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INFORMACJE GMINNE

Przebudowa Ratusza

Przebudowa ulic Boh. 
Września 1939 r. i 3 Maja

Budowa sieci wod-kan.

Plac targowy w nowej  
odsłonie (I etap)

„Solniczka”

Nowy bus do przewozu 
osób niepełnosprawnych

Dwa nowe radiowozy

Podatki 

Lokalne połączenia auto-
busowe

30-lecie Samorządu  
Terytorialnego

Inwestycja w Leszczach

Remont budynku  
UMiG w Kłodawie

Nowe plenerowe  
siłownie zewnętrzne

Jazy na Rgilewce 

Nowo zakupiona  
śmieciarka

„Posiłek w szkole  
i w domu”

„Zdalna Szkoła”

Pierwsza Akademia Kobiet

Kino pod gwiazdami

Działalność GOK

Szczególne miejsca  
w historii Kłodawy

„Kłodawskie Dwory” 2020

Nowa publikacja  
o kłodawskich bohaterach

I. Powiatowy Plener 
Malarski

Gminna Olimpiada  
Ekologiczna

Nowy podnośnik dla OSP

60-lecie Górniczej  
Orkiestry Dętej „Solanie”

Na stronach m.in.

Z bliża się koniec 2020 roku, 
drugiego roku mojej kaden-

cji, przyszedł więc czas na jego 
podsumowanie. W nowym numerze 
Gazety Kłodawskiej przedstawiam 
Państwu rezultaty współpracy 
z Radą Miejską w Kłodawie, która 
możliwa była dzięki kompetencjom 
i zaangażowaniu pracowników ad-
ministracji samorządowej.

Rok 2020 okazał się rokiem 
bardzo trudnym. Epidemia, która 
wciąż trwa utrudnia nam codzienne 
funkcjonowanie, a jej skutki gospo-
darcze i społeczne będziemy od-
czuwać z pewnością jeszcze przez 
wiele miesięcy po jej zakończeniu. 
Mimo tych warunków, podejmowa-

liśmy jako samorząd wiele działań, 
dzięki którym udało nam się zre-
alizować ważne dla naszej gminy 
inwestycje. Z kluczowego punktu 
widzenia, chciałbym tu wskazać 
te, które poprawiły infrastrukturę 
gminną, choćby w zakresie budowy 
dróg, ulic i chodników, moderniza-
cji oświetlenia ulicznego. W swych 
działaniach nie pominęliśmy rów-
nież sfery kulturalnej, sportowej 
i oświatowej. 

Realizacja inwestycji wymaga 
bardzo często posiadania znacz-
nych środków finansowych, stąd też 
duży nacisk położyłem na pozyski-
wanie funduszy zewnętrznych, tych 
krajowych, jak i unijnych. Poprzez 

współfinansowanie realizacji za-
dań z dotacji udało się wybudować 
nie tylko ulice w mieście, ale także 
przeprowadzić remont i doposażyć 
stołówki szkolne w szkołach pod-
stawowych w Kłodawie, czy też 
doposażyć nasze jednostki w sprzęt 
komputerowy, który umożliwił dzie-
ciom kłodawskich szkół realizację 
obowiązku szkolnego poprzez na-
ukę zdalną.

Z satysfakcją przyjąłem infor-
mację o tym, że Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kłodawie otrzymała 
podnośnik strażacki, który zastąpił 
wysłużoną, ponad 40 – letnią Ifę. 
Udało się także pozyskać środki ze-
wnętrzne na doposażenie jednostek 
OSP z terenu całej gminy. Wspólnie 
z sąsiednimi samorządami Przed-
cza i Chodowa, wsparliśmy Policję 
w zakupie dwóch nowych radiowo-
zów. Wszystkie te działania w spo-
sób znaczący przyczyniły się do 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
przez mieszkańców.

W bieżącym roku rozpoczęła 
się długo oczekiwana inwestycja 
związana z budową sieci gazowej. 
Pierwsze metry gazociągu zostały 
wbudowane w al. 1 Maja oraz ul. 
Zawodnią. W planach są kolejne 
lokalizacje, a przewidywany termin 
zakończenia gazyfikacji to rok 2023. 

Dumą powinien napawać nas 
fakt, że w Leszczach powstaje Cen-
tralny Magazyn Próbek Geologicz-
nych. Po wielu latach niepewności 
zdecydowano jednak, że będzie 
zlokalizowany w naszej gminie. 
Wartość tej prestiżowej inwestycji 
Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego - Państwowego Instytutu 
Badawczego to ponad 46 milionów 
złotych.

Kończący się rok to również 
rok wdrażania ustawowych zmian 
w zakresie przepisów odnośnie go-
spodarowania odpadami. Przed-
stawiłem Radzie Miejskiej uchwały 
regulujące tą sferę działalności 
naszej gminy, dostosowując prawo 

lokalne do ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach. Niestety, zwiększenie za-
kresu odbieranych odpadów 
oraz częstotliwości ich odbioru 
spowodowało konieczny wzrost 
opłaty z tego tytułu.

Wielkim rozczarowaniem 
zakończyła się realizacja za-
dania pn. ,,Rozbudowa i prze-
budowa gospodarki wodno 
– ściekowej w aglomeracji 
Kłodawa". W poprzednich 
kadencjach pozyskano na 
opracowanie dokumentacji  
250 tys. zł dotacji, jednak gdy 
były ogłaszane nabory wnio-
sków w latach 2015 - 2017, nie 
złożono wniosku. W efekcie 
czego gmina będzie musiała 
zwrócić wypłaconą dotację 
powiększoną o odsetki za okres 
ponad 4 lat, a wciąż do rozwią-
zania są problemy starzejącej 
się coraz bardziej oczyszczalni 
ścieków w Pomarzanach Fa-
brycznych i stacji uzdatniania 
wody przy ul. Bierzwieńskiej 
w Kłodawie. To szczególnie 
smutna wiadomość w roku, 
w którym odrodzone samorzą-
dy obchodzą jubileusz 30 – le-
cia swoich dokonań i osiągnięć.

Dziękuję wszystkim Rad-
nym Rady Miejskiej w Kłoda-
wie za merytoryczną dyskusję, 
szczególnie za konstruktywną 
różnicę zdań, w wyniku której 
udawało się podejmować dobre 
dla gminy decyzje i nadawać 
właściwe kierunki jej rozwoju. 
Dziękuję również kierownikom 
i pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy, jednostek podległych 
za realizację planów i zamie-
rzeń Burmistrza i Rady Miej-
skiej oraz za aktywny wkład 
w życie lokalnego samorządu, 
bez Was, wielu planów nie uda-
łoby się zrealizować.
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Przebudowa Ratusza 
Miejskiego

Gmina Kłodawa zawnioskowała o środki na 
dostosowanie budynku Ratusza do funkcji uży-
teczności publicznej związanej z dziedzictwem 
kulturowym.

Przebudowano ulice Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja

W wyniku zreali-
zowanych prac 

uzyskano 645 mb no-
wej nawierzchni asfalto-
wej oraz 401 mb nowe-
go chodnika. Całkowita 
wartość zadania to kwota  
1.090.489,18 zł, w tym 
udział środków własnych 

B udynek Ratusza Miej-
skiego stanowi re-

prezentacyjny dla miasta 
gmach użyteczności pu-
blicznej, jest dominującym 
akcentem w zabudowie 
przyrynkowej. Nowa do-
kumentacja projektowo-
-kosztorysowa przebudo-
wy Ratusza w Kłodawie 
została opracowana. Za-
kłada, oprócz jego adapta-
cji, także dostosowanie do 
funkcji użyteczności pu-

18 września 2020 r. odbył się odbiór techniczny robót drogowych związanych z przebudową ulic.

– 518.052,18 zł oraz Fun-
duszu Dróg Samorzą-
dowych – 572.437,00 zł. 
Ponadto ze środków wła-
snych gminy wyremonto-
wano odcinek chodnika 
i miejsca postojowe przy  
ul. 3 Maja. Wartość tych 
robót to 104.437,20 zł.

blicznej związanej z dzie-
dzictwem kulturowym 
oraz odrestaurowanie 
jako zabytku istotnego dla 
Gminy Kłodawa. O wspar-
cie finansowe na realizację 
tego przedsięwzięcia, wy-
stąpiono w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wniosek opie-
wa na kwotę 1.500.000 zł. 
Nabór ten nie został jesz-
cze rozstrzygnięty.
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Wniosek na budowę  
ul. Polnej złożony
B udowa ul. Polnej 

w Kłodawie to kolej-
na inwestycja drogowa, na 
którą Gmina Kłodawa zło-
żyła wniosek o dofinanso-
wanie ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 

że przykanalików kanali-
zacji deszczowej. Ponadto 
zostanie uzupełnione bra-
kujące oświetlenie uliczne. 
Realizację inwestycji prze-
widuje się w roku 2021.

W ramach inwestycji prze-
widziano między innymi 
budowę ulicy o nawierzch-
ni z kostki brukowej o dłu-
gości 728 mb i szerokości 
5 m, budowę chodnika 
i wjazdów na posesje, a tak-

Umowy  
na przebudowę  
al. 1 Maja  
podpisane
2 2 czerwca tego 

roku w Staro-
stwie Powiatowym w Kole, 
Burmistrz Kłodawy Piotr 
Michalak oraz Skarbnik 
Gminy Grzegorz Dzięgie-
lewski podpisali z I Wice-
wojewodą Wielkopolskim 
Anetą Niestrawską umowę 
na dofinansowanie zadania 
obejmującego przebudowę 
ulicy al. 1 Maja. 

Gmina Kłodawa otrzyma-
ła z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych wsparcie w wysoko-
ści 1.299.761,94 zł. W ramach 
przeprowadzonego postępo-
wania o udzielenie zamó-

wienia publicznego w dniu 
14 lipca br. została zawar-
ta umowa z Przedsiębior-
stwem Robót Drogowo 
– Mostowych S.A. z sie-
dzibą w Kole na realizację 
tej inwestycji, o wartości 
1.939.997,13 zł. Zakres prac 
obejmuje roboty drogowe na 
odcinku 730,30 mb, w tym 
m.in. wykonanie chodnika 
i wjazdów, wymianę na-
wierzchni jezdni, a także 
budowę ścieżki pieszo – ro-
werowej. Termin wykona-
nia zadania to 30 kwietnia 
2021 r.

Nowelizacja rozpo-
rządzenia w sprawie 

wykroczeń przewiduje, że 
strażnik miejski ma prawo 
nałożyć mandat do 500 zł na 
osobę, która: 

 ` nie złożyła deklaracji, 
która jest podstawą do wy-
liczenia opłat za wywóz od-
padów,

 ` podała w deklaracji fał-
szywe informacje, np. za-
niżyła liczbę domowników 
mieszkających pod danym 
adresem,

 ` nieprawidłowo segreguje 
śmieci.

Podstawą prawną jest art. 
10 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porząd-
ku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) 
oraz Rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie 
wykroczeń, za które straż-
nicy straży gminnych są 

uprawnieni do nakładania 
grzywien w drodze mandatu 
karnego z dnia 17 listopada 
2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 
2026). Zgodnie z art. 6m ust. 
2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 
ze zm.), w przypadku zmia-
ny danych będących pod-
stawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiła zmiana. 

Deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
można pobrać na stronie 
internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Kłodawie, 
bip.klodawa.wlkp.pl.

Od 4 września 2020r. straż miejska naby-
ła uprawnienia do nakładania grzywien  
w drodze mandatu karnego za nieprawdzi-
we dane w deklaracji śmieciowej.

Nowe uprawnienia 
Straży Miejskiej
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Drogi powiatowe po remoncie

W sierpniu bieżą-
cego roku wyre-

montowane zostały dwa 
odcinki dróg powiato-
wych - nr 3405 P w miej-
scowości Głogowa oraz 
3401 P w miejscowo-

ści Rycerzew. Pierwszy 
z nich to 800 mb nowej 
nawierzchni asfaltowej 
o całkowitej wartości 
zadania 167.236,49 zł. 
Drugi to 600 mb nowego 
utwardzenia bitumiczne-

go, którego koszt wyniósł 
105.634,37 zł. Udział 
środków z budżetu po-
wiatu to 60%, a pozosta-
łe 40% wartości zadań to 
wkład gminy.

Budowa sieci  
wodociągowych  
i kanalizacyjnych

Z akład Wodociągów 
i Kanalizacji w Kło-

dawie w ramach udzie-
lonych dotacji wykonuje 
zadania inwestycyjne 
polegające na budowie 
sieci wod.-kan. na terenie 
Gminy Kłodawa. W bie-
żącym roku wybudował 
już blisko 450 mb sieci 

wodociągowej w ul. Toruń-
skiej, co jest kontynuacją 
zadania z roku 2019, gdy 
uzupełniono brakującą sieć 
wodociągową w ul. Polnej. 
Ponadto przy al. 1 Maja 
trwają roboty obejmujące 
budowę około 550 mb sie-
ci wodociągowej i 825 mb 
sieci kanalizacyjnej. 

W ramach zawartej 
umowy z Przedsię-

biorstwem Robót Drogowo 
– Mostowych S.A. z siedzibą 
w Kole, została wykonana 
nawierzchnia bitumiczna na 
odcinku o długości 489 mb. 

Przebudowa drogi  
gminnej w Bierzwiennej  
Długiej Kolonii

Wartość zrealizowanych robót 
opiewa na kwotę 287.719,88 zł, 
a otrzymane dofinansowanie 
ze środków budżetu Woje-
wództwa Wielkopolskiego to 
108.000,00 zł. Odbiór zadania 
nastąpił w lipcu. 

Ulica Krańcowa w przebudowie

14 października 2020 
r. została zawar-

ta umowa z firmą AG-
-BRUK Grzegorz Kotarski 
na realizację inwestycji 
w kwocie 328.435,02 zł, 
która w całości pochodzi 
z budżetu gminy. Roboty 
drogowe obejmują wyko-
nanie nawierzchni jezd-
ni, chodników i zjazdów 
z kostki brukowej (łącznie 
o powierzchni 1.503 m2). 
Tym samym zakończone 
zostaną prace związane 
z przebudową ulic na tym 
osiedlu, rozpoczęte jeszcze 
w 2018 roku, kiedy wybu-
dowana została ul. Trakto-
rowa, a w roku poprzednim 
ul. Rolnicza.
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Przebudowa chodnika  
przy ul. Warszawskiej

W ramach współpracy Gminy Kłodawa z Powiatem Kolskim przebudowany 
został chodnik przy ul. Warszawskiej na odcinku 215,60 mb. Wartość wy-

konanych robót, które zostały odebrane 13 października bieżącego roku to kwota 
152.122,83 zł. Inwestycja finansowana jest w partycypacji 50% Powiat Kolski - 50% 
Gmina Kłodawa.

Z adanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lesz-
czach i zagospodarowanie terenu” obejmuje swym 

zakresem montaż instalacji fotowoltaicznej i utwardzenie 
terenu. Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetli-
cy wiejskiej w Zbójnie” obejmuje swym zakresem montaż 
ogrodzenia i utwardzenie terenu.

Umowy na dofinansowanie zostały podpisane w obec-
ności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego i Radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Czesława Cieślaka.

W ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielko-
polska Wieś” dwie świetlice wiejskie otrzymały 
dofinansowanie w wysokości po 30.000 zł. 

Sołectwa Leszcze  
i Zbójno pięknieją  
w ramach Programu 
„Wielkopolska Odnowa 
Wsi”

Plac targowy w nowej  
odsłonie (I etap)

D obiegł końca I etap 
prac na placu tar-

gowym wykonanych na 
rzecz Gminy Kłodawa 
przez Inwestora - Pro-
jekt Kłodawa Sp. z o.o. 
Za uzyskanie możliwo-
ści korzystania z miejsc 
parkingowych, inwestor 
zobowiązał się do ułoże-

nia kostki brukowej na 
powierzchni 4865 mkw. 
wraz z odwodnieniem, 
a także do oświetlenia 
wybudowanego parkingu. 

W II etapie, na pod-
stawie zawartego poro-
zumienia przewidziano 
rozbiórkę istniejącego bu-
dynku, w którym zlokali-

zowane jest zaplecze sani-
tarne, służące do obsługi 
targowiska miejskiego, 
a w zamian zostanie wy-
budowany nowy budynek 
służący celom sanitarno 
– gospodarczym. Zostaną 
także wykonane nowe, za-
daszone stanowiska han-
dlowe.
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Aleja 1000-lecia 
otwarta

Wniosek  
na przebudowę  
drogi w m. Łążek

S ymbolicznego otwar-
cia i przecięcia wstęgi 

8 lipca bieżącego roku do-
konali posłowie na Sejm 
RP: Witold Czarnecki, 
Zbigniew Hoffmann, Le-
szek Galemba, I Wicewoje-
woda Wielkopolski Aneta 
Niestrawska, Burmistrz 
Kłodawy Piotr Michalak, 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłodawie 
Krzysztof Krusiński oraz 

W ramach środków z budże-
tu Województwa Wiel-

kopolskiego na budowę dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych, 
został złożony wniosek o udziele-
nie w roku 2021 dotacji na prze-
budowę drogi w miejscowości 

wykonawca robót Konrad 
Marek. Przebudowana ale-
ja 1000 – lecia to: 750 mb 
nowej nawierzchni asfalto-
wej, 694 mb nowego chod-
nika, 618 mb nowej ścieżki 
pieszo-rowerowej, 290 mb 
nowej kanalizacji deszczo-
wej. Wartość wykonanych 
robót to kwota 1.345.479,04 
zł, z czego 709.131,00 zł 
pochodzi z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Łążek. Zakres robót wskazany 
we wniosku obejmuje wykona-
nie asfaltowej nawierzchni jezdni 
o szerokości 4,50 m i długości 867 
mb. Wnioskowana kwota wsparcia  
to 195.075,00 zł. 

W łaśnie mija rok, jak Spół-
dzielnia Socjalna „Sol-

niczka” uzyskała wpis do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Tworzą 
ją dwa podmioty prawne: Gmina 
Kłodawa oraz Stowarzyszenie 
„Solna Dolina”. Jej powstanie było 
wynikiem zaobserwowanego za-
interesowania klientów indywidu-
alnych usługami cateringowymi 
i kompleksowym przygotowywa-
niem uroczystości rodzinnych, 
przy jednoczesnej niskiej podaży 
takich usług na lokalnym rynku.

Dokładnie 20 stycznia 2020 
roku rozpoczęło swoje funkcjo-
nowanie Bistro „Solniczka”, które 
zostało w Kłodawie i okolicy przy-
jęte bardzo entuzjastycznie. Już od 
pierwszych dni funkcjonowania 
zyskało wielu klientów zaintereso-
wanych zarówno domowymi obia-

dami, fast foodami, ofertą kawiarni, 
jak i obsługą imprez okolicznościo-
wych. W związku z trwającym 
stanem zagrożenia epidemicznego, 
Solniczka elastycznie dostosowuje 
się do wprowadzanych obostrzeń 
w zakresie funkcjonowania punk-
tów gastronomicznych. To wyjąt-
kowo trudny czas dla nas wszyst-
kich – powiedziała Prezes Zarządu 
– Magdalena Fabiniak. – Nasi pra-
cownicy codziennie szukają sposo-
bu, aby nie zamknąć definitywnie 
drzwi bistro przed klientami. Ten 
czas pokazał Zarządowi, że decy-
zja o uruchomieniu spółdzielni była 
słuszna. Nie tylko odpowiedzieli-
śmy na zapotrzebowanie lokalnego 
rynku, ale zyskaliśmy wyjątkowych 
pracowników, którzy w chwili kry-
zysu jaki nas dotknął udowodnili, 
jak ważna jest dla nich spółdzielnia 

i możliwość zespołowej pracy. To 
dodaje nam sił do stawiania czoła 
codziennym przeciwnościom. Je-
steśmy pełni nadziei, że uda nam 
się przetrwać ten szczególny okres, 
a nasi pracownicy odzyskają spo-
kój i stabilizację. Dbajcie o swoje 
zdrowie i życie i nie zapominajcie 
o nas. Wasze wsparcie jest teraz 
naszej spółdzielni niezwykle po-
trzebne!

Ekonomia społeczna wpi-
suje się w nowy model po-
lityki społecznej państwa 
i przyczynia się do rozwiązywania 

ważnych problemów społecznych 
na gruncie lokalnego środowiska. 
Fakt zawiązania spółdzielni socjal-
nej przez osoby prawne zdecydo-
wanie umacnia wiarę w powodze-
nie przedsięwzięcia. Spółdzielnia 
socjalna wspomaga proces akty-
wizacji i integracji osób zatrud-
nionych, jak również środowiska 
lokalnego, a kreatywność, zapał  
i otwartość w działaniu osób za-
trudnionych w spółdzielni i ich 
duża motywacja przyczyniają się 
do kreowania coraz silniejszej mar-
ki na lokalnym rynku. 
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D zieci z ograniczoną spraw-
nością z terenu naszej 

gminy dowożone są do specja-
listycznych ośrodków rehabi-
litacyjno-edukacyjno-wycho-
wawczych w Kole. W związku 
z tym Gmina Kłodawa złożyła 
wniosek do PCPR w Kole o do-
finansowanie ze środków - Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
w ramach „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami 
III – obszar D” (likwidacja ba-
rier transportowych) na dosta-
wę nowego 9- osobowego busa, 
przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, z moż-
liwością przewozu min. 1 osoby 
na wózku inwalidzkim. 

Nowy bus do przewozu 
osób niepełnosprawnych

Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku gminie zostało przyzna-
ne dofinansowanie w wysokości 
82.200,00 zł, jednak nie może ono 
stanowić więcej niż 60% wartości 
zakupu.

W ramach prowadzonego po-
stępowania wpłynęła 1 oferta od 
firmy Jaszpol sp. z o.o. ze Zgierza - 
dealera marki Renault. Wykonaw-
ca zaoferował dostawę samochodu 
Renault Trafic w cenie 130.500,00 
zł. Bus w kolorze czarnym będzie 
dostarczony jeszcze w tym roku.

Podziękowania kierujemy do 
Powiatu Kolskiego oraz Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kole za pomoc w realizacji for-
malności związanych z uzyska-
niem dofinansowania.

G mina Kłodawa na realizację 
przedsięwzięcia przekaza-

ła środki finansowe w wysokości 
41.430,00 zł. W sfinansowaniu za-
kupu radiowozów uczestniczyły 
również gminy Chodów i Przedecz 

po 20.715 zł. Dwa nowo zakupio-
ne radiowozy marki Hyundai i30 
służyć będą policjantom z Ko-
misariatu Policji w Kłodawie na 
terenie Gmin Kłodawa, Chodów 
i Przedecz.

Piotr Michalak Burmistrz Kłodawy uczestniczył w od-
prawie podsumowującej efektywność służby funkcjona-
riuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole za 2019 rok, 
podczas której odbyło się symboliczne przekazanie ra-
diowozów przez włodarzy partycypujących w sfinanso-
waniu ich zakupu.

Komisariat Policji  
w Kłodawie otrzymał  
dwa nowe radiowozy

Przebudowa chodnika  
przy ul. Łąkowej

J eszcze do końca tego roku 
przebudowany zostanie chod-

nik wraz z infrastrukturą na 
odcinku wzdłuż ulicy Łąkowej 
w Kłodawie. Prace prowadzone są 
na chodniku od północnej strony, 
tj. po prawej stronie idąc od ul. 
Dąbskiej w kierunku ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. Na odcinku 
o długości 191 m wybrukowany 
zostanie chodnik, odnowione zjaz-
dy, a tereny zielone obsiane trawą.

Koszt robót budowlanych wraz 
z nadzorem inwestorskim i doku-
mentacją wyniesie 130.397,84 zł.

Inwestycja realizowana jest 
przez Powiat Kolski, a Gmina 
Kłodawa partycypuje w kosztach 
w wysokości 50%.

W 2021 roku podjęte zostaną 
prace związane z odnowieniem 
nawierzchni ulicy Łąkowej i prze-
budową chodnika po stronie połu-
dniowej.
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Rozwój e-usług w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Kłodawie

„Zwiększenie uczest-
nictwa mieszkańców Gminy 
Kłodawa w życiu publicz-
nym poprzez rozwój e-usług" 
nowy projekt, którego celem 
jest usprawnienie kontaktu 
pomiędzy mieszkańcami, 
przedsiębiorcami i innymi oso-
bami załatwiającymi sprawy 
urzędowe a Urzędem Miasta 
i Gminy w Kłodawie.

Wniosek o dofinansowa-
nie projektu złożony został 
w naborze ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Finansowany 
jest z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, 
Społeczeństwo Informacyjne, 
Rozwój elektronicznych usług 
publicznych.

Projekt polega na wdroże-
niu i uruchomieniu Portalu Ob-
sługi Interesanta oraz wprowa-
dzeniu e-usług, które zapewnią 
możliwość załatwienia sprawy 
przez Internet, ułatwią również 
dostęp do informacji we wła-
snych sprawach realizowanych 
w urzędzie. Ważną zaletą bę-
dzie możliwość dokonywania 
płatności elektronicznych za 
wybrane wierzytelności oraz 

indywidualne informowanie 
o konieczności dokonania 
czynności administracyjnych 
za pomocą różnych mediów 
komunikacyjnych, m.in. urzą-
dzeń mobilnych. Projekt zakła-
da modernizację i rozbudowę 
istniejącej infrastruktury in-
formatycznej urzędu.

Całkowita kwota tego pro-
jektu wynosi 796.040 zł. Po-
ziom dofinansowania to 85% 
kwoty, czyli 676.634 zł, przy 
wkładzie gminy w kwocie 
119.406 zł. 

Rozstrzygnięcie konkur-
su zaplanowane jest w maju  
2021 roku.

Przywracamy  
lokalne połączenia  
autobusowe

D ofinansowanie przywraca-
nych lokalnych połączeń au-

tobusowych umożliwia Fundusz 
Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców oraz 
w porozumieniu z PKS w Koni-
nie, zaprojektowano przywróce-
nie następujących linii komunika-
cyjnych: 

Krzykosy – Łążek przez Kło-
dawę (linia nr 3009063501U), 
Krzykosy – Kłodawa przez 
Cząstków- Pomarzany Fabryczne 
(linia nr 3009063503U), Kłoda-
wa- Dzióbin przez Bierzwien-
na Długa - Rysiny (linia nr 
3009063507U), Dąbrówka – Kło-
dawa przez Pomarzany Fabrycz-
ne (linia nr 3009063932U), Lubo-

Gmina Kłodawa złożyła do Wojewody Wielkopol-
skiego wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku 5 linii  
autobusowych. 

niek – Kłodawa przez Słupeczka 
(linia nr 3009063933U). Łączna 
długość połączeń linii komunika-
cyjnych wynosi 77 km. 

Wnioskowana kwoty dopła-
ty to 102 948,00 zł, stanowi ona  
84 % kwoty deficytu wyliczone-
go dla wyżej wymienionych linii,  
tj. 122 508,12 zł.

Celem wsparcia Funduszu, 
poprzez zwiększenie siatki po-
łączeń autobusowych, jest stwo-
rzenie możliwości mieszkańcom, 
przede wszystkim z mniejszych 
miejscowości, dotarcia środkami 
transportu publicznego do pracy, 
szkół, placówek zdrowia i insty-
tucji kultury oraz, co jest ważne 
dla naszej gminy, na stację PKP 
Kłodawa.

Stawki podatkowe 
pozostaną  
niezmienione  
w 2021 roku

O znacza to, że staw-
ki podatku w naszej 

gminie pozostaną na pozio-
mie z lat 2019 i 2020. Usta-
wowym uprawnieniem 
gmin w zakresie podatków 
lokalnych, m.in. podatku 
od nieruchomości, rolnego, 
leśnego, podatku od środ-
ków transportowych oraz 
opłaty targowej jest moż-
liwość ustalania stawek 
podatkowych w granicach 
stawek ustawowych. Wpły-
wy z podatków lokalnych 
stanowią jedno z głównych 
źródeł dochodów własnych 
naszej gminy, tym samym 
gwarantują wykonywanie 

Burmistrz Kłodawy biorąc pod uwagę obecną sy-
tuację w naszym kraju oraz kierując się racjonal-
nym podejściem, nie wystąpił do Rady Miejskiej 
w Kłodawie z propozycją uchwalenia innych, niż 
dotychczas obowiązujące, stawek podatkowych.

zadań nałożonych na samo-
rząd lokalny. Przeznaczane 
są m.in. na inwestycje oraz 
na utrzymanie dróg gmin-
nych, oświetlenie uliczne, 
utrzymanie zieleni miej-
skiej, wydatki w szkołach, 
ochronę przeciwpożarową, 
itp.

Nasz samorząd re-
alizuje przedsięwzięcia 
i programy, wykorzystu-
jąc w pierwszej kolejności 
wszelkie możliwości pozy-
skania dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych, by 
w jak największym stopniu 
zaspokajać potrzeby lokal-
nej społeczności.
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Dbałość o środowisko 
oraz oszczędność -  
fotowoltaika na budynku 
GOK oraz świetlicy  
wiejskiej w Pomarzanach 
Fabrycznych

I nwestycja instalacji pa-
neli fotowoltaicznych 

w znacznym stopniu po-
zwoli gminie obniżyć 
koszty energii elektrycznej, 
a także w korzystny sposób 
wpłynie na środowisko.

Do końca 2020 roku na 
dachu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłodawie zosta-
nie zainstalowany system 
fotowoltaiczny ON-GRID 

o mocy 9,8 kWp, który bę-
dzie składał się z 30 szt. 
modułów fotowoltaicznych.

Natomiast na dachu 
świetlicy wiejskiej w Po-
marzanach Fabrycznych 
instalacja będzie miała 
moc 5,2 kWp - 16 szt. 
modułów fotowolta-
icznych. Łączny koszt 
szacuje się na kwotę  
ok. 76 000 zł.

Inwestycja w Leszczach

W Leszczach po-
wstanie nowocze-

sna hala przeznaczona do 
przechowywania próbek 
geologicznych, głównie 
w postaci rdzeni wiertni-
czych, a także budynek 
analityczno-laboratoryjny, 

który umożliwi wykony-
wanie na miejscu badań 
próbek geologicznych. 
Dzięki nowoczesnym sys-
temom wysokiego składo-
wania nowa hala PIG-PIB 
pomieści milion metrów 
bieżących rdzeni. Inwe-

Rozpoczęły się pierwsze prace budowlane kluczowej inwestycji Państwowego 
Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Leszczach.

stycja zostanie sfinanso-
wana ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Jej koszt to: 
46.457.093,66 zł. 

Otwarcie obiektu pla-
nowane jest na 2023 rok.

30-lecie  
Samorządu  
Terytorialnego

W tym roku przypa-
dła 30. rocznica 

tego ważnego wydarzenia. 
Wybory 27 maja 1990 były 
pierwszymi w pełni wolny-
mi wyborami w powojennej 
historii Polski. Reforma sa-
morządowa zdecentralizo-
wała kraj, dzieląc go na gmi-
ny, a docelowo na powiaty 
i województwa i oddała 
część władzy i głos miesz-
kańcom. 

30 lat samorządności to 
trzy dekady ogromnej pracy 
mieszkańców i samorządow-
ców, to wielka lekcja samo-
dzielnego decydowania o na-
szym najbliższym otoczeniu. 
W dzień jubileuszu uczcili-
śmy dorobek wszystkich ka-
dencji kłodawskiego samo-
rządu, pracę pracowników 
samorządowych, członków 
wspólnot, wszystkich ludzi 
działających na rzecz na-

27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych 
roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnow-
szą historię polskiej samorządności, obchodziliśmy 
Dzień Samorządu Terytorialnego.

szej kłodawskiej wspólnoty, 
którzy swoją odpowiedzial-
nością i skutecznością gwa-
rantują dalszy rozwój naszej 
gminy oraz realizują oczeki-
wania jej mieszkańców. 

Kłodawski samorząd 
przez 8 kadencji reprezento-
wany był przez 107 radnych. 
Funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kłodawie 
pełnili: Wacław Kurpik, 
Antoni Sikorski, Tadeusz 
Łojewski, Jadwiga Jaroniew-
ska, Jerzy Cichocki, Grze-
gorz Siwiński i obecnie 
Krzysztof Krusiński. 

Burmistrzami Kłoda-
wy byli Józef Chudy (1990-
1994; 2006-2012), Zdzisław 
Domański (1994-2006), Ro-
bert Olejniczak (2012-2018), 
pełniąca funkcję burmistrza 
Dorota Galus (2017-2018), 
obecnie Piotr Michalak.
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Oświetlenie uliczne 
uzupełnione

Nowy parking przy kłodawskim 
urzędzie

Trwają prace remontowe budynku  
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

P rzy budynku Urzę-
du Miasta i Gminy 

w Kłodawie został wy-
budowany nowy parking 
o nawierzchni z kostki 
brukowej, o powierzchni  

1.965 m2. Nowy par-
king posiada 46 miejsc 
parkingowych ogólno-
dostępnych, 3 miejsca 
parkingowe dla osób nie-
pełnosprawnych, 2 miej-

D ługo wyczekiwany 
remont elewacji obej-

muje demontaż okładziny 
elewacyjnej z blachy, do-
cieplenie ścian, częściową 
wymianę okien i parapetów 

W ramach posiadanych 
środków własnych 

oraz przy udziale finanso-
wym spółki Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe z Kali-
sza, Gmina Kłodawa reali-
zowała inwestycje dotyczą-
ce wymiany bądź budowy 
nowego oświetlenia ulicz-
nego. 

Lampy wymieniono 
przy ulicach: Armii Krajo-
wej i Górnicza (4 szt.), al. 1 
Maja (16 szt.), al. 1000-lecia 
(13 szt.), 3 Maja (10 szt.), 
Boh. Września 1939 r. (13 
szt.). 

Nowe oświetlenie wy-
budowano przy ulicach: 
Wspólna (4 szt.), Lipowa 
(7 szt.) oraz w miejsco-
wościach Kobylata (2 szt.) 

i Krzykosy (1 szt.) 
W bieżącym roku wy-

mienione i uzupełnione 
zostanie także oświetlenie 
przy ul. Barbary (12 szt.) 
i w miejscowości Bierzwien-
na Długa Kolonia (21 szt.). 

Wymieniono źródła 
oświetleniowe na energo-
oszczędne typu Led w lam-
pach przy ul. Przedeckiej 
i al. Tadeusza Kościuszki. 
Obecnie zamontowane ża-
rówki pobierają 24W (al. 
Kościuszki) oraz 60W (ul. 
Przedecka). Żarówki typu 
Led pojawiły się również 
w lampach na Rgielewie. 
Wcześniej zużycie wynosi-
ło 250W dla jednej latarni. 
Dzięki tej zmianie uzyskano 
realną oszczędność kosztów.

sca parkingowe zastrze-
żone. Wykonawcą robót 
była firma „Architektura 
Krajobrazu” Marek Kraw-
czyński, a wartość zada-
nia to 379.774,90 zł. 

zewnętrznych oraz położe-
nie tynku zewnętrznego. 
Wykonawcą robót jest Za-
rząd Budynków i Usług 
Komunalnych w Kłodawie.

Sieć gazowa już w Kłodawie

P ierwsze skrzynki gazowe 
na terenie gminy Kłoda-

wa zostały już zamontowane, 
co potwierdza fakt przepro-
wadzanej obecnie gazyfikacji 
gminy Kłodawa. Inwestycję 
polegającą na budowie sieci 
gazowej średniego ciśnienia, 
obejmującą zakresem ob-
szar województwa łódzkiego 
i wielkopolskiego realizuje 
firma TEL-GAZ Polska Sp. 

z o.o. Gazociąg zasilający 
naszą gminę budowany jest 
na odcinku między Łęczycą 
i Kłodawą. Rozpoczęły się 
również prace montażowe na 
terenie miasta.

I etap inwestycji obejmuje 
obszar całego miasta i prze-
widuje wybudowanie sieci 
miejskiej o długości ponad 30 
km. Etap ten ma być zakoń-
czony w ciągu najbliższych 3 

lat. Następnie przewiduje się 
rozbudowę sieci na terenach 
wiejskich gminy Kłodawa. 

Budowa sieci gazu ziem-
nego przyczyni się w przyszło-
ści do poprawy środowiska, 
pozwoli na likwidację urzą-
dzeń grzewczych emitujących 
zanieczyszczenia powietrza, 
może przyczynić się do roz-
woju gminy, a także stanowić 
zachętę dla inwestorów. 
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Nowe plenerowe siłownie zewnętrzne

Dwa nowe place zabaw  
oddane do użytku

S iłownie zewnętrzne zostały zamontowane w sołec-
twach Tarnówka i Wólka Czepowa. Solidne i proste 

w obsłudze sprzęty służą do ćwiczeń różnych partii ciała. 
Siłownia plenerowa to uzupełnienie codziennego spaceru, 
marszu czy joggingu. Biegacz, orbitrek, wahadło, narciarz, 
wioślarz, maszyny do wyciskania – to tylko niektóre pro-
pozycje sprzętów do efektywnego treningu na powietrzu.

P rzy ulicy Tadeusza 
Kościuszki i Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego 
zamontowane zostały naj-
wyższej jakości, estetycz-
ne, wielofunkcyjne i – naj-
ważniejsze – bezpieczne 

place zabaw.
Przytulne domki 

z okienkami, szerokie, 
duże, słoneczne tarasy, 
mostki, zjeżdżalnie czekają 
na naszych milusińskich.

Budowa centrum rekre-
acyjno - wypoczynko-

wego przy ul. Kościelnej 
15 w Kłodawie polegała na 
zagospodarowaniu terenu, 
który tworzy 4 strefy wypo-
czynkowo – rekreacyjne:

 ` strefa zabawy dla naj-
młodszych - obejmująca 
zakup i montaż urządzenia 
zabawowego wraz z wyko-
naniem nawierzchni bez-
piecznej z piasku;

Projekt „Budowa centrum rekreacyjno - 
wypoczynkowego przy ul. Kościelnej 15” 
zakończony

 ` strefa stożka linowego- 
obejmująca zakup i montaż 
stożka linowego (tzw. lina-
rium) wraz z wykonaniem 
nawierzchni bezpiecznej 
z piasku amortyzującej 
upadek, dedykowane dla 
grupy wiekowej od 6 - 15 
lat;

 ` strefa terenu rekreacyj-
nego na miejscu płyty sta-
rego boiska do piłki nożnej;

 ` strefa wypoczynku i re-

Centrum zostało zrealizowane w celu nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom 
obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Solna Dolina” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

laksu- obejmująca wykona-
nie terenu wypoczynkowe-
go, montaż 16 szt. ławek, 2 
szt. koszy na śmieci, 2 szt. 
stojaków na rowery, wyko-
nanie energooszczędnego 
oświetlenia parkowego te-
renu poprzez montaż 4 szt. 
lamp LED oraz wykonanie 
monitoringu. 

Projekt został zrealizo-
wany przez Stowarzysze-
nie „Kłodawska Jedynka”.
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Z dolności retencyjne 
zlewni rzeki Rgilew-

ki zostały zwiększone po-
przez odbudowanie jazów. 

Dla potrzeb nawodnień 
użytków zielonych przyle-
głych do rzeki zostały od-
budowane dwa jazy znajdu-
jące się na rzece Rgilewce 
na terenie gminy Kłodawa 
w miejscowości Cząstków 
(w km 20+250 rzeki Rgi-
lewki) oraz w miejscowo-
ści Pomarzany Fabryczne 
(w km 22+762 rzeki Rgi-
lewki – w pobliżu oczysz-
czalni ścieków). Ponadto, 
w ramach inwestycji wyko-
szono brzegi i oczyszczono 
dno rzeki Rgilewki. Roze-

brane zostały dotychczaso-
we żelbetowe konstrukcje 
istniejących jazów wraz 
z umocnieniem dna i skarp 
koryta rzeki powyżej i po-
niżej budowli. W miejsce 
istniejących urządzeń zain-
stalowano jazy o konstruk-
cji trzyprzęsłowej.

Prace związane z reali-
zacją inwestycji na terenie 
gminy Kłodawa trwały od 
22 lipca do 12 listopada 
2020 r. Wykonawcą robót 
było przedsiębiorstwo Bud-
mix Sp. z o.o, na podstawie 
umowy zawartej z Pań-
stwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie Za-
rząd Zlewni w Kole.

Na rzece Rgilewce zrealizowana została inwe-
stycja polegająca na regulacji przepływu rze-
ki oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych, 
poprzez budowę nowych obiektów służących 
zmiennemu piętrzeniu powierzchniowych wód 
płynących.

Jazy na Rgilewce  
odbudowane

W celu poprawy 
czystości i po-

rządku miejsc gromadze-
nia odpadów komunal-
nych oraz rozwiązania 
problemu przepełniają-
cych się pojemników typu 
dzwon na papier i tektu-
rę, zakupiono 8 szt. po-
jemników do selektyw-
nej zbiórki odpadów  

komunalnych.
Pojemniki są ustawio-

ne przy ul. Bohaterów 
Września 1939 r., ul. Wła-
dysława Kapicy, ul. Hen-
ryka Dąbrowskiego, ul. 
Górniczej oraz ul. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskie-
go. Łączny koszt zakupu 
wyniósł 14.870,70 zł.

Ponadto zakupio-

no 20 szt. koszy par-
kowych. Część z nich 
znalazła miejsce przy 
ulicy al. 1000-lecia oraz 
na terenach przyległych 
do drogi wojewódzkiej 
nr 263, w pasie drogo-
wym ul. Dąbskiej oraz 
ul. Bierzwieńskiej. 
Łączny koszt zakupu  
14.145,00 zł.

Nowe kosze parkowe i pojemniki  
do zbiórki odpadów komunalnych

Od 1 lutego 2020 r. pa-
cjenci mogą korzy-

stać z usług medycznych 
świadczonych w Ośrodku 
Zdrowia w Lubońku w za-
kresie podstawowej opie-
ki zdrowotnej w ramach 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Podmiotem pro-
wadzącym jest ALEX-
-MED z siedzibą w Łodzi 
dr n.med. Alicja Raczyń-
ska Gabinety Lekarskie, 

a wśród zespołu leka-
rzy, pacjentów przyjmuje 
m. in. dr n.med. Cezary 
Chmielecki, dobrze znany 
mieszkańcom naszej gmi-
ny.

Ośrodek Zdrowia 
w Lubońku funkcjonuje 
od poniedziałku do piąt-
ku. Pacjenci mogą kon-
taktować się z ośrodkiem 
pod numerem telefonu  
797 829 209.

Ośrodek Zdrowia  
w Lubońku  
znów otwarty

Wielofunkcyjny, bia-
ły Mercedes Econic 

2629 obsługiwać będzie te-
ren całej naszej gminy. Nowo 
zakupiona śmieciarka posia-
da tylny wrzut na pojemni-

Nowo zakupiona śmieciarka  
Zarządu Budynków i Usług  
Komunalnych odbiera już odpady 
na terenie gminy 

ki z szerokim zasypem, co 
oznacza, że może być wyko-
rzystywana do odbioru odpa-
dów ze wszystkich rodzajów 
pojemników. Dopuszczalna 
masa całkowita 26.000 kg. 

Koszt zakupu śmieciarki 
wyniósł 84.870,00 zł. Gmina 
Kłodawa dofinansowała za-
kup w wysokości 40.000,00 
zł, pozostałe 44.870,00 zł to 
środki własne ZBiUK.
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Z otrzymanej dotacji w wysoko-
ści 18 000,00 zł oraz ze środ-

ków własnych Gminy w wysokości 
2 000,00 zł wykonano:

 ` renowację betonowych płyt 
nagrobnych oraz odnowienie 
kwatery żołnierzy niemieckich 
z I wojny światowej na cmen-
tarzu parafialnym w Kłodawie 
i cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim w Bierzwiennej Dłu-
giej Kolonii,

 ` odnowienie kwatery żołnie-
rzy z września 1939 r. na cmen-

tarzu parafialnym w Kłodawie.
Całkowity koszt prac wy-

niósł: 20 000 zł. 
Dla przypomnienia - 27 lute-

go 2020 r. zostało podpisane po-
rozumienie pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim a Burmistrzem 
Kłodawy, w sprawie przekaza-
nia dotacji celowej w wysokości 
18 000 zł na wykonanie prac re-
montowych, konserwacyjnych 
i utrzymanie porządku na gro-
bach i cmentarzach wojennych.

Prace remontowe, konserwacyjne i utrzymanie porządku  
na grobach i cmentarzach wojennych zostały zakończone

O d 1 stycznia 2021 r. wchodzą 
w życie regulacje wynikają-

ce z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Ustawodaw-
ca narzucił obowiązek gromadzenia 
odpadów w sposób selektywny (nie 
przewidziano możliwości braku se-
gregacji), zwiększył częstotliwość ich 
odbioru w poszczególnych miesiącach 
(w zabudowie jednorodzinnej wzrost 
liczby przejazdów w terenie wiejskim 
z 24 do 45), a także zobowiązał gminy 
do odbierania u źródła nowych, wcze-
śniej nieodbieranych frakcji odpadów, 
dotyczy to m.in. cotygodniowego od-
bioru bioodpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej (w poszczególnych miesią-
cach wzrost liczby przejazdów z 88 
do ok. 150). Bez wątpienia znalazło to 
swoje odbicie w prognozie kosztów na 
rok 2021.

Oprócz uchwalenia nowego regu-
laminu, dostosowanego do ww. usta-
wy, wprowadzony został nowy wzór 
deklaracji o gospodarowaniu odpada-
mi komunalnymi, a także zmienione 
zostały opłaty za gospodarowanie od-
padami, które będą obowiązywały od 

Przed nami istotna zmiana  
w gospodarce odpadami

1 stycznia 2021 r. 
Podstawową stawką w zabudowie 

jednorodzinnej będzie stawka 24 zł od 
osoby na miesiąc, z możliwością uzy-
skania bonifikaty w wysokości 3 zł/os. 
na miesiąc, jeśli nieruchomość będzie 
wyposażona w kompostownik, w któ-
rym gromadzone będą bioodpady, np. 
resztki kuchenne. Zachęcamy Państwa 
do wyposażenia swoich nieruchomo-
ści w odpowiednie kompostowniki 
i deklarowanie zagospodarowania 
bioodpadów, w ramach swojej nieru-
chomości. Może to w sposób znaczący 
obniżyć koszty miesięczne dla naszych 
gospodarstw domowych.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2021 
roku w zabudowie jednorodzinnej 
będzie odbierany popiół z palenisk 
domowych w okresie grzewczym. 
Obowiązek wyposażenia nieruchomo-
ści w pojemnik do tego przeznaczony 
będzie spoczywał na właścicielu.

W zabudowie wielorodzinnej (np. 
bloki) stawka za gospodarowanie od-
padami wynosić będzie 21 zł od osoby 
na miesiąc.

Osoby, którym wydano Kartę Du-

żej Rodziny od 1 stycznia 2021 roku 
będą mogły liczyć na 25% obniżkę, 
niezależnie od tego czy mieszkają 
w zabudowie wielorodzinnej czy jed-
norodzinnej.

Należy pamiętać, że segregowa-
nie odpadów przyczynia się nie tylko 
do ochrony środowiska, ale realnie 
zmniejsza koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami w na-
szej gminie. Najdroższe w utylizacji 
są zmieszane, czyli niesegregowane 
odpady komunalne – 345,60 zł/Mg, 
koszt utylizacji 1 Mg popiołu to 139,32 
zł, a najtańsze są frakcje segregowane: 
1,08 za 1 Mg (papier, tworzywa sztucz-
ne, szkło). 

Przykładowo, utylizacja 100 Mg 
(ton) papieru, szkła lub tworzyw sztucz-
nych może kosztować 108 zł brutto, gdy 
będą zebrane w sposób selektywny lub 
34 560 zł jeśli dostarczymy je jako 
niesegregowane odpady komunalne. 
Podobnie mniej kosztować będzie uty-
lizacja 100 Mg popiołu – 13 920 zł za-
miast 34 560 zł, gdy byłby dostarczony 
jako niesegregowane odpady komunal-
ne.

Gospodarka odpadami wymaga 
od wytwórców, czyli od nas wszyst-
kich dyscypliny w zakresie segregacji 
tego wszystkiego, czego się pozbywa-
my.

Zadbajmy, i w zabudowie jedno-

rodzinnej, jak i wielorodzinnej, aby 
poszczególne frakcje trafiały do odpo-
wiednich pojemników i worków. Każ-
da tona wysegregowanych odpadów 
obniża wysokość kosztów ponoszo-
nych przez gminę, a więc nas wszyst-
kich. 

Ponadto, od roku 2020 zmienił się 
system rozliczania za usługę wykony-
waną na rzecz gmin: gmina płaci za 
każdą tonę dostarczonych odpadów 
firmie je odbierającej, w naszym przy-
padku na dzień dzisiejszy to kwota 
361,80 zł brutto. Od nas więc zależy, 
czy końcowy koszt 1 Mg odpadów to 
kwota 707,40 zł czy 362,88 zł. I, choć 
nie znamy dzisiaj ceny, jaka zostanie 
zaoferowana w trwającym przetar-
gu, proporcje będą niezmienne: koszt 
całkowity to suma kosztu transpor-
tu i kosztu utylizacji odpadów. Za-
wsze tańsze w zagospodarowaniu 
i opłacalne dla Mieszkańców będą 
odpady segregowane, ponieważ koszt 
ich utylizacji to 1,08 zł brutto za 1 Mg 
(tonę).

Bardzo wyraźnie zatem widać, jak 
realny wpływ mamy na koszt funkcjo-
nowania systemu: przy odpowiedniej 
staranności z naszej strony, możemy 
osiągnąć pozytywny skutek w dbało-
ści o ekologię, dodatkowo mierzony 
realnymi oszczędnościami w naszych 
portfelach.
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W ramach tych środ-
ków w Szkole Pod-

stawowej Nr 1 w Kłodawie 
przeprowadzono generalny 
remont części kuchni: zmy-
walni oraz części produkcyj-
nej. Wartość prac remonto-
wych wyniosła 103.571,81 zł, 
w tym kwota dofinansowania 
80.000,00 zł, wkład wła-
sny 23 571,81 zł. W Szkole 

W ramach modułu 3 wieloletniego rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” Gmina Kłodawa pozyskała wsparcie 
finansowe w wysokości 160.000 zł na doposażenie  
i poprawę standardu funkcjonowania stołó-
wek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1  
w Kłodawie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie. 

Program rządowy 
„Posiłek w szkole  
i w domu”

Podstawowej Nr 2 w Kło-
dawie w ramach wsparcia 
zakupiono wyposażenie  
do kuchni, doposażono jadal-
nię oraz przeprowadzono re-
mont pomieszczeń. Wartość 
prac remontowych i zaku-
pów wyniosła 100.000,04 zł, 
w tym kwota dofinansowania 
80.000,00 zł, wkład własny 
gminy 20.000,04 zł.

B udynek świetlicy został 
wyremontowany i oddany 

do użytku w listopadzie 2019 
r. Wymienione zostały m.in. 
stolarka drzwiowa, okładziny 
ścienne, sufitowe i podłogowe, 
instalacje wodno-kanalizacyj-

Odremontowana świetlica wiejska w Dębinie 
aktywizuje i integruje mieszkańców

ne oraz częściowo instalacja 
elektryczna i odgromowa. Po-
nadto powstała nowa kotłow-
nia, zmienione zostało pokry-
cie dachowe, a obiekt zyskał 
nowe wyposażenie, parkingi 
i pochylnię dla osób niepełno-

sprawnych. 
Najważniejszym celem 

tego przedsięwzięcia było za-
pewnienie warunków do orga-
nizowania i animowania uczest-
nictwa społeczności wiejskiej 
w wydarzeniach artystycznych, 

kulturalnych i integracyjnych. 
Zajęcia i warsztaty skierowa-
ne są do osób wieku do 30 lat 
i powyżej 50. W stałej ofercie 
zajęć znajdują się hafciarstwo, 
szydełkowanie, bibułkarstwo, 
wikliniarstwo, garncarstwo, 
malarstwo, modelarstwo czy 
też mechatronika. Świetlica, za-
równo dzięki swoim warunkom 
lokalowym, jak i atrakcyjności 
programowej stała się miej-

scem, które daje mieszkańcom 
szerokie możliwości organiza-
cji i spędzania czasu. 

Realizację przedsięwzię-
cia pn. „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Dębinie” współ-
finansowano ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działa-
nia „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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Gminny Quiz  
Integracyjny  
„Nasza Mała,  
Wielka Ojczyzna”

W quizie wzię-
ło udział 17-cie 

3-osobowych drużyn 
reprezentujących miesz-
kańców gminy, zakłady 
pracy, szkoły i stowarzy-
szenia. Podobnie jak inne 
instytucje, Urząd Mia-
sta i Gminy w Kłodawie 
wystawił swoją drużynę.  
W jej składzie do rywa-

Po raz pierwszy w naszej gminie odbył się 
Gminny Quiz Integracyjny „Nasz Mała, Wiel-
ka Ojczyzna”. Wydarzenie odbyło się z ini-
cjatywy Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kłodawie 20 lutego 2020 r.

lizacji stanęli - Piotr Mi-
chalak, Izabela Nowak 
i Agata Nowak. Pierwsze 
miejsce zajęła druży-
na Szkoły Podstawowej  
Nr 2 w Kłodawie. Roz-
grywkom towarzyszyły 
ciekawe występy przygo-
towane przez dzieci i mło-
dzież. 

Projekty „Zdalna 
szkoła” oraz  
„Zdalna Szkoła +”

W ramach Progra-
mu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Prioryte-
towej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego In-
ternetu” na projekty gran-
towe pn. „Zdalna Szko-
ła” oraz „Zdalna Szkoła 
+” – Gmina Kłodawa 
pozyskała łącznie kwotę  

144.996,40 zł. W ramach 
tych środków zakupiono 54 
laptopy i 35 tabletów. Sprzęt 
komputerowy został roz-
dysponowany do szkół pod-
stawowych z terenu gminy 
Kłodawa. Szkoły natomiast 
użyczyły laptopy i tablety 
uczniom, którzy nie posia-
dali narzędzi do realizacji 
zdalnego nauczania. 

D la poprawy bez-
pieczeństwa spo-

łeczności przedszkolnej 
oraz osób przebywają-
cych na terenie przed-
szkola, warunków pra-
cy, wychowania i opieki, 

Z apewniając realiza-
cję obecnych kierun-

ków polityki oświatowej, 
przedszkole wykorzystuje 
w procesach edukacyj-
nych narzędzia i zasoby 
cyfrowe, a także korzysta 
z bezpiecznych i efektyw-
nych technologii cyfro-
wych. Nowe technologie 
mogą usprawnić nie tylko 
nauczanie, ale również za-

Nowości w Przedszkolu Nr 1 im. Jana 
Brzechwy w Kłodawie 
Bezpieczne przedszkole

Technologie cyfrowe wsparciem realizacji polityki 
oświatowej w przedszkolu

ograniczono dostęp do 
przedszkola i jego tere-
nu osobom nieuprawnio-
nym lub niepożądanym, 
poprzez nawiązanie 
współpracy z zewnętrz-
ną firmą ochroniarską. 

pewnić przedszkolakom 
atrakcyjną zabawę. W tym 
celu zakupiono 2 laptopy 
dla nauczycieli i 5 tabletów 
dla dzieci oraz 6 mini robo-
tów edukacyjnych Genibot 
z matą do kodowania (2 
roboty sfinansowała Rada 
Rodziców i 4 Geniboty 
Gmina Kłodawa). Genibot 
to mały, inteligentny robot 
edukacyjny do nauki pro-

Budynek przedszkola 
miejskiego wspierająco 
wyposażono w moni-
toring, a w każdej sali 
zamontowano domofony 
wizyjne.

gramowania, kształtujący 
kompetencje kluczowe: 
matematyczne, cyfrowe, 
wielojęzyczność. Jest nie 
tylko świetną zabawą dla 
dzieci i uatrakcyjnieniem 
zajęć, ale przede wszyst-
kim oswaja dzieci z nowy-
mi technologiami i podnosi 
efektywność nauki kodo-
wania i programowania.
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Kabaretowy Dzień Kobiet

Pierwsza Akademia Kobiet

Koncertowe Walentynki

A ktywne i ciekawe świata kobie-
ty z gminy Kłodawa spotkały 

się 9 marca na Pierwszej Akademii 
Kobiet. Wydarzenie zostało zainicjo-
wane przez wiceburmistrz Katarzynę 
Hamigę oraz kłodawskie kobiety. 

Celem wydarzenia było wzajemne 
poznanie siebie, a także poznanie po-
trzeb kobiecej społeczności. Spotkanie 
otworzyło również uczestniczki na 
prospołeczną inicjatywę, realizującą 
wartość bezinteresownej życzliwości 
i serdeczności, dającą możliwość inte-
gracji działań prospołecznych kobiet. 

Tematem przewodnim dyskusji 
były zagadnienia: Kim jest dzisiejsza 
kobieta? Kim jestem? Zastanawiałaś 
się kiedyś? Rozmowy nad potrzeba-

16 lutego 2020 r. w sali 
widowiskowej Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Kło-
dawie z okazji Walentynek 
odbył się koncert walentyn-

kowy w wykonaniu zespołu 
Quiet Voices ze Ślesina. Była 
to znakomita okazja do zaba-
wy - publiczność bawiła się 
wyśmienicie. 

W marcu tego roku odbyła się pierwsza Akademia Kobiet pod 
hasłem „Jej portret” .

O kobietach na wesoło – tak 
świętowały Kłodawianki 

w Dzień Kobiet. A wszystko 
za sprawą Kabaretu „Plagiat”, 
który wystąpił w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka 

8 marca miał miejsce wyjątkowy wieczór dedykowany 
kobietom z okazji ich święta.

mi i kierunkami konkretnych działań 
przyniosły różne pomysły. Wniosek 
- kobiety będą działać. Zapewne re-
alizacja inicjatyw przyniesie wiele ko-
rzyści społeczności lokalnej i nie tylko.

Kultury w Kłodawie. Kabaret 
„Plagiat” to grupa lokalnych 
„chłopaków do wzięcia”, lu-
bianych przez kłodawską pu-
bliczność oraz dobrze jej zna-
nych. 

Kino pod 
gwiazdami

2 5 lipca bieżącego roku, na 
świeżym powietrzu pod 

gołym niebem, na terenie stadionu 
sportowego, po raz pierwszy w Kło-
dawie zaistniało kino samochodowe. 
Projekcję filmu dla mieszkańców 
zorganizował Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłodawie. Nowa propozycja 
na spędzenie wspólnego wieczoru 
była również okazją do zaprezento-

wania przez kłodawski GOK nowego 
plenerowego nagłośnienia i oświetle-
nia. 

W organizację pokazu filmo-
wego włączyli się również: Urząd 
Miasta i Gminy w Kłodawie, Klub 
Sportowy ,,GÓRNIK Kłodawa”, 
kłodawska Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza i Ochotnicza Straż Pożar-
na oraz Policja i Straż Miejska. Kino 
pod gwiazdami okazało się ciekawą 
propozycją i cieszyło się dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców.
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GOK poprawia  
swój wygląd  
i funkcjonalność

G minny Ośrodek Kultury 
zyskał nowe możliwości 

organizacyjne, które przekła-
dają się na rozszerzenie oferty 
kulturalnej. 

We wnętrzu sali widowi-
skowej zostało wykonanych 
wiele prac, w tym wymienio-
no oświetlenie na widowni, 

cjonarnie, jak i podczas wyda-
rzeń plenerowych.

Obecnie trwa modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Poma-
rzanach Fabrycznych, w której 
GOK ma również swoją sie-
dzibę. Zaplanowany tu został 
remont wnętrza i otoczenia 
budynku świetlicy, budynku 
gospodarczego oraz ogrodze-
nia. Również wyremontowana 
i doposażona zostanie kuchnia 
i zaplecze kuchenne, m.in. za-
kupione zostaną meble ze stali 

przebudowano instalację elek-
tryczną sceny wraz z zaple-
czem, zmodernizowano pulpit 
obsługi technicznej, doposażo-
no salę widowiskową w sprzęt 
multimedialny oraz zakupiono 
nowy system nagłośnieniowy 
i oświetleniowy, który będzie 
wykorzystywany zarówno sta-

nierdzewnej, usprawnione zo-
stanie działanie instalacji wen-
tylacyjnej. Całość prac wyko-
nywanych jest we współpracy 
z Sołtys Pomarzan Fabrycznych 
- Panią Wiesławą Olczyk, Radą 
Sołecką oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich „Pomarzanki”.

Prace modernizacyjne 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury oraz świetlicy wiejskiej 
w Pomarzanach Fabrycznych 
potrwają do końca stycznia 
2021 roku.

N a budynku Gminnego Ośrodka Kultury została zamontowana ta-
blica upamiętniająca fakt istnienia w tym miejscu synagogi oraz 

tablica przy ulicy Łęczyckiej na terenie byłego Cmentarza Żydowskie-
go. 

Dziękujemy Pani dr Barbarze Gańczyk za opracowanie tekstu, któ-
ry znajduje się na tablicach, a Panu Rafałowi Marciniakowi za udo-
stępnienie zdjęcia przedstawiającego synagogę.

Aby ocalić od zapomnienia szczególne miejsca w historii 
Kłodawy, zamontowane zostały kolejne, dwie tablice in-
formacyjne.

Szczególne miejsca w historii Kłodawy
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Nowa publikacja  
o kłodawskich bohaterach

Trzy koncerty i dwie wystawy plastyczne złożyły się na Festiwal Kłodawskie 
Dwory, zorganizowany przez właścicieli historycznych dworków gminy Kło-
dawa wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Jesteśmy dumni, że kło-
dawianie wnieśli swój wkład 
w wojnę o zachowanie nie-
podległości II Rzeczpospoli-
tej. Warto zatem zgłębić wie-
dzę na ten temat, to między 
innymi nasza tożsamość, toż-
samość tej ziemi, a jednocze-
śnie dowód na umiłowanie 
wolnej Ojczyzny. Dzięki wy-
stawie odwiedzający poznali 
sylwetki kłodawian, uczestni-
ków wojny.

Uroczyste otwarcie wy-
stawy odbyło się 16 sierpnia 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, a poprzedzone zostało 
mszą św. w intencji Ojczy-
zny i poległych w jej obro-
nie, odprawioną w kościele 
parafialnym w Kłodawie. 
Serdeczne podziękowania 
należą się panu Ireneuszowi 

Wystawa „Kłodawianie 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919-1921”

Niewiarowskiemu za inicja-
tywę i realizację wystawy 
oraz partnerom: Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Kłoda-
wie i Muzeum Technik Cera-
micznych w Kole za wsparcie 
inicjatywy upamiętnienia 
Kłodawian w wojnie polsko – 
bolszewickiej.

Wystawę ,,Kłodawianie w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1919-1921" można było obejrzeć 
w kłodawskim GOK-u od sierpnia do wrze-
śnia.

„Kłodawskie Dwory” 2020
Festiwal 

W listopadzie ob-
chodziliśmy 190. 

rocznicę wybuchu Po-
wstania Listopadowego. 
Z tej okazji wydana została 
książka pt.: „Pełni nadziei 
i męstwa. Płk Józef By-
szewski oraz inni uczestni-
cy powstania listopadowe-
go z Ziemi Kłodawskiej”. 
Autorzy Marek Rezler, 

W części muzycznej od-
były się koncerty:

 ` 25 lipca - w Straszkowie 
recital fortepianowy Adama 
Kałduńskiego;

 ` 8 sierpnia w Kęcerzynie 
koncert kameralny w wyko-
naniu kwartetu smyczkowego 
„Noesis” w składzie: Domini-
ka Sznajder - I skrzypce, Sła-
womira Wilga - II skrzypce, 
Magdalena Agatowicz - altów-

Grażyna Niewiarowska 
i Ryszard Jaroszyński 
przybliżają postać i historię 
płk. Józefa Byszewskiego, 
jak również sylwetki in-
nych powstańców listopa-
dowych z okolic Kłodawy. 
Publikacja zawiera kalen-
darium powstania, opisuje 
powstanie w Wielkopol-
sce oraz przedstawia losy 

ka i Jakub Lemański - wiolon-
czela. W programie utwory 
XIX.wiecznych kompozyto-
rów polskich;

 ` 22 sierpnia w Wólce Cze-
powej - pieśń polska XIX. 
stulecia. Wykonawcy: Kata-
rzyna Zając - Caban (sopran), 
Konrad Derlatka (baryton), 
Grażyna Malec-Przedlacka 
(fortepian).

W części plastycznej 

I Pułku Mazurów.
 ` Wydanie jest współfi-

nansowane przez Samorząd 
Województwa Wielkopol-
skiego oraz Towarzystwo 
Samorządowe w Koninie. 
Gmina Kłodawa, Gmina 
Olszówka oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kło-
dawie udzieliły pomocy 
w wydaniu tej książki.

miały miejsce:
 ` 25 lipca malarstwo Jerzego 

Chmielińskiego w Straszko-
wie;

 ` 8 sierpnia w Kęcerzynie 
prace autorstwa Jadwigi Po-
mianowskiej-Wilde;

 ` 22 sierpnia w Wólce Cze-
powej prace artystek kło-
dawskich, kończące plener 
malarski organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury.

Pełni nadziei 
i męstwa

Płk Józef Byszewski oraz inni uczestnicy  
powstania listopadowego z Ziemi Kłodawskiej

Konin – Kłodawa 2020
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„Piękna nasza okolica” na płótnach  
I. Powiatowego Pleneru Malarskiego

W dniach 3-7 sierpnia 
odbywał się I. Po-

wiatowy Plener Malarski 
pod nazwą „Piękna nasza 
okolica”. Wydarzenie ad-
resowane było do lokal-
nych artystów, malarzy 
z powiatu kolskiego, a ce-
lem było namalowanie kil-
kunastu obrazów uwiecz-
niających piękno naszej 

okolicy tradycyjną tech-
niką olej/płótno, akryl/
płótno, akwarele/papier. 
W projekcie udział wzięło 
6 artystek z powiatu kol-
skiego Jadwiga Tyksińska, 
Danuta Ostrowska, Ur-
szula Ostrowska, Jadwiga 
Pomianowska – Wilde, 
Dorota Walczak i Paulina 
Chajdas.

Wszystkie prace zapre-
zentowane były w Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
w Kłodawie oraz podczas 
Festiwalu „Kłodawskie 
Dwory” w Wólce Cze-
powej. Serdecznie dzię-
kujemy Starostwu Po-
wiatowemu w Kole za 
współfinansowanie pro-
jektu.

12 września, po raz 
drugi już w gminie 

Kłodawa odbyły się EDD. 
Kłodawskie Dwory zrzesza-
jące właścicieli, użytkowni-
ków i miłośników dworów 
ziemiańskich z okolic Kło-
dawy zorganizowały w tym 
roku rajd rowerowy z grą 
terenową pod hasłem: „Szla-
kiem kolei wąskotorowej 
i dworów ziemiańskich okolic 
Kłodawy”. 

W rajdzie wzięli udział 
rowerzyści z grupy Rodzin-
ne Rajdy Rowerowe Golina, 
uczestnicy VII Środkowopol-
skiego Rajdu Rowerowego 
organizowanego przez Cen-
tralny Łuk Turystyczny oraz 
młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej SPSK w Wólce Cze-
powej. Uczestnicy odwiedzili 
i poznali historię dworów 
w Straszkowie, Straszkówku, 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
„Szlakiem kolei wąskotorowej 
i dworów ziemiańskich okolic 
Kłodawy”

Krzewacie, Pomarzanach. 
Rajd zakończył się w Wólce 
Czepowej. Uczestnicy po-
znali także historię uprawy 
buraka cukrowego podczas 
zwiedzania Izby Pamięci 
w Kutnowskiej Hodowli Bu-
raka Cukrowego w Straszko-
wie. 

Europejskie Dni Dzie-
dzictwa, to największy 
w Europie projekt społecz-
no-edukacyjny, a także naj-
ważniejsze święto zabytków 
kultury Starego Kontynen-
tu. Głównym celem EDD 
jest szeroko pojęta eduka-
cja historyczna i kulturalna, 
promowanie różnorodności 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego, podkreślenie 
wspólnych korzeni kultury 
europejskiej oraz propago-
wanie dialogu międzykultu-
rowego.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego 
lekturą Narodowego Czytania 2020

Gościem tegorocznego 
czytania była Aneta 

Niestrawska – I Wice-
wojewoda Wielkopol-
ski. W rolach bohate-
rów dramatu wystąpili: 
Balladyna – Renata Ba-
nasiak, Alina – Dorota 
Sylwestrzak, Wdowa/mat-
ka – Barbara Maćkowiak, 
Kirkor/Goniec/Wawel /
Narrator – Robert Bana-

We wrześniu tego roku odbyło się Narodowe 
Czytanie fragmentów „Balladyny” w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

siak, Pustelnik/Kanclerz – 
Piotr Bugaj, Grabiec – An-
drzej Czupryniak, Filon 
– Grzegorz Dzięgielewski, 
Fon Kostryn/Paź/Żoł-
nierz/strażnik/Narrator – 
Ryszard Szubert, Goplana 
– Aneta Niestrawska i Ka-
tarzyna Hamiga, Skierka – 
Aneta Zielińska, Chochlik 
– Maja Zielińska. 
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5 marca 2020 roku, 23 
uczniów z 6 szkół z Po-

wiatu Kolskiego: Szkoła Pod-
stawowa w Łuczywnie, Szko-
ła Podstawowa w Lubońku, 
Szkoła Podstawowa im. Win-
centego Witosa w Bogusła-
wicach, Szkoła Podstawowa 
im. Wisławy Szymborskiej 
w Kiełczewie Smużnym 

Etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. 
Białych Górników w Kłodawie. 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski.

T radycją w gminie Kło-
dawa jest organizacja 

Gminnej Olimpiada Eko-
logiczna. W roku bieżącym 
16 października, olimpiada 
przeprowadzona została 
w dwóch grupach wieko-
wych:

• I grupa – klasy IV – 
VI szkoły podstawowej;

• II grupa – gimnazjum 
i klasy VII I VIII szkoły 
podstawowej.

W olimpiadzie wzięło 
udział łącznie 23 uczniów 
ze szkół:

- Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Św. Jana Pawła II 
w Kłodawie,

- Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Białych Górników 

XXIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Gminna  
Olimpiada  
Ekologiczna

Pierwszym, Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 im. Świętego Jana 
Pawła II w Kłodawie oraz 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Białych Górników w Kłoda-
wie sprawdziło swoją wiedzę 
o Wielkopolsce.

Uczniowie musieli wy-
kazać się ponadprzeciętną 
wiedzą o regionie wielko-

w Kłodawie,
- Szkoła Podstawo-

wa im. gen. T. Kutrzeby 
w Bierzwiennej Długiej,

- Szkoła Podstawowa 
w Górkach,

- Szkoła Podstawowa 
w Korzeczniku.

Uczestnicy mieli do 
rozwiązania test skła-
dający się z 30 pytań 
o różnym stopniu trudności. 
Rywalizacja pomiędzy 
uczestnikami była bardzo 
zacięta, a poziom wyrów-
nany. 

Zarówno w I i II grupie 
wiekowej, w celu wyłonie-
nia zwycięzców przepro-
wadzono dogrywki. Laure-
atami Gminnej Olimpiady 

Ekologicznej zostali:
w I grupie:
• I miejsce – Julia Zim-

nicka – Szkoła Podstawowa 
w Górkach,

• II miejsce – Oliwia 
Andrzejewska – Szkoła 
Podstawowa w Korzeczni-

ku,
• III miejsce – Szymon 

Ignaczak - Szkoła Podsta-
wowa w Bierzwiennej Dłu-
giej,

w II grupie:
• I miejsce – Olga Król 

– Szkoła Podstawowa 

w Korzeczniku,
• II miejsce – Julia Ku-

biak – Szkoła Podstawowa 
w Korzeczniku,

• III miejsce – Krystian 
Wilk – Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Kłodawie.

polskim. Zakres tematyczny 
obejmował znajomość dzie-
dzictwa kulturowego Wiel-
kopolski, jej historii, flory, 
fauny, tradycji, architektury, 
gwary i kultury regionalnej. 
Dzięki wsparciu naszych 
przyjaciół i sympatyków trud 
i zaangażowanie uczestników 
został doceniony w postaci 
upominków ofiarowanych 
przez kłodawski samorząd, 
Radę Rodziców Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Białych 
Górników w Kłodawie i tra-
dycyjnie przez ich patrona – 
Kopalnię Soli „Kłodawa”.

31 sierpnia 2020 
roku zawarta 

została pomiędzy Po-
wiatem Kolskim a Gmi-
ną Kłodawa, umowa 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Gminie Kłodawa na re-
alizację przedsięwzięcia 
pod nazwą „Zapewnie-
nie gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z te-
renu powiatu kolskiego” 
na kwotę 13.000 zł. 

W ramach wsparcia, 
nasze jednostki OSP, 
w tym roku wzbogaciły 
się o: radiotelefon, pilar-
kę, zbieraki, rękawice, 
bosaki, węże i mostki 
przejazdowe, topory, 
łomy, kombinezony na 
owady, prądownice. 

Całość zadania to 
kwota 13.681,60 zł, po-
wstała różnica to środ-
ki z budżetu gminy  
Kłodawa.

Dotacja powiatu kolskiego  
dla OSP



21

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

INFORMACJE GMINNE / WYDANIE 2020

J uż po raz kolejny, 4 marca 2020 
roku w Domu Strażaka w Kło-

dawie odbyły się eliminacje Miej-
sko-Gminnego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Do turnieju przystąpiło 28 uczest-
ników z 8 szkół, którzy rywalizowali 
miedzy sobą w trzech grupach wieko-
wych. Do eliminacji powiatowych za-
kwalifikowały się następujące osoby:

• Szymon Ignaczak, Szkoła Pod-
stawowa w Bierzwiennej Długiej - 
grupa I (klasy I - VI),

• Marcin Kołodziejczak, Szkoła 
Podstawowa w Lubońku – grupa II 
(klasy VII - VIII),

• Piotr Miszczak, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
w Kłodawie – grupa III (szkoła po-
nadpodstawowa).

Turniej Wiedzy Pożarniczej

2 4 czerwca bieżącego roku na placu przed straż-
nicą w Kłodawie odbyła się uroczysta zbiórka 

przedstawicieli OSP i samorządu z okazji przekazania 
specjalistycznego podnośnika SHD 21 Volvo FL6 jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Po-
jazd Volvo FL6 SHD 21 to specjalistyczny sprzęt prze-
znaczony do udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych 
na wysokościach do 21 m. Zastąpił wysłużoną ponad 
40-letnią Ifę. Trafił do Kłodawy z jednostki Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

2 9 września 2020 roku pod-
pisana została umowa na 

powierzenie realizacji zadań z Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości. 

W ramach zadania nabyto wypo-
sażenie i sprzęt ratowniczy, na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kło-

dawie (ubrania bojowe – 4 zestawy, 
buty bojowe - 4 pary) oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krzykosach 
(ubrania bojowe – 3 zestawy, buty 
bojowe - 3 pary). Zadanie zostało zre-
alizowane w 99 % ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwości – 27.720 zł oraz 
w 1 % ze środków własnych budżetu 
Gminy Kłodawa – 280 zł.

7 września tego roku jed-
nostki OSP Kłodawa, 

OSP Bierzwienna i OSP Lu-
boniek złożyły za pośrednic-
twem Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kole, wnioski do 
Komendanta Głównego PSP 
w Warszawie o dof inanso-
wanie zakupu 11 kompletów 
umundurowania bojowego dla 
każdej z jednostek przy udzia-
le środków z budżetu Gminy 
Kłodawa:

 ` OSP Kłodawa - całkowity 
koszt przedsięwzięcia: 20.020 
zł, (dof inansowanie 19.019 zł, 
środki własne gminy 1.001 zł),

 ` OSP Luboniek - całkowity 
koszt przedsięwzięcia: 20.020 
zł, (dof inansowanie 19.019, zł, 
środki własne gminy 1.001 zł),

 ` OSP Bierzwienna Długa - 
całkowity koszt przedsięwzię-
cia: 20.020 zł, (dof inansowa-
nie 19.019 zł, środki własne 
gminy 1.001 zł). 

Dofinansowanie zosta-
ło przyznane, a zakupy będą 
zrealizowane do końca roku 
2020.

Przekazanie  
specjalistycznego  
podnośnika OSP  
w Kłodawie

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości

Wnioski  
na zakup ubrań  
bojowych
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I nicjatywa ówczesnego ka-
pelmistrza Leona Napar-

tego została zaakceptowana 
przez Mariana Domasika, dy-
rektora Kopalni Soli. Muzycy 
z niezwykłą dumą, godnością 

Górnicza Orkiestra Dęta „Solanie” powstała w roku 1960 pod nazwą Zakła-
dowa Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Kłodawa” w Kłodawie. Jest spadkobier-
czynią i kontynuatorką tradycji orkiestry strażackiej działającej od 1902 roku 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie.

Jubileusz 60-lecia Górniczej 
Orkiestry Dętej „Solanie” 

i najwyższym szacunkiem 
noszą czarne mundury i cza-
ko zwieńczone czerwonymi 
pióropuszami. „Solanie” ze 
szczerego serca kultywują tra-
dycje górnicze. Dla większo-

ści z nich są to także tradycje 
rodzinne, bowiem niewiele 
jest w Kłodawie osób, które 
nie miałyby wśród krewnych 
byłego lub obecnego pracow-
nika Kopalni Soli. 

Przez 60 lat działalności 
w orkiestrze grało ponad 200 
osób. „Solanie” koncertują 
w Polsce i poza jej granicami: 
w Rumunii, w Czechach, na 
Słowacji i w Niemczech, gdzie 
spotykają się z dużym aplau-
zem.

 Wizerunek, a przede 
wszystkim brzmienie i poziom 
artystyczny, orkiestra zawdzię-
cza swoim kapelmistrzom. 
Kłodawska Górnicza Orkie-
stra Dęta od początku swej 
działalności miała szczęście do 
kapelmistrzów obdarzonych 
nieprzeciętnym talentem, od-
znaczających się fachowością 
i zaangażowaniem w swoją 
pracę. Tę trudną i zaszczyt-
ną funkcję pełnili kolejno: 
Leon Naparty (1960-1961), 
Adam Matusiak (1961-1983), 
Leon Gołębiewski (1983-
1988), Roman Frontczak 
(1988-2007) i Maciej Bagiński 
(2007-nadal).

Repertuar Górniczej Or-
kiestry Dętej „Solanie” zawie-
ra ponad 300 tytułów, jednak 
o klasie orkiestry w większym 
stopniu świadczy rodzaj i cha-
rakter granych utworów niż ich 
liczba. W tej dziedzinie „Sola-
nie” również mają powody do 
dumy. Podczas ich występów 
można posłuchać zarówno 

najbardziej typowej dla or-
kiestr dętych muzyki marszo-
wej i ludowej, jak i przebojów 
operetkowych, musicalowych, 
dixlendowych, standardów 
muzyki rozrywkowej, rytmów 
latynoamerykańskich i wielu 
innych gatunków, nieraz rzad-
ko kojarzonych z orkiestrami 
dętymi. 

Obecnie Górnicza Orkie-
stra Dęta „Solanie” liczy 30 
instrumentalistów. Trzon ze-
społu stanowi młodzież. Mu-
zycy, mimo młodego wieku, 
prezentują w tej chwili wysoki 
poziom umiejętności. 

Działalność orkiestry 
wspierana jest przez stowa-
rzyszenie Górnicza Orkiestra 
Dęta „Solanie”, na czele któ-
rego stoi Zbigniew Soczyński 
Prezes Zarządu. Władze rów-
nież dbają o ciągłe doskonale-
nie warsztatu muzycznego jej 
członków, m.in. przez organi-
zowanie warsztatów dla mło-
dych instrumentalistów. 

Informacje nt. orkiestry 
umieszczane są na stronie in-
ternetowej orkiestrasolanie.
pl oraz fanpage Facebooku  
@orkiestrasolanie.

Archiwalne fotografie po-
chodzą ze zbiorów Waldemara 
Sztąbra, udostępnione przez 
Panią Grażynę Niewiarowską.
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III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”

W Sanktuarium na Pólku pod Bralinem w powiecie 
kępińskim 13 września 2020 roku odbyło się III 

Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. Gmina 
Kłodawa reprezentowana była przez delegację sołectw 
Leszcze, Janczewy, Zbójno i Krzykosy oraz kłodawską 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i Ochotniczą Straż Po-
żarną w Kłodawie.

Środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy Kłodawa

lp. instytucja/fundusz kwota przeznaczenie

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/
Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 60 000,00

Modernizacja świelicy  
i zagospodarowanie terenów 
w sołectwach Zbójno i Leszcze

2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 108 000,00 Budowa drogi w Bierzwiennej Długiej 
Kolonii

3 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 18 000,00 Renowacja grobów wojennych

4 Starostwo Powiatowe w Kole 13 000,00 Zakup wyposażenia i sprzętu 
ratowniczego OSP

5 Ministerstwo Sprawiedliwości / fundusz rządowy 27 720,00 Zakup wyposażenia OSP

6 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/ Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 500 000,00 Dofinansowanie inwestycji 

samorządowych

7 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 160 000,00 Remont stołówek i kuchni w szkołach

8 Centrum Projektów Polska Cyfrowa/program rządowy 144 996,40 Zakup tabletów, laptopów dla uczniów 
szkół podstawowych

9 Starostwo Powiatowe w Kole 2 000,00 Dofinansowanie działalności kulturalnej 
GOK w Kłodawie

10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/ 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 339 409,35 Modenizacja świetlicy wiejskiej  

w Dębinie

11 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Fundusz Dróg 
Samorządowych 1 299 761,00 Przebudowa al. 1Maja w Kłodawie

12 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Fundusz Dróg 
Samorządowych 572 437,00 Przebudowa ul. Boh.Września 1939 r. i 3 

Maja w Kłodawie

13 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Fundusz Dróg 
Samorządowych 709 131,00 Przebudowa al. 1000-lecia w Kłodawie

14
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/
Program wyrównywania różnic między regionami III-obszar 
D (likwidacja barier transportowych)

82 200,00 Zakup 9-osobowego busa do przewozu 
osób niepełnosprawnych

15
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020

111 969,00
Wsparcie działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kłodawie w zakresie 
zwalczania epidemii COVID-19

Razem 4 148 623,75
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Urząd Miasta i Gminy 
w Kłodawie

www.klodawa.eu 
Oficjalny Serwis Internetowy 

Gminy Kłodawa

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

Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Biuletyn redaguje zespół redakcyjny 
pracowników Urzędu Miasta  

i Gminy w Kłodawie. 
Zakres informacyjny:  
XII.2019 r. - XI.2020 r.

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.


