
Sylwestrzak odebrała dy-
plom i statuetkę z rąk Ma-
rzeny Wodzińskiej, Człon-
ka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego.

Wyróżnienie w konkur-
sie Wielkopolska Szkoła 
Roku to zasługa i ogromy 
sukces naszej społeczno-
ści szkolnej: nauczycieli, 
uczniów, rodziców, pracow-
ników szkoły, a także całej 
społeczności lokalnej.

dokonanych przez komisję 
sporządzone zostały pro-
tokoły strat, które następ-
nie zostały wysyłane do 
Wojewody Wielkopolskie-
go, celem potwierdzenia 
wystąpienia szkód. Dzię-
ki otrzymanym protoko-
łom rolnicy mogą ubiegać 
się o wsparcie finansowe 
w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

dorosłych, m.in. z możli-
wości skutecznego zała-
twiania spraw prywatnych, 
biznesowych, finansowych 
i urzędowych za pośrednic-
twem Internetu.

Uczestnicy nauczyli się 
korzystać z Internetu m.in. 
by zarządzać kontem ban-
kowym, dokonywać płat-
ności, realizować zakupy, 
rezerwować podróż, płacić 
podatki oraz nauczą się jak 
korzystać z podstawowych 
usług e-administracji m.in. 
wnioskując o zaświadcze-
nia, świadczenia czy też 
występując o dowód oso-
bisty - wszystko w spo-

sób elektroniczny, szybko 
i bezpiecznie. Uczestnicy 
nabyli umiejętności z pod-
stawowych usług e-admi-
nistracji z wykorzystaniem 
konta w ePUAP i profilu 
zaufanego.

Od maja do październi-
ka przeszkolonych zostało 
272 uczestników, z nastę-
pujących tematów:
• Rodzic w internecie
• Moje finanse i transakcje 

w sieci
• Działam w sieciach spo-

łecznościowych
• Kultura w sieci
• Tworzę własną stronę in-

ternetową (blog)
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mieszkańców o historii tej 
budowli. Informacje histo-
ryczne na temat kościoła ze-
brał i opracował Bartłomiej 
Grzanka. Tablica pozwala 
zapoznać się mieszkańcom 
z historią tego miejsca i na-
szego miasta. W planach są 
kolejne tablice upamiętnia-
jące wydarzenia i budowle 
historyczne w Kłodawie.
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Przebudowa drogi gminnej 
Marynki - Rysiny Kolonia 
(etap II i III)

W ramach zawartych umów z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła wyko-

nana została nawierzchnia bitumiczna na odcinku o łącz-
nej długości 1.270 mb. Wartość zrealizowanych robót 
opiewa na kwotę 574.836,64 zł, a otrzymane dofinanso-
wanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskie-
go to 144.000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 27 
września br.

Termomodernizacja dachu i re-
mont Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Białych Górników w Kłodawie

30 września br. zakończyły się prace związane 
z remontem dachu trzech pawilonów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kło-
dawie.

O dbiór inwestycji na-
stąpił 3 października 

br., a wartość wykonanych 
robót to kwota 199.586,22 
zł i w całości została po-
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Przebudowa ul. Rolniczej w m. Kło-
dawa

W dniu 15 paździer-
nika br. została 

zawarta umowa z Fir-
mą Handlowo Usługową 
„RAF-DET” z Żychlina 
na realizację inwestycji 
w kwocie 368.051,15 zł, 
która w całości pochodzi 

kryta ze środków budżetu 
Gminy.

Wykonawcą zadania 
była firma Albuilding Sp. 
z o.o. z Osieka Małego.

z budżetu Gminy.
Roboty drogowe 

obejmują wykonanie na-
wierzchni jezdni, chod-
ników i zjazdów z kost-
ki brukowej betonowej 
(łącznie o powierzchni 
1.547 m2).
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Jesteśmy w trakcie przebudowy ulicy Rolniczej 
w Kłodawie.

29 listopada 2019 roku 
dokonano otwarcia 

świetlicy wiejskiej w Dębi-
nie, po renowacji.

Oficjalnego otwarcia 
świetlicy, poprzez symbo-
liczne przecięcie wstęgi, 
dokonali Sławomir Pawlak 
sołtys sołectwa Dębina, 
Piotr Michalak Burmistrz 
Kłodawy, Krzysztof Kru-

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Dębinie
siński Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Marek 
Męczekalski prezes OSP, 
Jarosław Miszczak wyko-
nawca robót „Miszbud”. 
Ks. prałat Jerzy Dylewski 
- proboszcz parafii w Kło-
dawie poświęcił świetlicę.

Na uroczystość przyby-
li także licznie mieszkańcy 
sołectwa. Były gratulacje, 

podziękowania i życzenia.
Zadanie renowacji 

świetlicy zostało dofi-
nansowane w wysokości 
357.273 zł ze środków 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na operacje 
typu „Inwestycje w obiek-
ty pełniące funkcje kul-
turalne” w ramach dzia-

łania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”.

Przedmiotowa umo-
wa o przyznanie pomocy 
została podpisana z Sa-
morządem Województwa 
Wielkopolskiego w roku 
2018. Całość kosztów ro-
bót budowlanych wyniosła 
658.726,84 zł.
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Przebudowa odcinków
drogi powiatowej 
nr 3405P na terenie 
Gminy Kłodawa

Będzie bezpieczniej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 
Słupca-Dąbie w m. Kłodawa ul. Bierzwień-
ska w zakresie budowy chodnika

Wiaty przystankowe

Z e względu na zły stan 
wiat przystankowych 

znajdujących się na terenie 
miasta, dokonano zaku-
pu i wymiany 3 szt. wiat, 

Rozbudowa strzelnicy 
sportowej w Parku Górnika

Z akres prac obejmował 
wykonanie zadaszo-

nych stanowisk strzelni-
czych, montaż dwóch ku-
lochwytów drewnianych 
oraz wiaty rekreacyjnej ze 
stołem i ławkami. Inwesty-

Na odcinku 990 mb. ul. Włocławskiej położono 
nową nawierzchnię asfaltową, a od skrzyżowa-
nia z ul. Grzegorza z Sambora do skrzyżowa-
nia z ul. Sędziwoja z Czechla przebudowie uległ 
chodnik i zjazdy do nieruchomości.

Z adanie zostało zrealizowane dzięki współpracy 
Gminy Kłodawa i Powiatu Kolskiego. Całkowity 

koszt przedsięwzięcia wyniósł 401.341,41 zł, a 40 % tych 
kosztów tj. 160.536,56 zł pokryła Gmina.

W dniu 19 lipca br. odbył się odbiór robót drogowych 
wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych S.A. z Koła.

W ielkopolski Za-
rząd Dróg Wo-

jewódzkich w Poznaniu 
w ramach Programu 
likwidacji zagrożeń 
na dojściach do szkół 
dzieci i młodzieży na 
drogach wojewódzkich, 

zlecił firmie Goliat II Sp. 
z o.o. realizację inwestycji 
obejmującej m.in. przebu-
dowę chodników i zatok 
autobusowych, wymianę 
nawierzchni zjazdów, wy-
konanie umocnienia istnie-
jącego rowu drogowego. 

Wartość umowna zada-
nia to kwota 883.659,31 zł, 
a pomoc finansowa Gminy 
Kłodawa - 40.000,00 zł.

Odbiór robót nastąpił 31 
października br.

które zamontowano przy 
ul. Dąbskiej i Poznańskiej. 
Łączny koszt zakupu, mon-
tażu i transportu wyniósł 
22.509,00 zł.

cja została wykonana przez 
firmę Kowalstwo Arty-
styczne Michał Szczepaniak 
z Kłodawy, a jej koszt wy-
niósł 51.203,00 zł. Obiekt 
powstał w ramach budżetu 
obywatelskiego z 2018 r.
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Remont chodników na ul. Wi-
tanowskiego oraz ul. War-
szawskiej

Przebudowa drogi w m. Głogowa

P rzyznana pomoc finansowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 na realizacje operacji typu „Budowa lub moderniza-

cja dróg lokalnych” wynosi 385.407,00 zł, a szacowana wartość robót drogowych 
opiewa na kwotę 746.630,91 zł. Prace na odcinku 680 mb. obejmować będą m.in. 
wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, odwodnienia i oznakowania.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021 w formule „zaprojektuj - 
wybuduj”.

W dniu 10 października br. Burmistrz Kłodawy 
Piotr Michalak oraz Skarbnik Gminy Grzegorz 
Dzięgielewski podpisali z Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem 
Grabowskim umowę o przyznaniu pomocy na 
realizację operacji pn. „Przebudowa drogi w m. 
Głogowa”.

U mowy z wykonawcą zostały zawarte. Prace wyko-
nała firma AG-BRUK G.Kotarski z miejscowości 

Bierzwienna Długa Kolonia.
Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł odpowiednio:
• ul. Witanowskiego - 51.953 zł (brutto),
• ul. Warszawska - 166.208 zł (brutto).

W bieżącym roku, dzięki współpracy Gminy 
Kłodawa z Powiatem Kolskim, został przepro-
wadzony remont odcinków chodników w ciągu 
ulic powiatowych w Kłodawie.

W artość kosztoryso-
wa zaprojektowa-

nych robót budowlanych to 
łącznie kwota 2.135.948,14 
zł brutto, a przyznane do-
finansowanie to razem 
1.281.568,00 zł. Planowa-

Przebudowa ulic: Al. 1000-lecia, 
3 Maja i Bohaterów Września 1939 r.

W dniu 11 października br. Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak oraz 
Skarbnik Gminy Grzegorz Dzięgielewski podpisali z Wojewodą Wielko-
polskim Zbigniewem Hoffmannem umowy na dofinansowanie przebudo-
wy ulic: Al. 1000-lecia, 3 Maja i Bohaterów Września 1939 r., w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

na przebudowa obejmuje 
między innymi wymianę 
nawierzchni jezdni, chod-
ników, parkingów, a także 
budowę ścieżki pieszo - ro-
werowej przy Al. 1000-le-
cia.

W roku 2019, w ramach 
prowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówie-
nia publicznego zostanie 
wybrany wykonawca ro-
bót, których zakończenie 
przewidziano na rok 2020.
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W ramach środków z budżetu Województwa Wielko-
polskiego na budowę dróg dojazdowych do grun-

tów rolnych, został złożony przez Gminę Kłodawa wnio-
sek o udzielenie w roku 2020 dotacji na przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia. 
Wnioskowana kwota to 110.025,00 zł.

W czasie wakacji przeprowadzono potrzebne pra-
ce remontowe w Szkole Podstawowej nr 1. 

W tak zwanym „starym” budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, Zarząd Budyn-
ków i Usług Komunalnych wykonał następujące prace:
• wykonanie izolacji poziomej zawilgoconej ściany ze-

wnętrznej metodą iniekcji
• odwodnienie budynku poprzez uzupełnienie instalacji 

kanalizacji deszczowej, mające na celu odprowadzenie 
wód opadowych z rynien do kanalizacji deszczowej

• wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych ścian i su-
fitów wraz z robotami malarskimi

• wymiana posadzek z tworzyw sztucznych i z płytek 
gresowych

• wymiana okładzin z płytek ceramicznych ścian w to-
alecie

• wymiana wewnętrznych opraw świetlówkowych
Koszt robót wyniósł 47.000 zł

Wniosek na przebudowę 
drogi gminnej w miejsco-
wości Bierzwienna Długa 
Kolonia

Remonty w Szkole Podsta-
wowej nr 1

W roku bieżącym 
oprócz prowadzo-

nych spraw związanych z  
nabywaniem gruntów pod 
poszerzenie pasa drogo-
wego, równolegle zlecono 
opracowanie dokumenta-
cji technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę dla 

Zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy 
Polnej w Kłodawie” jest realizowane

INWESTYCJE GMINNE  /  WYDANIE XII-2019

Przebudowa 
ulicy Al. 1 Maja

W sierpniowym naborze Funduszu Dróg Samo-
rządowych ponownie złożono wniosek na 

przebudowę ulicy Al. 1 Maja, która wcześniej znala-
zła się na liście rezerwowej.

Zakres robót obejmuje między innymi wymianę 
nawierzchni jezdni, chodników, a także budowę ścież-
ki pieszo - rowerowej.

Wartość kosztorysowa zadania to 1.856.802,77 zł.

brakującej infrastruktu-
ry, czyli części wodociągu 
w ulicy Polnej, który został 
już wykonany oraz  części 
oświetlenia ulicy Polnej 
i Wspólnej, które zostanie 
ujęte do realizacji w prze-
targu na przebudowę ulicy. 
W bieżącym roku została 

również wybudowana sieć 
światłowodowa. W efekcie 
uzbrojono ulicę Polną w in-
frastrukturę. 

Niestety z uwagi na 
brak możliwości nabycia 
prawa własności do wspo-
mnianych dwóch działek, 
konieczne jest przeprojek-
towanie fragmentu odcinka 
ulicy na ich wysokości.

Projektant dokonał już 
analizy możliwości nanie-
sienia zmian do projektu. 
Oczekujemy aktualnie na 
zakończenie prac projek-
towych, które pozwolą na 
wystąpienie do właściwe-
go organu o wydanie po-
zwolenie na budowę. Na 
początku roku 2020 gmina 
powinna otrzymać pozwo-
lenie. 

https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-1-im-Świętego-Jana-Pawła-II-w-Kłodawie-1368607073257204/?__tn__=K-R&eid=ARDQfTxbyt-QloHfr3d9jSl4HX__6UQtDEMc0gozOTfbKVLFvtkCmKriWYGIpbhpcxiwcZMsKtNv6dOU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm21tuHg5Ccdq0Yer3PHadiL83xw4m7C-3SjAW4BJV09AOP3oXaYbFUfjbWz4S8Bfxl0Uoh4UcrXl8kylztoFDlM8fayyDLvvTpd37oPdUzbOLIsGYaKBs6K7sUBi-CfaEH9NGuMJ4ZPMg7DwkxcOsL8Eewz3PE5I8X8M5uuq2BrOR2Fk5YiNX6wyhjO0reojcn_5tyPxcYHf16dOCLA3ZAKyWQ--dMqxMcQkzTC6wXg-TQblBZbRDXSNuUkSf37e-PCsM1XZNhbMNr-Cn05sHoFILENAME
https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-1-im-Świętego-Jana-Pawła-II-w-Kłodawie-1368607073257204/?__tn__=K-R&eid=ARDQfTxbyt-QloHfr3d9jSl4HX__6UQtDEMc0gozOTfbKVLFvtkCmKriWYGIpbhpcxiwcZMsKtNv6dOU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBm21tuHg5Ccdq0Yer3PHadiL83xw4m7C-3SjAW4BJV09AOP3oXaYbFUfjbWz4S8Bfxl0Uoh4UcrXl8kylztoFDlM8fayyDLvvTpd37oPdUzbOLIsGYaKBs6K7sUBi-CfaEH9NGuMJ4ZPMg7DwkxcOsL8Eewz3PE5I8X8M5uuq2BrOR2Fk5YiNX6wyhjO0reojcn_5tyPxcYHf16dOCLA3ZAKyWQ--dMqxMcQkzTC6wXg-TQblBZbRDXSNuUkSf37e-PCsM1XZNhbMNr-Cn05sHoFILENAME
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W Kłodawie zaczyna 
działalność spół-

dzielnia socjalna. Miło nam 
poinformować, że spół-
dzielnia socjalna „Solnicz-
ka” uzyskała 19 listopada 
2019 roku wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. 
Spółdzielnię utworzyły 
dwa podmioty: Gmina 
Kłodawa i Stowarzyszenie 
„Solna Dolina”, obejmując 
po 50% udziałów.

Nasza „Solniczka” 
oferować będzie sprze-
daż obiadów domowych 
w lokalu i na wynos, or-
ganizację imprez okolicz-
nościowych, weekendową 

30 października 2019 r. Gmina Kłodawa złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dota-

cji na prace remontowe, konserwacyjne i utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach 
wojennych na kwotę 20.000 zł. na 2020 rok.

Wniosek dotyczy dwóch kwater:
• Kwatery Żołnierzy Niemieckich z I Wojny Światowej położnej na cmentarzu pa-

rafialnym w Kłodawie i ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennej Długiej Ko-
lonii, na wykonanie prac renowacyjnych betonowych płyt nagrobnych żołnierzy, 
rozebranie i ponowne ułożenie chodników z kostki brukowej, uzupełnienie popę-
kanych murków betonowych i malowanie balustrad farbą olejną,

• Kwatery Żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Kłodawie, na 
wykonanie prac remontowych poprzez uzupełnienie popękanych murków ogro-
dzeniowych i malowanie balustrad.

Środki będą przyznawane na początku przyszłego roku.

29 października 2019 r. Gmina Kłodawa podpisa-
ła cztery umowy z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu na realizację przedsięwzięć pn. „Doposażenie 
OSP w Kłodawie, Górkach, Lubońku i Bierzwiennej 
Długiej w sprzęt służący do zapobiegania i likwidacji 
skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zja-
wisk atmosferycznych i poważnych awarii”:

1. OSP Kłodawa – całkowity koszt przedsię-
wzięcia: 21.806,00 zł, dof. WFOŚiGW – 15.264,00 zł, 
wkład własny gminy – 6.542,00 zł (kurtyna wodna, 
węże w-52, w-110 oraz ssawne, pompa szlamowa wtx 
30, smok ssawny prosty i skośny, pilarka ratownicza 
i spalinowa)

2. OSP Bierzwienna Długa – całkowity koszt 
przedsięwzięcia: 21.391,00 zł, dof. WFOŚiGW – 
14.973,70 zł, wkład własny gminy – 6.417,30 (moto-
pompa pływająca, agregat powietrzny z czujnikami 
bezruchu i maską, piła do betonu i stali)

3. OSP Luboniek – całkowity koszt przedsię-
wzięcia: 11.450,00 zł, dof. WFOŚiGW – 8.015,00 zł, 
wkład własny gminy – 3.435,00 zł (pompa szlamowa 
wtx 30, kurtyna wodna, wytwornica i prądownica 
pianowa, węże w-52)

4. OSP Górki – całkowity koszt przedsięwzię-
cia: 12.436,00 zł, dof. WFOŚiGW – 8.705,00 zł, 
wkład własny gminy – 3.731,00 (pompa szlamowa 
wtx 30, węże w-52, piła do betonu i stali).

Dofinansowanie OSP 
z WFOŚiGW w Poznaniu

Spółdzielnia Socjalna 
Solniczka

kawiarnię, a w przyszłości 
obsługę imprez plenero-
wych.

Prezesem Spółdziel-
ni została przez Walne 
Zgromadzenie Członków 
wybrana Magdalena Fa-
biniak. Ideą działalności 
spółdzielni socjalnych jest 
aktywizacja i reintegra-
cja społeczna i zawodowa 
członków i pracowników 
spółdzielni.

„Solniczka” zlokalizo-
wana będzie w Kłodawie 
przy ulicy Poznańskiej 1 
(wejście od NETTO), gdzie 
obecnie trwają prace re-
montowe.

Konserwacja kwater wojskowych 
na cmentarzu parafialnym w Kłodawie

Złożono wniosek u wojewody
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Otwarta Strefa Aktywności 
w miejscowości Górki

Fajne miejsce przy szkole

50-lecie jednostki OSP Leszcze 
oraz uroczyste przekazanie 
samochodu

W ramach II edycji 
programu Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2019 Gmina Kło-
dawa zrealizowała zada-
nie polegające na budowie 
Otwartej Strefy Aktyw-
ności w miejscowości 
Górki. Zadanie inwesty-
cyjne obejmowało budowę 
infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej, miejscem 
realizacji przedsięwzięcia 
był teren położony w miej-

Z akończyła się budowa 
Otwartej Strefy Ak-

tywności w Bierzwiennej 
Długiej.

Zadanie inwestycyj-
ne obejmowało budowę 
infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej na terenie 
gminy Kłodawa w ramach 
programu Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edy-
cja 2018.

W dniu 5 październi-
ka 2019 r. odbyła 

się uroczystość 50-lecia 
istnienia jednostki OSP 
Leszcze oraz uroczyste 
przekazanie samochodu 
ratowniczo-gaśn iczego 
Iveco, którego zakup zo-
stał sfinansowany z dotacji 
MSWiA w kwocie 180 000 
zł, z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu w kwocie 190 000 zł 
oraz ze środków własnych 
w kwocie 10 000 zł. W uro-
czystości przekazania sa-
mochodu udział wzięli: 
Wicewojewoda Wielko-
polski Aneta Niestrawska, 
Poseł na sejm RP Leszek 
Galemba, Komendant Po-
wiatowy PSP w Kole bryg. 
Krzysztof Żurawik, Wice-

prezes Zarządu Oddz. Po-
wiatowego Związku OSP 
RP powiatu kolskiego dh 
Tomasz Barański, Zastęp-
ca Burmistrza Kłodawy 
Katarzyna Hamiga, radni 
Rady Miejskiej w Kłoda-
wie i inni.

W sposób szczególny 
do przekazania samocho-
du przyczynił się dh prezes 
Andrzej Ruciński.

Miejscem realizacji 
przedsięwzięcia był teren 
położony w miejscowo-
ści Bierzwienna Długa 
przy Szkole Podstawowej. 
W ramach zrealizowanego 
zadania powstało ogólno-
dostępne plenerowe miej-
sce sportu, rekreacji i od-
poczynku, skierowane do 
różnych grup wiekowych 
i sprzyjające międzypo-

koleniowej integracji spo-
łecznej, w skład którego 
weszły: siłownia plenerowa 
i strefa relaksu.
• Wartość zadania: 

51.958,30 zł.
• Środki własne: 

27.278,11 zł.
• Dofinansowanie 

z FRKF: 24.680,19 zł.

scowości Górki przy Szko-
le Podstawowej.

Gmina wybrała wariant 
podstawowy, w ramach 
którego powstało ogólno-
dostępne plenerowe miej-
sce sportu, rekreacji i od-
poczynku, skierowane do 
różnych grup wiekowych 
i sprzyjające międzypo-
koleniowej integracji spo-
łecznej, w skład którego 
wchodzą: siłownia plene-
rowa i strefa relaksu.

Na strefę siłowni skła-
dają się następujące urzą-
dzenia: narciarz, poręcz, 
wypychacz z podciąga-
czem, prasa nożna, mo-
tyl, biegacz. Strefa relak-
su obejmuje następujące 
urządzenia: stół szachy 
i chińczyk, stół do piłka-
rzyków, ławki i zagospo-
darowanie terenu zielone-
go - nasadzenia.

Wykonawcą inwestycji 
była firma HERKULES 

Sp z o.o. z ceną ofertową 
za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysoko-
ści: 39.360,00 zł. Zadanie 
zostało dofinansowane 

ze środków Ministerstwa 
Sportu - Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej 
w wysokości 19.561,92 zł.

Siłownia plenerowa i strefa relaksu

Otwarta Strefa Aktywności 
w miejscowości Bierzwienna 
Długa
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Dotacja dla jednostek OSP z terenu powiatu kol-
skiego na rok 2019

OSP zawsze w formie

23.590,71 zł dotacji dla OSP Leszcze 
i Rgielew z Ministerstwa Finansów – 
Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 17 września 
2019 r. w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości 
w Warszawie, nastąpiło 
oficjalne podpisanie umo-
wy przez Urszulę Dubejko 
Dyrektora Departamentu 
Funduszu Sprawiedliwości 
oraz Piotra Michalaka Bur-
mistrza Kłodawy, Grze-
gorza Dzięgielewskiego 

Ministerstwo Sprawiedliwości zaakceptowało wniosek Gminy Kłodawa 
o powierzenie realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwo-
ści.

W dniu 22 październi-
ka 2019 r. zawarta została 
pomiędzy Powiatem Kol-
skim a Gminą Kłodawa, 
umowa w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej 
Gminie Kłodawa na reali-
zację przedsięwzięcia pn.: 

21 września 2019 r od-
były się XI Zawody 

Sportowo – Pożarnicze jed-
nostek OSP z terenu powiatu 
kolskiego. Udział w zawo-
dach wzięło 16 drużyn mę-
skich i 3 drużyny kobiece.

Zawody rozegrane zo-
stały w konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7x50 m 
z przeszkodami oraz ćwi-
czenia bojowe.

Klasyfikacja generalna 
zawodów wśród mężczyzn 
przedstawia się następują-
co:

1 miejsce – OSP Dobrów 
– 91,95 pkt.
2 miejsce – OSP Grzego-
rzew – 97,17 pkt.
3 miejsce – OSP Rośle – 
98 pkt.

Klasyfikacja generalna 
wśród kobiet przedstawia 
się następująco:

1 miejsce – OSP Dobrów 
– 121,70 pkt.
2 miejsce – OSP Grzego-

rzew – 127,61 pkt.
3 miejsce – OSP Olszów-
ka – 0 pkt.

Z rąk Wojewody Wiel-
kopolskiego Zbigniewa 
Hoffmanna oraz Zastępcy 
Komendanta Wojewódz-
kiego PSP mł bryg. Arka-
diusza Przybyłę jednostka 
OSP Luboniek otrzymała 
oficjalne mianowanie do 
Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego, 
natomiast cztery jednost-
ki z terenu naszej gminy: 
OSP Kłodawa, OSP Lu-
boniek, OSP Górki, OSP 
Bierzwienna Długa otrzy-
mały promesy przyznane 
przez WFOŚiGW w Pozna-
niu na realizację przedsię-
wzięcia „Doposażenie OSP 
w sprzęt i narzędzia słu-
żące do zapobiegania i li-
kwidacji skutków katastrof 
naturalnych lub ekstremal-
nych zjawisk atmosferycz-
nych i poważnych awarii”

skarbnika Gminy Kłoda-
wa, w obecności Radnego 
Sejmiku Wojewódzkiego 
– Roberta Popkowskiego 
na realizację zadania obej-
mującego zakup wyposa-
żenia i sprzetu ratownictwa 
dla jednostek OSP Leszcze 
i OSP Rgielew, tj. moto-
pompa pływająca dla OSP 
Leszcze oraz 6 komple-

tów ubrań specjalnych 
i butów strażackich dla 
OSP Rgielew.

Zadanie jest re-
alizowane w 99% ze 
środków Funduszu 
Sprawiedliwości – 
23.590,71 zł oraz w 1% 
ze środków własnych 
budżetu Gminy Kłoda-
wa – 238,29 zł.

„Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek OSP RP 
z terenu powiatu kolskie-
go” w kwocie 11.000,00 
zł dla jednostek z terenu 
naszej gminy. To pierwsza 
taka pomoc finansowa Po-
wiatu Kolskiego na rzecz 

ochotników, która 
z pewnością pomoże 
doposażyć strażaków 
i tym samym pozwoli 
podnieść poziom bez-
pieczeństwa na terenie 
wszystkich kolskich 
gmin.

XI Zawody Sportowo - Po-
żarnicze jednostek OSP 
z terenu powiatu kolskiego
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J ubileusz uczciliśmy 
spektaklem słowno-

-muzycznym, oprawio-
nym muzyką wielkiego 
kompozytora w przepięk-
nym wnętrzu kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP. 
Koncert uświetniła Paulina 
Nowicka, oraz uczennice 
i absolwentki kłodawskich 
szkół. Następnie, imieniem 
sławnego kompozytora 

Bezpieczna rodzina jest najważniejsza

Ważna inicjatywa prospołeczna

„Profilaktyczne zakończenie lata 
2019” – festyn promujący bezpiecz-
ną rodzinę – bez przemocy i używek, 
połączony z kampanią „Powstrzymaj 
pijanego kierowcę” na Stadion Miej-
ski w Kłodawie.

Przedsięwzięcie miało na celu tra-
fić do świadomości młodych ludzi, 
by pomóc im w podejmowaniu wła-
ściwych decyzji życiowych, wolnych 
od wszelkich używek – papierosów, 
alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Gminna Olimpiada Ekologiczna

W dniu 8 maja br. od-
była się Gminna 

Olimpiada Ekologiczna.
Olimpiada przeprowa-

dzona została w dwóch 
grupach wiekowych:
• I grupa: klasy IV-VI 

szkoły podstawowej,
• II grupa: gimnazjum 

i klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej.
W olimpiadzie wzięło 

udział łącznie 31 uczniów 

ze szkół: SP Nr 1 im. Św. 
Jana Pawła II w Kłoda-
wie, SP Nr 2 im. Białych 
Górników w Kłodawie, SP 
w Lubońku, SP im. gen. T. 
Kutrzeby w Bierzwiennej 
Długiej, SP w Górkach, SP 
w Korzeczniku.

Laureatami zostali:
• I grupa: I miejsce - 

Maja Antosik (SP Nr 2 
im. Białych Górników 
w Kłodawie), II miej-

sce - Julia Bagińska 
(SP w Korzeczniku), III 
miejsce - Julia Zimnic-
ka (SP w Górkach),

• II grupa: I miejsce - 
Karolina Tańska (SP 
w Lubońku), II miejsce 
- Anna Dobrowolska 
(SP w Korzeczniku), III 
miejsce - Maria Kubiak 
(SP im. gen. T. Kutrze-
by w Bierzwiennej Dłu-
giej).

Laureaci i uczestnicy 
zostali nagrodzeni upo-
minkami.

Plac Stanisława Moniuszki 
w Kłodawie

Profilaktyczne 
Zakończenie Lata 2019

5 maja bieżącego roku przypadła 200. roczni-
ca urodzin Stanisława Moniuszki. Z inicjatywy 
ambasadora pana Krzysztofa Kocela, we współ-
pracy z burmistrzem Piotrem Michalakiem i za-
stępcą burmistrza Katarzyną Hamigą, Kłodawa 
włączyła się w program ogólnopolskich obcho-
dów Roku Moniuszkowskiego.

uhonorowaliśmy plac na 
Osiedlu Górniczym w Kło-
dawie.

Współorganizatorami 
uroczystości byli również 
ks. prałat Jerzy Dylewski 
- proboszcz parafii Kłoda-
wa, Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Świętego Jana Pawła 
II, Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Białych Górników oraz 
Gminny Ośrodek Kultury.
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D Z I E Ń  D Z I E C K A

Od 1 do 4 sierpnia 2019 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kłodawy 
wzięła udział w polsko-niemieckim projekcie wymiany młodzieżowej.

Sprzyjająca pogoda, dużo atrakcji, udana impreza

Młodzi strażacy za granicą

J uż od ponad 10 lat 
rozwija się współpra-

ca gminy Kłodawa z nie-
mieckim miastem Oschatz 
(Saksonia). W ramach tej 
współpracy odbywają się 
4-dniowe spotkania mło-
dzieży na przemian w Pol-
sce w Niemczech. Gmina 
złożyła wniosek do orga-
nizacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży 
z Poczdamu i otrzymała do-
finansowanie projektu.

Od 13 do 16 sierpnia 
2019 roku zrealizowany 
został drugi projekt doty-
czący współpracy polsko-
niemieckiej.

Gościliśmy w Kłodawie 
delegację przedstawicie-
li władz samorządowych 
i grupę tancerek z Niemiec. 
Zaproszenie przyjął Andre-
as Kretschmar, burmistrz 
miasta Oschatz wraz z pra-
cownikami niemieckiego 
ratusza. Towarzyszyła im 
grupa tancerek. Wizyta 
trwała 4 dni. Była to ko-
lejna, trzecia już wizyta 
władz niemieckiego miasta 
Oschatz w Kłodawie.

W ramach program wi-
zyty goście mogli poznać 
zasady funkcjonowania 
samorządu w Polsce. Nato-
miast tancerki z klubu szer-

mierczego z Oschatz wspól-
nie z zespołem „Gama” 
zrealizowały warsztaty ta-
neczne. Warsztaty odbywa-
ły się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłodawie. Efekt 
końcowy, czyli wspólny 
występ polskich i niemiec-
kich tancerek można było 
zobaczyć podczas dożyn-
kowych występów w Wólce 
Czepowej. Gmina złożyła 
wnioski do organizacji Pol-
sko-Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży z Poczdamu 
i otrzymała dofinansowanie 
na realizację obydwu pro-
jektów.

Wymiana międzynarodowa

W zorem lat ubie-
głych ucznio-

wie szkół podstawo-
wych z terenu gminy 
Kłodawa mieli moż-
liwość skorzystania 
z wypoczynku letniego 
na koloniach zorganizo-
wanych przez Burmi-
strza Kłodawy.

W dniach od 20 do 
30 lipca 2019 r. gru-
pa 45 uczniów wypo-
czywała w Kotlinie 
Kłodzkiej. Bazę noc-
legową stanowił Ośro-
dek Wypoczynkowy 
„Marysieńka” w Lewi-
nie Kłodzkim. Opiekę 
nad kolonistami spra-

Kolonie letnie
wowała karda nauczycieli 
i wykwalifikowanych pra-
cowników z terenu Gminy 
Kłodawa, kierownikiem 
kolonii była pani Beata Ko-
łuda.

W drodze na kolonie 
uczestnicy kolonii zwie-
dzili Nowoczesne Centrum 
Nauki o Wodzie „Hydropo-
lis” we Wrocławiu. W cza-
sie kolonii uczestnicy mieli 
także okazję poznać uroki 
Gór Stołowych z Błędny-
mi Skałami i Szczelińcem, 
zwiedzili Zamek w Książu, 
podziwiali piękno Ogro-
du Japońskiego w Jar-
kowie, zwiedzali Twier-
dzę w Kłodzku, Jaskinię 

Niedźwiedzią w Kletnie 
i Kaplicę Czaszek w Czer-
mnej, to zaledwie część 
atrakcji, jakie organizator 
kolonii przygotował dla 
młodzieży. Sprzyjająca 
pogoda spowodowała, że 
program kolonijny został 
w całości zrealizowany.

W drodze powrotnej 
grupa zwiedziła Wrocław 
z piękną starówką, a po-
nadto podziwiała panora-
mę Wrocławia z pokładu 
statku wycieczkowego. 
Patrząc na uśmiechnięte 
twarze powracających ko-
lonistów można uznać, że 
kolonie były udane.

Zapraszamy za rok.

W piątek 31 maja 2019 roku uczniowie i nauczy-
ciele szkół z terenu Gminy Kłodawa uczestniczy-
li w imprezie „Odlotowy Dnia Dziecka” w Kło-
dawie.

Dzieci z wszystkich 
gminnych szkół bawiły się 
wspólnie na wielkim placu 
zabaw jaki zorganizowano 
na płycie stadionu miej-
skiego w Kłodawie. Pomy-
słów i chęci uatrakcyjnie-
nia imprezy nie zabrakło 
organizatorom, dlatego 
zapewnili wiele atrakcji dla 
dzieci, m.in. liczne zjeż-
dżalnie, dmuchane zamki 
oraz profesjonalną pomoc 

wielu animatorów zabaw 
dziecięcych. Nie brakło 
sportu - na płycie głównej 
boiska cały dzień toczy-
ły się rozgrywki turnieju 
piłkarskiego. Dzieciom za-
pewniono także ciepły po-
siłek oraz pomoc kłodaw-
skich strażaków. 

Nad właściwym prze-
biegiem imprezy czuwa-
li przedstawiciele gminy 
i klubu piłkarskiego.
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15 sierpnia, w Wólce 
Czepowej odbyły 

się dożynki parafialno-
-gminne gminy Kłodawa.

Dożynki rozpoczęły 
się uroczystą dziękczynną 
mszą świętą w kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP. Ks. 
prałat Jerzy Dylewski po-
święcił dożynkowe wieńce, 
a włodarze miasta Piotr Mi-
chalak i Katarzyna Hami-
ga odczytali Słowo Boże. 
Następnie barwnym ko-
rowodem wieńców, wśród 
przyśpiewek i przygrywek, 
goście przeszli na plac do-
żynkowy. Tak rozpoczęło 
się coroczne świętowanie 

12 października 2019 
r. na boisku Orlik 

w Kłodawie odbył się tur-
niej Tenisa Ziemnego o Pu-
char Burmistrza Kłodawy.

Udział wzięło 5 zawod-
ników i zagrano systemem 
każdy z każdym. Po emo-

Dożynki parafialno-gminne gminy Kłodawa
zakończenia prac rolnych 
na wsi.

Tradycyjnie Starosto-
wie Dożynkowi Helena 
Kotwasińska i Jarosław 
Cieśliński złożyli na ręce 
władz gminy dorodny bo-
chen chleba, a czyniąc 
to wyrazili nadzieję, że 
symbol dzielenia się nim, 
będzie wyrazem jedności 
i wzajemnego poszanowa-
nia. Wszyscy uczestnicy 
zostali obdzieleni częścią 
tak drogocennego daru, 
jakim jest nasz codzienny 
chleb.

Zanim uczestnicy doży-
nek udali się na poczęstunek 

przy stołach biesiadnych 
przygotowanych przez 14 
sołectw i organizacji, prze-
prowadzono XIII Gminny 
Przegląd Regionalny Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Ko-
misja konkursowa, której 
przewodniczyła Aneta Nie-
strawska wicewojewoda, 
Katarzyna Hamiga zastęp-
ca burmistrza i Krzysztof 
Krusiński-przewodniczący 
rady, miała bardzo trudne 
zadanie. Nagroda główna - 
Misa Sołtysa powędrowała 
w tym roku do Rycerzewa, 
a pozostali uczestnicy ku-
linarnej rywalizacji zostali 
obdarowani równorzędny-

mi nagrodami.
Najwięcej emocji to-

warzyszyło zmaganiom 
podczas sportowych tur-
nieju sołectw o puchar 
starostów dożynek. Ry-
walizację wygrał zespół 
z Bierzwiennej Krótkiej. 
W przeglądzie twórczości 
ludowej głównym trofeum 
był Złoty Chochoł, który 
otrzymała Pani Irena Pa-
sturczak. W konkursie na 
najpiękniejszy tegoroczny 
wieniec żniwny – decyzją 
jury wygrały Pomarzany 
Fabryczne.

Na scenie wystąpili nasi 
lokalni artyści Lubonianki, 

Kłodawiacy i Solniczka 
Folk.

Niespodzianką dla pu-
bliczności był wspólny wy-
stęp grupy tanecznej Gama 
i goszczącej z zaprzy-
jaźnionego niemieckiego 
Oschatz. Specjalnie na Do-
żynki przyjechała również 
delegacja samorządowców 
z miasta Oschatz wraz 
z burmistrzem Andreasem 
Kretschmarem.

Dożynkowe uroczy-
stości trwały do późnych 
godzin nocnych. Wspólnej 
zabawie towarzyszyły kon-
certy zespołów Kolorowe 
Gitary, Adexs i The Best.

Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Burmistrza 
Kłodawy

cjonujących pojedynkach 
końcowa klasyfikacja wy-
glądała następująco:
1. Sebastian Czarnociński,
2. Grzegorz Wawrzyniak,
3. Stanisław Kryściak,
4. Paweł Nowak,
5. Anna Łaszkiewicz.
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Kłodawa gościła karateków

Ważna impreza w ludowym klimacie

Wytańczyli medale

12 października 2019 r. w Kłodawie rozegrano V Otwarty 
Puchar Makroregionu Północno-Centralnego OYAMA PFK 
w konkurencjach Kata i Kumite.

V Otwarty Puchar Makroregionu 
Północno - Centralnego OYAMA PFK

J ego głównym organizatorem 
był Turkowski Klub Karate na 

czele z Shihan Włodzimierzem 
Rygiertem 5 dan, współorgani-
zatorami zawodów byli Urząd 
Miasta i Gminy w Kłodawie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 
Pawła II w Kłodawie.

Wystartowało 110 zawodni-
czek i zawodników z 14 ośrod-
ków Oyama Karate (Bydgoszczy, 
Łodzi, Legionowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Koła, Konina, 
Poznania, Ślesina, Kłodawy, Tur-
ku, Rychwała, Grodźca, Dąbia 
i Przedcza. Sędzią głównym Pu-

charu był Shihan Włodzimierz 
Rygiert 5 dan (Turek), a sędziami 
maty: Sensei Sławomir Posłuszny 
4 dan (Bydgoszcz), Sensei Krzysz-

World Championships WADF 2019 
in Płock - sukces Gamy

Po raz kolejny Gama udowodniła, że jest w czołówce najlepszych tan-
cerzy na świecie. Pomimo zmęczenia i stresu wytańczyli 3 złota, 2 sre-
bra i 3 brązy. Mają już na swoim koncie tytuły Mistrzów i Wicemistrzów 
Świata.

Mistrzostwa Świata WADF w Płocku zakończone pełnym suk-
cesem kłodawskich tancerzy

Zawody Strzeleckie 
„O Srebrne Muszkiety - 2019”

I Kłodawskie Spotkanie z Folklorem
19 października 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kłodawie, miało miejsce wydarzenie pn. „I Kłodawskie Spo-
tkanie z Folklorem”.

I mpreza w ludowym klimacie 
ma na celu prezentację dorobku 

zespołów folklorystycznych, wy-
mianę doświadczeń artystycznych 
miedzy uczestnikami przeglądu, 
integrację międzypokoleniową, 
popularyzację twórczości ludo-
wej, Do przeglądu zgłosiło się 13 
grup oraz solistów z terenu Powia-
tu Kolskiego. Wykonawcy zapre-
zentowali twórczość w około 15 
minutowym programie artystycz-
nym. Na zakończenie imprezy 
uczestnicy otrzymali od organiza-
tora upominek w postaci zestawu 
audio oraz dyplomy uczestnic-
twa. W „I Kłodawskim Spotkaniu 

z Folklorem” wzięło udział ponad 
180 uczestników w grupach: Ze-
spół Ludowy Kłodawiacy, Zespół 
Ludowy Lubonianki, Zespół Lu-
dowy Grzegorzewianki, Kapela 
Ludowa Grzegorzewiacy, Zespół 
Ludowy Przedeczanki, Zespół 
Ludowy Osieczanki, Zespół Ludo-
wy Dobrowianki, Zespół Ludowy 
Nadnerzanki z Dąbia, Między-
pokoleniowy Zespół Śpiewaczy 
Kwiaty i Kwiatki Jesieni z Głę-
bokiego, Zespół Solniczka Folk 
z Kłodawy, Zespół Śpiewaczo-Mu-
zyczny GAMA z Witowa, Michał 
Borys Hryciuk, Zespół Ludowy 
Stefanki z Wólki Czepowej.

W dniach 30 września - 
2 października 2019 

roku w Bydgoszczy odbył się 
Finał Centralny 58 Zawodów 
Strzeleckich „O Srebrne Musz-
kiety – 2019”. Zawody odbywa-
ły się w obiektach Cywilno-Woj-
skowego Związku Sportowego 
Zawisza Bydgoszcz. Wielko-
polskę reprezentowali ucznio-
wie kłodawskiej jedynki. Skład 
drużyny dziewcząt: Magdalena 
Banasiak, Wiktoria Kowalew-
ska, Olga Izychart. Skład dru-
żyny chłopców: Kamil Szczę-
sny, Filip Cieniewski, Wiktor 
Kochański. Nasi uczniowie byli 
najmłodszymi uczestnikami 
w turnieju. W klasyfikacji dru-
żynowej chłopców najlepsza 

tof Wojewoda 4 dan (Koło), Sensei 
Wiesław Lewandowski 4 dan (Ko-
nin) i Sensei Adam Sochan 4 dan 
(Łódź).

w Polsce okazała się kłodawska 
drużyna zdobywając główne tro-
feum zawodów – srebrny muszkiet . 
Zwycięstwo kłodawskich strzelców 
przypieczętował w ostatniej kolej-
ce strzelań Kamil Szczęsny, któ-
ry z wynikiem 598,1 punktów był 
najlepszy wśród chłopców i zdobył 
tytuł mistrzowski indywidualnie. 
W kategorii drużynowej dziewcząt, 
drużyna zajęła II miejsce.

Drużyna chłopców najlepsza w Polsce
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Historia naszej małej ojczyzny

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Gminie Kłodawa

14 września 2019 w Wólce Czepowej splotły 
się wielość i różnorodność folkloru lo-

kalnego z europejskim dziedzictwem i tradycją. 
Barwnie i muzycznie lokalne zespoły taneczne 
i wokalne zaprezentowały tańce, stroje ludo-
we i klasyczne. Uczestnicy chętnie brali udział 
w grach i zabawach. Największym zaintereso-
waniem cieszył się quiz „Ludzie i wydarzenia 
- dwory okolic Kłodawy wczoraj i dziś”. Cha-
rakteru dodała również wystawa malarstwa Da-
nuty Ostrowskiej. Na zakończenie wydarzenia 
odtańczono poloneza. Popołudniu goście i orga-
nizatorzy przenieśli się do dworu w Krzewacie, 
gdzie miał miejsce pokaz strojów sarmackich, 
fechtunku, jazdy konnej, zaprezentowano broń 
palną i warsztat wytwarzania pieczęci. Cieka-
wość wzbudził pokaz wyposażenia żołnierzy 
z Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Kuchnia dworska serwowała 
gościom smaczne potrawy.

15 września 2019 r. – Studzień. Dwór nale-
żący niegdyś do rodziny Jerzmanowskich gościł 
na podsumowaniu konkursu fotograficznego 
„Zabytki Kłodawy i okolic” zorganizowanego 
w ramach obchodzonych Europejskie Dni Dzie-
dzictwa. Do konkursu wpłynęło 20 zgłoszeń za-
wierających fotografie znanych, bądź mniej zna-
nych okolicznych zabytków. Wśród uczestników 
jury wyłoniło trzech laureatów:

Anna Sobolewska – I miejsce
Michał Saja – II miejsce
Amelia Dobosz – 3 miejsce
I przyznało dwa wyróżnienia dla Katarzyny 

Litke i Magdaleny Szymczak.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła 

się wystawa fotografii pod nazwą Dawna Kło-
dawa.

Popołudniu w Straszkowie, w dawnym dwo-
rze Jadwigi i Zbigniewa Gołembiowskich zakoń-
czyliśmy tegoroczny cykl wydarzeń obchodzony 
w ramach Europejskie Dni Dziedzictwa. Uczest-
nicy na salonach dworu mogli wysłuchać wykła-
du profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
Piotra Gołdyna „Herby rodzin ziemiańskich 
okolic Kłodawy”, dzięki któremu poznaliśmy 
historię herbów okolicznego ziemiaństwa, jak 
również naszego, kłodawskiego herbu. Piękna 
pogoda sprzyjała plenerowej wystawie malar-
skiej „Kopalnia barw” – efekt pleneru malar-
skiego z 2018 r. realizowanego w podziemiach 
kopalni na poziomie 600 m, artystyczna wizja 
podziemi Kopalni Soli „Kłodawa”.

I Przedszkolny Festiwal Tańca „Skakanecz-
ka” Kłodawa 2019 odbył się 22 listopada 

2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. Orga-
nizatorami Festiwalu byli Skakanka DAN-
CE&FITNESS oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłodawie. W festiwalu wzięło udział 
13 zespołów i aż 209 młodych tancerzy. 
Gościliśmy ich z Koła, Smólnika, Goliny, 
Przedcza, Pniewa, Korzecznika, Lubońka, 
Górki, Bierzwiennej Długiej, Wólki Czepo-
wej i Kłodawy. 

Grand Prix otrzymały zespoły: Zespół 
Taneczny MUZA z MDK Koło i Sybilki 
ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka ze 
Smólnika. 

Kategoria Mini Formacje:
I miejsce: Przedszkolaki z Przedszkola 

Niepublicznego z Korzecznika,
II miejsce: Solniczka Folk z GOK Kło-

dawa.
Kategoria Inne formy tańca - Formacje:
I miejsce: Baby Disco - zespół tanecz-

ny GAMA Kłodawa, Team Dance Show ze 
Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny SPSK 
z Pniewa, Stokrotki z Przedszkola Niepu-
blicznego w Lubońku,

II miejsce: Wesołe Krasnale ze Szko-
ły Podstawowej im. Gen. T. Kutrzeby 
z Bierzwiennej Długiej, Skakanka Dance 
MINI z Goliny, Rytm z Przedszkola Nr 1 
im. Jana Brzechwy z Kłodawy, Jedyneczka 
ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła 
II w Kłodawie, Tęczowa chmura z Przed-
szkola Niepublicznego „Tęczowa chmurka” 
z Przedcza, Babski Gang ze Szkoły Pod-
stawowej w Górkach, Przedszkolne Anioły 
z SPSK im. Kard. S. Wyszyńskiego z Wólki 
Czepowej.

Dziękujemy za udział wszystkim uczest-
nikom i już dziś zapraszamy za rok.

14 i 15 września 2019 roku odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa.

Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy 
i zostało wyróżnione przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa.

Na uroczystej Gali w Warszawie podsu-
mowane zostały Europejskie Dni Dziedzictwa 
2019. Wyróżniono organizatorów najciekaw-
szych wydarzeń . Uhonorowani zostali organi-
zatorzy najciekawszych wydarzeń upowszech-
niających wiedzę o dziedzictwie kulturowym 
naszego kraju. Z 15. województw wyróżniono 
popularyzatorów dziedzictwa kulturowego 
w Polsce. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim 
zaangażowanym w organizację EDD w naszej 
gminie i już dziś planujemy dalszą popularyza-
cję historii i kultury .

I Przedszkolny Festiwal 
Tańca „Skakaneczka” 
Kłodawa 2019
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Urząd Miasta i Gminy 
w Kłodawie

www.klodawa.eu 
Oficjalny Serwis Internetowy 

Miasta i Gminy Kłodawa

www.bip.klodawa.wlkp.pl
Biuletyn Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Biuletyn redaguje zespół redakcyjny, 
w skład którego wchodzą pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8.00 do 15.30

Jeżeli wyznaczony dzień przyjęć jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w dniu następnym.

W ramach atrakcji „Dni Solnego Miasta” (21-22 
czerwca 2019 r.) w sobotę, 22 czerwca, odbył się bieg 
uliczny, pod nazwą „Bieg Kłodawskiego Święta Soli”.

Zawodnicy wystartowali o godzinie 9.00 ze stadionu 
miejskiego. Trasa liczyła około 5 km i przebiegała ulica-
mi Kłodawy zgodnie z wyznaczonymi trasami. W biegu 
udział wzięło 78 uczestników, zaś Nordic Walking wy-
brało 62 uczestników. Całość cieszyła się dużym zainte-
resowaniem zarówno mieszkańców gminy, jak również 
przybyłych gości.

BIEG KŁODAWSKIEGO ŚWIĘTA SOLI
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30 listopada 2019 r. 
odbyły się obchody 189. 
rocznicy wybuchu Powsta-
nia listopadowego. Przy 
okazji tej uroczystości 
poświęcono odrestauro-
wany pomnik płk. Józefa 
Byszewskiego, uczestnika 
powstania, ostatniego do-
wódcy 1. Pułku Mazurów, 
odznaczonego Złotym 
Krzyżem Virtuti Militari. 
Odrestaurowanie pomnika 
stało się możliwe dzięki 
wsparciu Instytutu Pamię-
ci Narodowej i Wielko-
polskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
(po 30.000 zł) oraz kwe-
ście przeprowadzonej 
wśród mieszkańców (2.700 
zł). Inicjatorami odnowie-

Dziękujemy za Waszą obecność i zaangażowanie

Tegoroczne obchody Dni Solnego Miasta i 70-lecia Kopalni Soli „Kło-
dawa” S.A. uświetnione zostały w sposób szczególny.
Z wielu zaplanowanych imprez mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, ale także licznie przybyli goście.
Dziękujemy wszystkim za obecność, za to, że aktywnie i licznie włą-
czyli się we wszystkie wydarzenia oraz za niepowtarzalną atmosferę 
stworzoną podczas twego rocznych obchodów święta Kłodawy.

Udane Dni Solnego Miasta

Pomnik płk. Józefa Byszewskiego
nia pomnika byli ks. prałat 
Jerzy Dylewski i Ireneusz 
Niewiarowski, prezes To-
warzystwa Samorządowe-
go. W uroczystości udział 
wzięli Wicewojewoda 
Aneta Niestrawska, Bur-
mistrz Kłodawy Piotr Mi-
chalak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof 
Krusiński, Zastępca bur-
mistrza Katarzyna Hami-
ga, przedstawiciele IPN, 
poczty sztandarowe. Na 
zaproszenie Burmistrza 
Kłodawy, wojskowej asysty 
honorowej udzielił 1. Dy-
wizjon Lotniczy z Leźnicy 
Wielkiej, który wystawił 
również posterunek hono-
rowy przy pomniku i uczcił 
pamięć pułkownika salwą.


