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zbliżający się koniec roku 
jest zawsze czasem jego pod-
sumowania. Tradycyjnie więc 
przekazuję Państwu nowy 
numer Gazety Kłodawskiej, 
w której przedstawiam re-
zultaty współpracy, zarówno 
mojej, jak i całej administracji 
samorządowej z Radą Miejską 
w Kłodawie.

Rok 2021 to rok wciąż 
trwającej pandemii koronawi-
rusa, która w sposób znaczący 
determinuje nasze życie spo-
łeczne i gospodarcze, zasad-
niczo zmieniając i utrwalając 
nowy model naszych zacho-
wań. Jak wszystko na to wska-
zuje walka o powrót do czasu 
sprzed pandemii nie została 
jeszcze wygrana.

Wspólnie z Radą Miej-
ską znaleźliśmy się pomiędzy 
nadzwyczajnymi zadaniami 
a ograniczonymi możliwo-
ściami. Mimo epidemii, stara-
liśmy się rozwiązywać proble-
my i podejmować wyzwania 
w praktycznie każdej sferze 
działania naszej gminy, po-
czynając od infrastruktural-
nej przez oświatową, sporto-
wą, aż po kulturalną.

Mijający rok zapisuje się 
w historii Kłodawy najwyż-
szym poziomem środków bu-
dżetowych przeznaczonych na 
inwestycje, które przekroczy-
ły 12 mln złotych. To, póki co, 
historyczny rekord!

W wyniku kontynuacji 
działań ukierunkowanych na 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych, zarówno krajo-
wych, jak i unijnych, udało się 
pozyskać tylko na tegoroczne 
inwestycje 4,3 mln zł.

Szczególną satysfakcją 
napawa mnie pozyskanie do-
finansowania na przebudowę 
Ratusza Miejskiego. Jego re-
mont już trwa, a po zakończe-
niu swoje miejsce znajdzie tam 
Urząd Stanu Cywilnego oraz 
obsługa spraw obywatelskich. 
Mam nadzieję, że ten remont 
będzie impulsem do podję-
cia działań rewitalizacyjnych 
na Placu Wolności, zarówno 
przez samorząd, ale również 
przez prywatnych właścicieli.

W mijającym roku nie po-
minęliśmy sfery bezpieczeń-
stwa. Udało się wyposażyć 4 
jednostki ochotniczych straży 
pożarnych w samochody lek-

kie, praktycznie w pełni za-
spokajające ich potrzeby ope-
racyjne, a każda z 9 jednostek 
OSP otrzymała dodatkowo 
sprzęt ratowiczno-pożarniczy. 
Przekazaliśmy także dotację 
na rzecz Policji w celu zakupu 
radiowozu.

Dzięki współpracy ze 
Spółką Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe z Kalisza zamonto-
wanych zostało ponad 500 no-
woczesnych lamp typu LED, 
które pomimo zagęszczenia 
punktów świetlnych, nie tyl-
ko zużywają mniej energii 
elektrycznej, ale w sposób 
znaczący poprawiają poziom 
i poczucie bezpieczeństwa, 
pozytywnie wpływając także 
na odbywający się ruch dro-
gowy, zwłaszcza poprzez do-
świetlenie przejść dla pieszych 
w różnych częściach naszej 
gminy.

Kolejnym wyczekiwanym 
i niezmiernie istotnym dla 
nas sukcesem jest pozyska-
nie środków finansowych na 
modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Poma-
rzanach Fabrycznych. Ponad 
9 mln złotych trafi do Gminy 
Kłodawa w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych na 
pierwszy etap prac. W ramach 
kolejnego naboru wnioskować 
będziemy o uzyskanie dofi-
nansowania na etap drugi. To 
nie jedyne działania w zakre-
sie całościowej modernizacji 
Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji: dzięki wspólnej pracy 
Rady Miejskiej, burmistrza 
i dyrekcji, szczególny nacisk 
położyliśmy na obniżenie 
energochłonności, co w dłuż-
szej perspektywie ma przygo-
tować zakład do łagodzenia 
skutków drożejącej energii 
elektrycznej, a także zwięk-
szać możliwości jego rozwoju.

Wzrastający koszt energii 

elektrycznej stanowi znaczącą 
pozycję w rachunku ekono-
micznym naszego samorządu, 
stąd też działania zmniejsza-
jące energochłonność zostały 
połączone z wytwarzaniem 
energii przez własne instala-
cje fotowoltaiczne. Poprzez 
montaż 16 takich instalacji 
o łącznej mocy ponad 330 
kWp, powinniśmy produko-
wać circa 330 tys. kWh czystej 
energii rocznie.

Wartym podkreślenia jest 
również zainicjowana przez 
nas zmiana warunków i zasad 
współpracy między Gminą 
Kłodawa a Powiatem Kol-
skim. Po raz pierwszy udało 
się zwiększyć pulę środków 
na inwestycje i remonty dróg 
powiatowych, dzięki temu, 
że partycypujemy w przed-
sięwzięciach realizowanych 
przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kole w 50%. Poziom wspól-
nych nakładów na zrealizo-
wane zadania przekroczył 
w 2021 roku 1 mln zł.

Zmiany w systemie gospo-
darki odpadami wprowadzone 
od stycznia tego roku spowodo-
wały, że system ten nie obciąża 
w sposób krytyczny gospodarki 
finansowej gminy: dzięki temu, 
że Państwo wywiązujecie się 
przede wszystkim z obowiąz-
ku selektywnego gromadzenia 
popiołów, koszty funkcjono-
wania systemu praktycznie się 
bilansują. Niestety, wzrost cen 
paliw, a także wzrost opłaty za 
zagospodarowanie odpadów 
na składowisku w Koninie, bę-
dzie negatywnie wpływał na 
ponoszone z tego tytułu koszty 
w przyszłości.

Kończący się rok to rów-
nież rok, w którym w duchu 
odpowiedzialności za gospo-
darkę finansową gminy zapro-
ponowałem Radzie Miejskiej 
korekty stawek podatkowych: 

wzrost cen energii i inflacja 
powodują wzrost kosztów bie-
żących funkcjonowania każde-
go samorządu. Choć korekty te 
oscylują w granicach wysoko-
ści inflacji, zdaję sobie sprawę 
z negatywnego ich odbioru 
przez mieszkańców.

Jestem jednak zdecydo-
wanym zwolennikiem porząd-
kowania spraw finansowych. 
Można próbować nie doko-
nywać korekt poszczególnych 
podatków czy opłat, obciąża-
jąc jednocześnie budżet gminy, 
ale zapewniam Państwa, że 
odbywałoby się to kosztem in-
westycji, między innymi tych, 
na które wielu z Was czeka od 
pokoleń. Bez utrzymania tem-
pa inwestycji, chociażby na 
dotychczasowym poziomie, na 
rzecz poprawy jakości życia 
i warunków funkcjonowania 
mieszkańców, nie będzie moż-
liwy rozwój i uatrakcyjnianie 
gminy.

Serdecznie dziękuję Ra-
dzie Miejskiej w Kłodawie za 
udzielane wsparcie, zwłasz-
cza w trakcie merytorycznych 
dyskusji, w których pomimo 
różnic, udawało się wypraco-
wywać konstruktywne rozwią-
zania, a także obierać często 
nowe kierunki działań.

Burmistrz bez wsparcia 
swoich pracowników, tych bliż-
szych – w urzędzie, ale i tych 
z podległych jednostek, nie był-
by w stanie realizować zamie-
rzeń i celów, które wyznacza. 
Również Państwu składam 
serdeczne podziękowania za 
pracę na rzecz mieszkańców. 
Wasz wkład i zaangażowanie 
będą coraz bardziej widoczne 
i odczuwalne w codziennym 
życiu Kłodawian.
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Przebudowa Ratusza Miejskiego
Trwają prace remontowo – budowlane w budynku Ratusza Miejskiego przy 
Placu Wolności w Kłodawie.

Kolejny odcinek  
kłodawskiej drogi zyskał 
nową nawierzchnię

W artość umowna wy-
konywanych prac 

to 1.845.498 zł, z czego 
1.000.000 zł to dofinanso-
wanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokal-
nych. Wykonawcą prac jest 
firma Albuilding sp. z o.o. 
z Osieka Małego. Podstawą 
do realizacji prac budowla-
nych jest projekt techniczny, 
który przewiduje wykona-
nie następującego zakresu: 

N a ulicy Barbary na 
długości 167 m zosta-

ła wykonana nawierzchnia 
bitumiczna o szerokości 
4 m, obustronne pobocza 
z nawierzchni kamiennej 
o szerokości 0,75 m.

Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Mostowych 

roboty rozbiórkowe ścian 
wewnętrznych i przebudo-
wa obiektu celem dostoso-
wania do funkcji użytecz-
ności publicznej, wymiana 
tynków wewnętrznych i ze-
wnętrznych, posadzek, po-
krycia dachowego, de-
montaż i montaż nowych 
instalacji wewnętrznych: 
elektrycznej, wodno-ka-
nalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania, wymiana sto-

S.A. z Koła. Całkowity 
koszt zadania to kwota 
119.730 zł.

Ten odcinek drogi na 
całej remontowanej dłu-
gości zyskał sieć kanaliza-
cyjną wybudowaną przez 
Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Kłodawie.

larki drzwiowej i okiennej, 
montaż przyściennej windy 
zewnętrznej dla osób nie-
pełnosprawnych, rozbiór-
ka istniejącego na działce 
budynku gospodarczego 
i zagospodarowanie terenu 
przy budynku. Zakończenie 
remontu planowane jest na 
wiosnę 2022 r. W ratuszu 
będzie funkcjonował Urząd 
Stanu Cywilnego oraz ob-
sługa spraw obywatelskich.

T o była jedna z trud-
niejszych naszych in-

westycji gminnych. Po 
wielu perturbacjach na 
długości 794 m została 
wykonana nawierzchnia 
jezdni z kostki brukowej 
o szerokości 5 m, chodnik 

oraz wjazdy na posesję 
również z kostki bruko-
wej, a także przykanaliki 
kanalizacji deszczowej. Po-
nadto zostało uzupełnio-
ne brakujące oświetlenie 
uliczne. Uroczystego od-
bioru inwestycji i symbo-

licznego przecięcia wstęgi 
dokonali zaproszeni goście 
i mieszkańcy. Wartość ro-
bót budowlanych wyniosła 
1.469.850 zł, w tym dofi-
nansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg 1.001.088 zł.

Polna wreszcie wybudowana
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Długo wyczekiwana al. 1 Maja 
w Kłodawie odebrana

Ta długo wyczekiwana przez mieszkańców Kłodawy inwestycja znala-
zła wreszcie swój szczęśliwy finał w okresie ostatnich wakacji. 9 lipca 
2021 roku dokonano uroczystego odbioru wszystkich prac i otwarcia  
al. 1 Maja.

W sierpniu 2019 roku 
złożyliśmy wnio-

sek o dofinansowanie 
przebudowy al. 1 Maja 
w Kłodawie. W grudniu 
2019 roku ogłoszono listę 
wniosków zatwierdzo-
nych do dofinansowania 
ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych, 
na której znalazła się  
al. 1 Maja. 

W ramach inwestycji na 
długości 730 m wykonano 
nawierzchnię z betonu as-
faltowego SMA dla ruchu 
pojazdów ciężkich. Jezdnia 
ma szerokość 9 m, w tym 
2 pasy ruchu szerokości po 

3 m i jeden pas postojowy 
o szerokości 3 m. Chodnik 
i ścieżka rowerowa z kost-
ki brukowej mają szero-
kość po 2,5 m. Wykona-
no oznakowanie poziome 
i pionowe. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 1.984.244 
zł, w tym dofinansowa-
nie ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych  
1.299.761 zł.

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Kłoda-
wie na podstawie porozu-
mienia wykonał zadanie 
inwestycyjne pn: „Budo-
wa sieci kanalizacji sa-
nitarnej i wodociągowej 

w al. 1 Maja". Zadanie 
to zostało sfinansowane 
dzięki dotacji w wysoko-
ści 160.000 zł uchwalo-
nej przez Radę Miejską 
w Kłodawie.

Gmina ze środków 
własnych, przy współpra-
cy ze Spółką Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe z Ka-
lisza, wymieniła na nowe 
16 sztuk słupów wraz 
z lampami Led.

Dzięki tym wszystkim 
działaniom kłodawska 
al. 1 Maja nie tylko efek-
townie się prezentuje, ale 
przede wszystkim jest no-
woczesna i bezpieczna.

Budynek Urzędu Miasta 
i Gminy w Kłodawie
Trwają prace drugiego 

etapu robót elewa-
cyjnych ściany budynku 
urzędu. Kolejna ściana 

ocieplana jest styropia-
nem wraz z wykonaniem 
nowych tynków struktu-
ralnych.

Równocześnie trwa 
montaż instalacji fotowol-
taicznej o mocy 39,7 kWp.

Ulica Niezłomnych 
wybudowana
N a długości 174 m wy-

konana została na-
wierzchnia z kostki bru-
kowej o szerokości jezdni 
5 m wraz z poboczami 
utwardzonymi kostką 
brukową o szerokości od 

0,8 m do 1,3 m. Wyko-
nawcą robót budowlanych 
była firma Architektura 
Krajobrazu Marek Kraw-
czyński, a wartość zada-
nia to 272.006 zł.



4

GŁOS Z RATUSZA  /  NR 1-2019

WYDANIE 2021 / INFORMACJE GMINNE

1. Wykonano doku-
mentacje projektowe 
i uzyskano pozwolenia 
na budowę ulic w Kło-
dawie Klonowej, Lipo-
wej, Gruntowej i Jaworo-
wej. Koszt opracowania 
w/w dokumentacji wy-
niósł 42.600 zł.

2. W trakcie opra-
cowań są dokumentacje 
projektowe dla poniż-
szych zadań drogowych:

- przebudowa dro-
gi przez wieś Kobylata. 
Koszt opracowania doku-
mentacji 13.200 zł;

- przebudowa drogi 

w Leszczach. Koszt opra-
cowania dokumentacji 
7.100 zł;

- przebudowa odcin-
ków dróg wewnętrznych 
w Kobylacie. Koszt opra-
cowania dokumentacji 
6.400 zł;

- przebudowa ul. 
Grzegorza z Sambora 
w Kłodawie. Koszt opra-
cowania dokumentacji 
6.700 zł;

- budowa ul. Wiejskiej 
w Kłodawie. Koszt opra-
cowania dokumentacji 
10.100 zł.

Prace projektowe – drogi 
gminne

W ramach zawartej 
umowy z Przedsię-

biorstwem Robót Drogowo 
– Mostowych S.A. z siedzi-
bą w Kole, została wykona-

W ramach zawartej 
umowy wykonano 

nawierzchnię bitumiczną 
jezdni o długości 867 m 
i szerokości 4,5 m. Wy-
konawcą inwestycji było 

na nawierzchnia bitumicz-
na na odcinku o długości 
842 m i szerokości jezdni 
4,5 m. Wartość zrealizowa-
nych robót opiewa na kwo-

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych 
S.A. z Koła. Całkowi-
ty koszt zadania wyniósł 
510.135 zł, w tym dwie 
dotacje z Urzędu Marszał-

tę 717.378 zł, a otrzymane 
dofinansowanie ze środ-
ków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych to 
500.000 zł.

kowskiego Województwa 
Wielkopolskiego na prace 
związane z ochroną, re-
kultywacją i poprawą jako-
ści gruntów w wysokości 
246.250 zł.

Przebudowa drogi Bierzwienna Długa 
Kolonia – Kłodawa

N a długości odcinka 
680 m została wy-

konana nawierzchnia bi-
tumiczna o szerokości 4 
m, pobocza o nawierzchni 
kamiennej o szerokości 1 
m. Zadanie było realizowa-
ne w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” przez Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych S.A. z Koła, 
które złożyło najkorzyst-

niejszą ofertę w przepro-
wadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Całkowity koszt za-
dania wyniósł 542.344 zł, 
w tym dofinansowanie ze 
środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w wysoko-
ści 334.155 zł.

Mieszkańcy sołectwa  
Głogowa korzystają  
z nowo wybudowanej  
drogi

Droga asfaltowa w Łążku
9 sierpnia 2021 r. odbył się odbiór robót drogowych związanych z przebudową 
drogi w miejscowości Łążek. 
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 ` ulica Łąkowa w Kłodawie - 
przebudowa chodnika wraz z in-
frastrukturą

Na długości 191 m wykona-
no nowy chodnik dla pieszych 
o szerokości 2 m wraz ze zjazdami, 
warstwę ścieralną jezdni z betonu 
asfaltowego, ściek uliczny z beto-
nowej kostki brukowej. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 236.522 zł, 
partycypacja gminy 118.261 zł;

 ` ulica Toruńska w Kłodawie 
- opracowano projekt budowlano-
-wykonawczy

Na długości 526 m planowana 
jest budowa nawierzchni bitumicz-
nej ulicy wraz z chodnikiem z kost-
ki brukowej. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł 69.003 zł, partycypacja 
gminy 34.501 zł;

 ` Pomarzany Fabryczne - Dąb-
rówka - remont odcinka drogi po-
wiatowej nr 3408P

Na długości 670 m wykona-
no mechaniczne wyrównanie na-
wierzchni jezdni betonem asfal-
towym wraz ze ścinką poboczy. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
102.147 zł, partycypacja gminy 
51.073 zł;

 ` Luboniek – Lipie Góry - re-
mont odcinka drogi powiatowej nr 
3419P od drogi wojewódzkiej nr 
263 do granic Gminy Kłodawa

Na długości 850 m wykona-
no mechaniczne wyrównanie na-
wierzchni jezdni betonem asfal-
towym wraz ze ścinką poboczy 
i uzupełnieniem poboczy pospół-
ką. Całkowity koszt zadania wy-

Z akres prac przewidzianych do 
wykonania obejmuje:

 ` ul. Lipowa - długość ok. 200 m, 
szerokość jezdni 6 m (2 pasy po 3 m), 
nawierzchnia jezdni została zapro-
jektowana z kostki betonowej, chod-
nik o szerokości 2 m oraz ścieżka 
pieszo - rowerowa o szerokości 2,5 
m. Ulica ta wyposażona jest w kana-
lizację deszczową, do której odpro-
wadzane będą wody opadowe;

 ` ul. Klonowa - długość ok. 200 
m, szerokość jezdni 5 m (2 pasy po 
2,5 m), nawierzchnia jezdni została 
zaprojektowana z kostki betonowej, 
chodnik o szerokości 2 m. Wody 

W ramach środków z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego 
na budowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, został złożo-
ny wniosek o udzielenie w roku 
2022 dotacji na przebudowę drogi 

niósł 139.437 zł, partycypacja gmi-
ny 69.718 zł;

 ` Głogowa - remont odcinka dro-
gi powiatowej nr 3405P

Na długości 660 m wykona-
no mechaniczne wyrównanie na-
wierzchni jezdni betonem asfal-
towym wraz ze ścinką poboczy 
i uzupełnieniem poboczy pospół-
ką. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 135.166 zł, partycypacja gmi-
ny 67.583 zł;

 ` Rycerzew - remont odcinka dro-
gi powiatowej nr 3410P

Na długości 570 m wykona-
no mechaniczne wyrównanie 
nawierzchni jezdni betonem as-
faltowym wraz z uzupełnieniem 
poboczy pospółką. Odtworzono 
rów drogowy wraz z wyprofilo-
waniem skarp na długości 735 m. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
130.699 zł, partycypacja gminy 
65.349 zł;

 ` Bierzwienna Długa – Dzióbin 
– remont odcinka drogi powiatowej 
nr 3431P

Remont na odcinku 825 m 
obejmował roboty pomiarowe 
i przygotowawcze, mechaniczne 
wyrównanie nawierzchni betonem 
asfaltowym oraz ścinkę i uzupeł-
nienie poboczy. Całkowity koszt 
zadania 168.958 zł, partycypacja 
gminy 84.479 zł. Ponadto, w 2021 
roku, zostały wykonane prace geo-
dezyjne w terenie wraz z wykona-
niem mapy do celów projektowych 
za kwotę 31.460 zł, przy partycypa-
cji gminy 15.730 zł.

 ` ulica Łęczycka w Kłodawie 
oraz droga w Głogowej – remont 
ulicy i drogi powiatowej nr 3405 P 
w Głogowej

W ramach dodatkowej puli 
środków zawarte zostały umo-
wy na wykonanie remontu dwóch 

odcinków dróg powiatowych na 
terenie Gminy Kłodawa, tj. ul. 
Łęczycka oraz odcinka w Gło-
gowej. Całkowity koszt zadania  
146.616 zł, przy partycypacji gminy  
50.000 zł.

opadowe i roztopowe zostaną odpro-
wadzone do nowo projektowanego 
kolektora deszczowego;

 ` ul. Gruntowa - długość ok. 465 
m, szerokość jezdni 6 m (2 pasy po 
3 m), nawierzchnia jezdni została 
zaprojektowana z kostki betonowej, 
chodnik o szerokości 2 m oraz ścież-
ka pieszo - rowerowa o szerokości 
2,5 m. Dla poprawy bezpieczeństwa 
zaprojektowano wyniesione skrzy-
żowanie z ul. Lipową. Wody opado-
we i roztopowe odprowadzane będą 
częściowo do istniejącego kolektora 
deszczowego, ale również do nowo 
projektowanego.

w miejscowości Kobylata. Zakres 
robót wskazany we wniosku obej-
muje wykonanie asfaltowej na-
wierzchni jezdni o szerokości 4,5 
m i długości 980 m. Wnioskowana 
kwota wsparcia to 220.500 zł.

Inwestycje drogowe realizowane we współpracy  
z Powiatem Kolskim:

Wnioski o dofinansowanie  
budowy ulic złożone

18 sierpnia 2021 roku w Wielkopolskim Urządzie Wojewódz-
kim w Poznaniu zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie 
budowy ul. Gruntowej, Klonowej oraz Lipowej w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wniosek na drogę w Kobylacie
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Przywróciliśmy  
lokalne połączenia 
autobusowe

W ojewoda Wielkopolski na wniosek Gminy Kło-
dawa objął w 2021 roku dopłatą 5 linii auto-

busowych. Przywrócenie lokalnych połączeń auto-
busowych było możliwe dzięki środkom z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej. W porozumieniu z PKS w Koninie 
realizujemy zadanie pn. „Organizacja przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej na li-
niach nr: 3009063501U, 3009063503U, 3009063507U, 
3009063932U, 3009063933U”. Kwota dofinansowania ze 
środków Funduszu stanowi 102.948 zł, natomiast całkowi-
ta wartość zadania wynosi 122.508 zł. Dzięki funkcjonu-
jącym liniom komunikacyjnym mieszkańcy Gminy Kło-
dawa mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do 
pracy, szkół oraz placówek służby zdrowia.

Z akończył się pierwszy etap re-
montu drogi wojewódzkiej nr 

263 na odcinku Kłodawa - Krze-
wata. W ramach zadania wyko-
nano nawierzchnię bitumiczną na 
długości ponad 1 km, zjazdy, po-

bocza, oznakowanie poziome i pio-
nowe oraz przebudowano przepust. 
Wartość robót drogowych zrealizo-
wanych na zlecenie Wielkopolskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich to 
kwota 2.655.930 zł.

Dąbska - remont drogi  
wojewódzkiej nr 263

Legenda do linii:
Start 1 -Kłodawa ul. Poznańska
Via 2 - Kłodawa, GS
Via 3 - Bierzwienna Długa Kolonia
Via 4 - Bierzwienna Długa II
Via 5 - Słupeczka
Via 6 - Bierzwienna Krótka I
Via 7 - Bierzwienna Krótka
Via 8 - Rysiny
Via 9 - Kęcerzyn
Stop 10 - Dzióbin

Linia: 3009063507U Kłodawa - Dzióbin przez: Bierzwienna Długa - Rysiny

Most w Krzykosach  
wyremontowany

stożki, umocnienie skarp stożków 
kostką betonową, a także malowa-
nie balustrad. 

Prace remontowe na zlecenie 
Gminy Kłodawa wykonało Przed-
siębiorstwo Melioracyjno – Eko-
logiczne „EKO – MEL” sp. z o.o. 
z Konina. Wartość zadania to kwo-
ta 49.155 zł.

N a moście w miejscowości 
Krzykosy, w ciągu drogi 

gminnej dokonano prace napraw-
cze. W ich zakres wchodziły robo-
ty rozbiórkowe, usunięcie słabych 
gruntów z powierzchni poboczy 
i stożków, stabilizacja gruntu ce-
mentem, wykonanie ławy funda-
mentowej i podbudowy z betonu – 
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Ponad 500 nowoczesnych 
punktów świetlnych typu LED

Coraz więcej energii ze 
słońca w naszej gminie

Panele fotowoltaiczne pozwalają wytwarzać lokalnie energię 
elektryczną dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii pro-
mieniowania słonecznego.

D zięki współpracy Gminy 
Kłodawa ze Spółką Oświe-

tlenie Uliczne i Drogowe z Kali-
sza zostało zamontowanych 386 
nowoczesnych opraw typu LED. 
Wraz z wymianą opraw nastąpi-
ło zagęszczenie punktów świetl-
nych. 239 opraw ulicznych pobie-
rało w czasie każdej godziny 37,6 
kWh energii elektrycznej. Mimo 
montażu dodatkowych 147 opraw, 
zużycie energii przez wszystkie 
386 punktów świetlnych będzie 

N a koniec roku 2021 zamonto-
wane zostały instalacje foto-

woltaiczne na 16 gminnych budyn-
kach, co pozwoli na wytwarzanie 
około 330.000 kWh czystej energii 
rocznie. Łączna wartość inwestycji 
to 1.230.700 zł. Dbając o środo-
wisko wytwarzamy energię elek-
tryczną. Instalacje powstały:

 ` Gminny Ośrodek Kultury (moc 
instalacji 9,75 kWp),

 ` Bibliotek Publiczna (moc insta-
lacji 9,86 kWp),

 ` Ośrodek Pomocy Społecznej 
(moc instalacji 33 kWp),

 ` Zarząd Budynków i Usług Ko-
munalnych (moc instalacji 21,75 
kWp),

 ` Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji (moc instalacji 49,5 kWp),

 ` Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Świętego Jana Pawła II (moc insta-
lacji 49,5 kWp),

wynosiło 16,87 kWh. Całko-
wita wartość zadania wyniosła  
651.654 zł, z czego 500.000 zł to  
udział własny gminy, a 151.654 zł 
to udział Spółki.

Ponadto, w ramach programu 
priorytetowego „Sowa – oświetle-
nie zewnętrzne” finansowanego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Spółka zamontowała dodatkowo 
123 oprawy LED.

 ` Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Białych Górników (moc instalacji 
49,5 kWp),

 ` Przedszkole Nr 1 im. Jana 
Brzechwy (moc instalacji 26 kWp),

 ` Urząd Miasta i Gminy (moc in-
stalacji 39,7 kWp),

 ` świetlica w Pomarzanach Fa-
brycznych (moc instalacji 5,2 kWp),

 ` świetlica w Leszczach (moc in-
stalacji 5,1 kWp),

 ` świetlica w Lubońku (moc insta-
lacji 9,75 kWp),

 ` świetlica w Głogowej (moc in-
stalacji 3,58 kWp),

 ` świetlica w Dębinie (moc insta-
lacji 7,15 kWp),

 ` świetlica w Krzykosach (moc 
instalacji 3,58 kWp),

 ` świetlica w Górkach (moc insta-
lacji 3,58 kWp).

W tym roku wytworzyliśmy już 
ponad 50.000 kWh.
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Remont dachu i poprawa 
estetyki otoczenia biblioteki

W bibliotece zakończono prace budowlano – montażowe. W ramach 
prac wykonano pokrycie dachu styropapą oraz wymianę orynno-

wania i rur spustowych.
Koszt prac wyniósł 40.012 zł. Stare z lat 70-tych betonowe zniszczone 

ogrodzenie od strony zachodniej zastąpiono ogrodzeniem panelowym. 
Od frontu wykonano utwardzenie kostką brukową i ustawiono trzy ławki 
oraz stojak na rowery. Ogród upiększyły nasadzenia krzewów ozdobnych 
i drzewek. Koszt prac wyniósł 14.737 zł.

W dalszej kolejności rozpoczną się prace związane z modernizacją 
elewacji budynku.

F ormuła "zaprojektuj i wybu-
duj", obejmuje wykonanie 

dokumentacji projektowej wielo-
branżowej, budowę reaktora bio-
logicznego wraz z wyposażeniem 
technologicznym, budowę węzła 
dmuchaw wraz z technologią, ro-
boty i dostawy branży elektrycznej 
i AKPiA, roboty i dostawy: sani-

Inwestycja obejmuje docieple-
nie styropianem ścian zewnętrz-
nych budynku, ościeży okiennych 
i cokołu budynku, nowe okładzi-
ny z tynku, prace malarskie ze-
wnętrznych elementów budynku, 
wymianę parapetów okiennych, 

tarne, wentylacji, technologiczne 
budynku odwadniania osadu, bu-
dowę instalacji stabilizacji osadu, 
poletek osadowych, rozruch tech-
nologiczny. Kwota dofinansowania 
9.400.000 zł. Przewidywana war-
tość inwestycji 9.900.000 zł. De-
klarowana kwota udziału własnego 
500.000 zł.

obsadzenie w ścianach elementów 
wyposażenia.

Kwota dofinansowania wy-
niosła 500.000 zł. Przewidywana 
wartość inwestycji 900.000 zł. De-
klarowana kwota udziału własnego 
400.000 zł.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Pomarzanach Fabrycznych – etap 1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Białych Górników w Kłodawie

9,9 mln dofinansowania na dwie 
inwestycje w ramach naboru  
w programie Polski Ład
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Kolejna modernizacja  
w przedszkolu

W celu zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych wa-

runków podczas transportu posił-
ków wydawanych dzieciom, między 
kondygnacjami w Przedszkolu nr 1 
im. Jana Brzechwy w Kłodawie za-
montowano urządzenie dźwigowe. 
Nowy dźwig może przewozić ciężar 
ładunku o masie 100 kg, z prędko-
ścią 0,45 m/s. Zapewnia transport 
towarów na 3 poziomach: piwnica - 
parter – pierwsze piętro. Urządzenie 

wykonane jest ze stali nierdzewnej 
z wyjmowaną półką i gilotynowymi 
drzwiami z systemem zabezpieczeń. 
Zamontowany dźwig towarowy jest 
przede wszystkim bezpieczny w eks-
ploatacji i podnosi komfort pracy. 
Urządzenie zostało zamontowane 
przez firmę KON-WIND Jan Łuczak 
z Konina za kwotę 37.000 zł. Prace 
wykończeniowe wykonał Zarząd 
Budynków i Usług Komunalnych 
w Kłodawie.

Pracowite wakacje 
kłodawskich szkół

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II 
w Kłodawie

Kłodawskie szkoły podstawowe, głównie w okresie wakacyj-
nym, nie marnowały czasu - wtedy właśnie wykonano szereg 
prac związanych z funkcją i estetyką infrastruktury szkolnej.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej

 ` Na budynku głównym w za-
kresie remontu dachu wraz z czę-
ściowym dociepleniem styropa-
pą, wykonano położenie nowej 
papy i obróbek dekarskich na 
całości budynku, remont dasz-
ków nad wejściami do pomiesz-
czeń gospodarczych oraz nad 
wejściem głównym do szkoły. 
Prace te wykonała firma BUD 
- WAT sp. z o.o. ze Straszkowa  
- 136.230 zł,

 ` Zamontowano ogrodzenie 
z płyt betonowych - zakres prac 
obejmował rozbiórkę fundamen-
tu betonowego, zasypanie koryta 
oraz jego zagęszczenie. Prace te 
wykonała firma "Kowalstwo Ar-
tystyczne" Pana Michała Szcze-

 ` Wykonano termomodernizację 
953 m² stropodachu niskiego pa-
wilonu wraz z wymianą rynien, 
obróbkami blacharskimi i moder-
nizacją instalacji odgromowej - 
267.658 zł;

 ` Wymieniono 118 okien - 
199.863 zł;

 ` Wykonano nawierzch-
nię z kostki betonowej (budy-
nek w Bierzwiennej) za kwotę  
60.000 zł;

 ` Docieplono poddasze szkol-
ne (budynek w Bierzwiennej) -  
8.425 zł;

 ` Odmalowano sale lekcyjne (bu-
dynek w Bierzwiennej) – 2.149 zł;

paniaka z Kłodawy - 16.728 zł,
 ` Wykonano kapitalny remont 

pracowni komputerowej przez 
pracownika szkoły, w ramach 
którego oczyszczono ściany, 
wykonano gipsowanie oraz ma-
lowanie, wymieniono żeliwne 
grzejniki na aluminiowe oraz 
wymieniono wykładzinę. Koszt 
remontu to 5.909 zł. Pracow-
nię wyposażono w 20 stolików 
i krzeseł dla uczniów i biurko dla 
nauczyciela - 12.544 zł,

 ` Wymieniono lampy oświe-
tleniowe w hali sportowej -  
18.919 zł,

 ` Wykonano ogrodzenie od 
strony placu zabaw - 16.728 zł.

 ` Częściowo zmodernizowano 
instalację oświetleniową, zamonto-
wano oprawy sufitowe i oprawy re-
startowe na korytarzach i w salach 
lekcyjnych - 30.000 zł;

 ` Wyremontowano schody wej-
ściowe do kuchni szkolnej oraz za-
montowano nową poręcz - 6.674 zł.

 ` Zakupiono i położono kostkę 
brukową (budynek w Rysinach) - 
21.755 zł;

 ` Doprowadzono przyłącze wo-
dociągowe (budynek w Rysinach) 
- 8.545 zł;

 ` Wymieniono również świetlów-
ki na LED (budynek w Rysinach) 
- 2.300 zł.
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Centrum Usług Wspólnych 
w Kłodawie

Od 1 października 2021 roku rozpoczęła swoją działalność 
nowo utworzona jednostka organizacyjna Gminy Kłodawa – 
Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie.

Z adaniem CUW jest zapewnie-
nie wspólnej obsługi admini-

stracyjnej, organizacyjnej oraz fi-
nansowej, m.in. w zakresie: obsługi 
finansowej i kadrowej, zarządzania 
majątkiem, remontami i inwesty-
cjami, zamówień publicznych, 
obsługi informatycznej, ochrony 
danych osobowych, BHP i p.poż, 
w którym to zadania wykonywane 
były dotąd odrębnie przez każdą 
jednostkę organizacyjną Gminy 
Kłodawa. Siedzibą CUW jest bu-
dynek szkoły w Rysinach Kolonii.

Wspólną obsługą zostały objęte 
następujące jednostki:

 `  Przedszkole nr 1 im. Jana 
Brzechwy w Kłodawie

 `  Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Świętego Jana Pawła II w Kłoda-
wie

 `  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Białych Górników w Kłodawie

 `  Szkoła Podstawowa im gen Ta-
deusza Kutrzeby w Bierzwiennej 

Długiej
 `  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kłodawie
 `  Biblioteka Publiczna w Kłoda-

wie
Decyzją Burmistrza Kłodawy 

obowiązki dyrektora pełni Marze-
na Jankowska, dotąd zatrudniona 
na stanowisku głównego księgowe-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mobilne boisko GolBox M
O d 1 września dzieci 

z Przedszkola nr 1 im. Jana 
Brzechwy w Kłodawie korzystają 
z nowej atrakcji. Mobilne boisko 
GolBox M, o wymiarach 12m x 
18m umożliwia prowadzenie zajęć 
ogólnorozwojowych w oparciu nie 
tylko o elementy piłki nożnej, ale 
także koszykówki, co pozwala to 

tym samym na rozwijanie spraw-
ności fizycznej naszych pociech. 
Bezpieczną zabawę zapewniają 
funkcjonalne bandy i siatki oraz 
bramki wykonane z aluminiowych 
rur, otoczonych miękką otuliną po-
liuretanową. Koszt boiska wyniósł 
46.900 zł.

W ramach renowacji boiska 
zostało wykonane: fre-

zowanie murawy, wertykulacja, 
piaskowanie, aeracja, zgrzebłowa-
nie, szczotkowanie po wertykula-
cji, wczesanie piasku po aeracji, 
aeracja pasywna, dosiew perfora-
cyjny mieszanką traw sportowych, 

rozsianie nawozu, nawożenie do-
listne + oprysk węglowodanami 
+ kwasami humusowymi. Całość 
robót została wyceniona na kwotę 
42.660 zł. Renowacja została zleco-
na firmie MAGMAR Pana Marcina 
Kujawskiego z Czerniejewa.

Nowa nawierzchnia boiska 
treningowego w Kłodawie

Zakup ciągnika 
John Deere do ZBiUK

Z arząd Budynków i Usług Komu-
nalnych w Kłodawie wzbogacił 

się o ciągnik rolniczy John Deere 6320 
SE, wyprodukowany w 2006 roku 
o mocy 108KM.

Jest wyposażony w przedni trzy-
punktowy układ zawieszenia (TUZ) 
oraz wałek odbioru mocy (WOM), co 
po zakupieniu odpowiednich maszyn, 
pozwoli wykorzystywać go w pra-
cach komunalnych, na przykład przy 
mechanicznym usuwaniu zakrzaczeń 

przy drogach.
Ciągnik będzie służył w czasie "ak-

cji zima", bowiem w najbliższym cza-
sie zakład komunalny zakupi ze środ-
ków własnych pług do odśnieżania, 
zwiększając swoje możliwości w walce 
ze skutkami zimy.

Koszt zakupu wyniósł 143.910 zł 
i był możliwy dzięki uchwalonej przez 
Radę Miejską dotacji z budżetu Gminy 
Kłodawa.
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Projekt przebudowy Stadionu 
Miejskiego im. Zbigniewa  
Niewiarowskiego w Kłodawie 
gotowy

Opracowano projekt budowlany przebudo-
wy i modernizacji stadionu miejskiego przy 
ul. Sportowej w Kłodawie.

Z akres prac obejmuje m.in.: wymianę płyty bo-
iska o nawierzchni z trawy naturalnej, instalację 

nawadniająca i odwodnienie boiska instalacją drena-
żową, instalację oświetleniową, nawierzchnię poliu-
retanową bieżni sportowej wokół boiska, skocznię 
w dal, demontaż istniejących siedzisk wraz z nasy-
pem i montaż nowych na stalowej konstrukcji wspo-
rczej wraz z wiatą osłonową o konstrukcji stalowej, 
wymianę nawierzchni komunikacyjnych z betonowej 
kostki brukowej. Pierwszy etap inwestycji, dla któ-
rej uzyskano dofinansowanie w kwocie 850.000 zł 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, zostanie wykonany w roku 2022.

A ktywna wieloletnia działal-
ność Zbigniewa Niewiarow-

skiego na rzecz lokalnej społeczno-
ści oraz zaangażowanie w rozwój 
sportu w Kłodawie stała się przy-
czynkiem do tego, aby Stadion 
Miejski przy ul. Sportowej 2 na-
zwać Jego imieniem.

W uroczystości udział 
wzięła żona trenera Elżbieta 
Niewiarowska wraz z najbliż-
szą rodziną oraz zaproszeni 
goście: Wicewojewoda Wiel-
kopolski Aneta Niestrawska, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kłodawie Krzysztof 
Krusiński, Burmistrz Kłodawy 
Piotr Michalak, Radny Powia-
towy Tomasz Barański, Radni 
Miejscy, Zdzisław Domański, 
wiceprezes Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej Grzegorz 
Pietrzak, prezes zarządu Kopal-
ni Soli „Kłodawa” S.A. Walde-
mar Marciniak, Jerzy Cichocki, 
Włodzimierz Mielczarek, Jan 
Jerzmanowski, Jan Stanisław 
Dziki, Włodzimierz Michalak, 
delegacja GKS Sompolno, de-
legacja KS Sokół Kleczew, dy-
rektorzy i przedstawiciele jed-

nostek gminnych, byli i obecni 
zawodnicy naszego klubu.

Z okazji nadania imienia 
Stadionowi 28 sierpnia 2021 

Zbigniew Niewiarowski 
patronem Stadionu  
Miejskiego w Kłodawie

11 września 2021 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia 
Zbigniewa Niewiarowskiego dla naszego stadionu.

roku został rozegrany mecz 
piłki nożnej, upamiętniają-
cy awans drużyny KS Górnik 
Kłodawa do III ligi, pod ha-
słem „25 lat od awansu – czyli 
wspomnienie trenera Zbigniewa 
Niewiarowskiego”. W spotkaniu 
udział wzięli zawodnicy, który 
wywalczyli historyczny awans. 
Przeciwnikiem był zespół Rasz-
kowianki Raszków. Po bardzo 
ciekawym spotkaniu Oldboy 
KS Górnik Kłodawa wygrali 
5:2. Bramki dla naszego zespo-
łu zdobyli: Robert Frankowski 
– 2, Tomasz Kowalski, Jacek 
Chmiel, Zbigniew Zwoliński.

Oldboy Górnik zagrał 
w składzie: Grzegorz Homel, 
Mirosław Wesołkowski, Ire-
neusz Wesołkowski – Michał 
Nadolski, Zbigniew Kaźmier-
czak, Tomasz Witkowski, To-
masz Kowalski, Jacek Chmiel, 
Roman Olczyk, Michał Nie-
wiarowski, Tomasz Wawrzy-
niak, Sławomir Twardygrosz, 
Mariusz Żurawicz, Zbigniew 
Łukaszewski, Emil Drapiński, 
Zbigniew Zwoliński, Marek No-
wak, Robert Frankowski, Zbi-
gniew Rutkowski.
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Świetlica wiejska w Pomarzanach 
Fabrycznych jak nowa

Sołectwo Luboniek nagrodzone

Pięknieją sołectwa w naszej gminie

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości  
Słupeczka – etap 1

Projekty z XI edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” zakończone

100.000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego na następujące działania:

Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej  
w Lubońku

D obiegły końca prace moderni-
zacyjne w świetlicy wiejskiej 

w Pomarzanach Fabrycznych, któ-
re obejmowały:

 ` doposażenie kuchni w meble 
ze stali nierdzewnej oraz uspraw-
nienie kuchennej instalacji wen-
tylacyjnej, położenie płytek na 
ścianach oraz zakup nowych akce-
soriów kuchennych przez Koło Go-
spodyń Wiejskich „Pomarzanki”,

 ` remont ogrodzenia wokół świe-
tlicy,

 ` modernizację pomieszczeń go-
spodarczych, tj. położenie nowych 

13 listopada br. w Rychwale 
odbyła się uroczysta gala 

„Liderzy Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi”, w której brali udział przed-
stawiciele sołectw z terenu gmi-
ny Kłodawa. Podczas spotkania 
wręczono nagrody i wyróżnienia 
w konkursie „Aktywna Wieś Wiel-
kopolska” sołectwom wyróżniają-
cym się aktywnością i zaangażo-
waniem na rzecz rozwoju i odnowy 
wsi. Wśród laureatów znalazło się 
sołectwo Luboniek, które otrzy-
mało tytuł „Aktywna Wieś Wiel-
kopolska” oraz nagrodę finansową 
w wysokości 4.000 zł.

D zięki środkom zabezpieczo-
nym przez Radę Miejską 

w Kłodawie wymieniono ogro-
dzenie przy świetlicy wiejskiej 

Z adanie obejmowało prace re-
montowo – budowlane w bu-

dynku świetlicy wiejskiej. Wartość 
wykonywanych robót to kwota 
105.586 zł, z czego 50.000 zł to 
otrzymane dofinansowanie. Zakres 

Z adanie obejmowało pra-
ce remontowo – budowlane 

w budynku świetlicy wiejskiej 
o wartości 95.281 zł. Wykonano 
instalację elektryczną oświetlenio-
wą, posadzki, roboty malarskie, 

warstw podłogowych, wyrównanie 
i pomalowanie ścian, doprowadze-
nie instalacji elektrycznej oraz za-
łożenie oświetlenia, montaż okien 
PCV,

 ` położenie nowego pokrycia 
dachowego, zamontowanie opie-
rzenia dachowego oraz wymiana 
i montaż nowych drzwi.

Wszystkie prace zostały wyko-
nane przez pracowników GOK-u, 
z którego to budżetu przeznaczono 
30.000 zł na zakup materiałów nie-
zbędnych do wykonania remontu.

w Dębinie. Z budżetu gminy prze-
znaczono 11.000 zł na zakup ogro-
dzenia, które mieszkańcy zamon-
towali we własnym zakresie.

wykonanych prac to dobudowa po-
mieszczeń szatni, toalety i przed-
sionka, termomodernizacja stro-
podachu budynku, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz prace 
elewacyjne zewnętrzne.

zamontowano panele podłogowe, 
drzwi wewnętrzne oraz instalację 
fotowoltaiczną o mocy 9,75 kWp. 
Otrzymane dofinansowanie to 
kwota 50.000 zł.
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Konserwacja rowów 
melioracyjnych

Dodatkowe środki na zadania 
kanalizacyjne

W łaściwy stan rowów me-
lioracyjnych to kwestia 

zarówno ekonomii, jak i bezpie-
czeństwa.

Gminna Spółka Wodna w Kło-
dawie wykonała roboty konser-
wacyjne na rowach melioracyj-
nych: Kłodawa (Kopalnia Soli) 
- Łubno - Pomarzany Fabryczne 

G mina Kłodawa znalazła się 
wśród 1.528 gmin, które 

otrzymały rządowe wsparcie na 
realizację projektów kanalizacyj-
nych. 

Dodatkowe środki w wyso-
kości 2.330.815 zł wpłynęły do 
kłodawskiego budżetu. Podział 
puli 3 mld zł wśród gmin nastąpił 

(2000 m) oraz w sołectwie Górki 
(900 m). 

W ramach prac odmulono, 
wykarczowano krzewy i wyko-
szono rowy. Wartość całkowita 
zadania to kwota 20.300 zł, z cze-
go 15.000 zł to dotacja dla Spółki 
z budżetu gminy.

automatycznie na podstawie algo-
rytmu oraz danych z GUS. 

Dzięki temu wsparciu poprawi 
się nie tylko codzienny komfort 
życia mieszkańców gminy ale 
także inwestycja wpłynie pozy-
tywnie na stan środowiska natu-
ralnego.

W ychodząc naprzeciw 
mieszkańcom Zakład Wo-

dociągów i Kanalizacji w Kłoda-
wie inwestuje i modernizuje posia-
daną infrastrukturę. Jest to bardzo 
istotne dla wszystkich odbiorców, 
ponieważ koszty utrzymania ZWi-
Ku, stanowią istotny element ceny 
za dostarczanie wody i odbiór 
ścieków, a rozwój i unowocześnie-
nia oraz uzyskane z tego tytułu 
oszczędności zapewne przełożą się 
na większą stabilizację taryf.

W okresie od grudnia 2020 r. do 
końca listopada 2021 r. zrealizował 

następujące zadania:
 ` modernizacja układu pompowego 

Stacji Uzdatniania Wody w Kłoda-
wie, polegająca na wymianie głów-
nych pomp tłoczących wodę uzdat-
nioną do odbiorców - 200.000 zł;

 ` modernizacja pompowni głów-
nej przy ul. Cichej w Kłodawie - 
160.000 zł;

 ` budowa sieci wodociągowej 
w Rysinach Kolonii - 20.000 zł;

 ` budowa sieci wodociągowej 
w Zbójnie i Bierzwiennej Krótkiej 
- 50.000 zł;

 ` budowa kanalizacji sanitar-

wego wraz z hydrantem przy pom-
powni głównej – 7.000 zł;

 ` wymiana hydrantów przeciwpo-
żarowych – 35.000 zł;

 ` zakup elektrooporowej i doczo-
łowej zgrzewarki do budowy sieci 
wodociągowych z rur PE o dużo 
lepszych parametrach niż dotych-
czas stosowanych PVC – 42.000 zł;

 ` zakup zadymiarki kanałowej – 
5.000 zł;

 ` zakup sprężarki SUW Luboniek 
– 18.000 zł;

 ` zakup minikoparki – 62.000 zł;
 ` zakup narzędzi do wyposaże-

nia brygad wodno-kanalizacyj-
nych (spawarka, klucze, skoczek, 
agregat prądotwórczy) – 22.500 zł;

 ` zakup przyczepki samochodo-
wej – 7.500 zł;

Ponadto pracownicy ZWiK we 
własnym zakresie wykonali wy-
mianę pokrycia dachowego na bu-
dynku energetycznym oraz remont 
pomieszczeń biurowych. Koszt za-
kupu materiałów wyniósł 65.000 zł.

Łączne nakłady na wyżej 
wymienione zadania wyniosły 
949.000 zł, w tym z dotacji przy-
znanych przez Radę Miejską – 
601.000 zł.

nej w okolicy ul. Cegielnianej -  
15.000 zł;

 ` budowa instalacji fotowoltaicz-
nej na Stacji Uzdatniania Wody 
(SUW) w Kłodawie o mocy 49,5 
kWp -160.000 zł.

 ` modernizacja chlorowni na 
SUW Kłodawa oraz SUW Lubo-
niek – 50.000 zł;

 ` wymiana głównych zaworów 
zwrotnych na studniach głębino-
wych wraz wymianą automatyki 
oraz montażem sygnalizacji alar-
mowej – 30.000 zł;

 ` budowa odcinka przeciwpożaro-

Modernizujemy ZWiK
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Wymień odpad na sadzonkę
Trzykrotnie za przyniesione odpady mieszkańcy Gminy Kłodawa otrzymali 
sadzonki. Celem akcji było promowanie zachowań proekologicznych, między 
innymi segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzy-
mać „drugie życie”.

W roku 2021 została 
zapoczątkowana 

przez Burmistrza Kłoda-
wy akcja ekologiczna pn. 
„Wymień odpad na sa-
dzonkę”. Celem akcji było 
promowanie segregacji 
odpadów, które zebra-
ne w sposób selektywny 
mogą otrzymać „drugie 
życie” oraz promocja 
Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Każdy miesz-

kaniec mógł dostarczyć 
zebrane w sposób selek-
tywnie odpady takie jak: 
zużyty sprzęt elektryczny 
lub elektroniczny, np. lo-
dówki, telewizory, pral-
ki oraz zużyte baterie. 
Za dostarczone odpady, 
mieszkańcy gminy Kło-
dawa otrzymali sadzon-
ki krzewów ozdobnych. 
Z uwagi na duże zainte-
resowanie akcją ze strony 
mieszkańców w bieżą-

cym roku zostały prze-
prowadzone trzy zbiórki 
odpadów. W ramach ak-
cji udało się zebrać po-
nad 1.100 sztuk zużytego 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz 
ponad 10.000 sztuk zu-
żytych baterii. Zebrane 
odpady zostały przeka-
zane uprawnionemu pod-
miotowi do recyklingu. 
Elektro-soboty będziemy 
nadal kontynuować.

Wniosek na dofinansowanie 
utylizacji folii rolniczej złożony, 
oceniony pozytywnie

Oczyszczamy gminę Kłodawa z azbestu

P ierwszym etapem było 
przeprowadzenie in-

wentaryzacji wyrobów za-
wierających azbest na te-
renie Gminy Kłodawa. Na 
jej realizację pozyskaliśmy 
środki finansowe w wyso-
kości 18.300 zł w ramach 
programu ,,KONKURS 
- AZBEST 2021” z Mini-
sterstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii. Całkowity 
koszt przeprowadzenia 

w/w przedsięwzięcia wy-
niósł 23.862 zł. Zaktuali-
zowanie gminnej inwenta-
ryzacji było niezbędne do 
kolejnego etapu, tj. ubie-
gania się o środki finan-
sowe na usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest. Dzięki temu, zło-
żyliśmy wniosek do Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Pozna-

niu o przyznanie pomocy 
finansowej w formie dota-
cji 77.000 zł, na realizację 
zadania pn. ,,Usuwanie 
azbestu oraz wyrobów za-
wierających azbest z tere-
nu Gminy Kłodawa”. Cał-
kowity planowany koszt 
realizacji przedsięwzięcia 
wynosi 104.000 zł. Odbiór 
odpadów od mieszkańców 
planowany jest na rok 2022.

Gminna Olimpiada 
Ekologiczna
W ramach działań 

związanych z edu-
kacją ekologiczną w dniu 
29 października 2021 roku 
przeprowadzona została 
kolejna edycja Gminnej 
Olimpiady Ekologicznej. 
Tegoroczny konkurs odbył 
się w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Białych Górników 
w Kłodawie w dwóch gru-
pach wiekowych. W olim-
piadzie wzięło udział łącz-
nie 29 uczniów ze szkół 
z terenu naszej gminy. 
Uczestnicy mieli do roz-
wiązania test składający się 
z 30 pytań o różnym stopniu 
trudności, w trakcie którego 
wykazali się wysokim po-
ziomem wiedzy. Rywaliza-
cja pomiędzy uczestnikami 
była bardzo zacięta, a po-
ziom wyrównany, co dopro-
wadziło do przeprowadze-
nia dogrywki w pierwszej 
grupie wiekowej. Laure-
atami Gminnej Olimpiady 
Ekologicznej zostali:

G mina Kłodawa złoży-
ła wniosek do Naro-

dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Usu-
wanie odpadów z folii rol-
niczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opa-
kowań po nawozach i typu 
Big Bag z terenu gminy 
Kłodawa”. Gmina wnio-

 ` w I grupie (klasy IV – VI 
szkoły podstawowej)

I miejsce – Maja Nie-
wiadomska – Szkoła Pod-
stawowa im. gen. T. Kutrze-
by w Bierzwiennej Długiej,

II miejsce – Agata Mi-
chalak – Szkoła Podstawo-
wa Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szkół Katolickich im. 
Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Wólce Czepowej,

III miejsce – Maja Mać-
czak - Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Białych Górników 
w Kłodawie

 ` w II grupie (klasy VII 
i VIII szkoły podstawowej),

I miejsce – Szymon 
Ignaczak – Szkoła Podsta-
wowa im. gen. T. Kutrzeby 
w Bierzwiennej Długiej,

II miejsce – Anna Busz-
ko – Szkoła Podstawowa 
w Korzeczniku,

III miejsce – Filip Pie-
trzak – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Św. Jana Pawła II 
w Kłodawie.

skuje o pomoc dla rolników 
w zakresie transportu oraz 
odzysku lub unieszkodli-
wienia 120 Mg (ton) tego 
typu odpadów.

Całkowity planowa-
ny koszt przedsięwzię-
cia oszacowano na kwotę  
64.800 zł, natomiast wnio-
skowana kwota dofinanso-
wania ze środków NFOŚi-
GW – 60.000 zł.

Klimatycznie w Solnym Mieście  
– ekopracownie

W ramach edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana 
Pawła II w Kłodawie powstaną ekopracownie. Ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 53.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Klimatycznie 
w Solnym Mieście – edukacja ekologiczna w Gminie Kłodawa”.

Z pozyskanych środków zostaną utworzone dwie ekopracownie: wewnętrzna 
i zewnętrzna. Całkowity koszt zadania wynosi 75.980 zł, kwota 22.980 zł stanowi 
wkład własny gminy.
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Rekultywacja składowiska Serca dla serca
W roku 2021 zostały rozpo-

częte prace związane z re-
kultywacją składowiska odpadów 
w miejscowości Zbójno. Wykonaw-
cą prac jest firma Geotrans S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu. Celem 
rekultywacji jest zabezpieczenie 
powierzchni składowiska przed 

C zerwone, metalowe pojemniki 
na nakrętki w kształcie serca 

pojawiły się wśród nas. Jest to nie 
tylko przedsięwzięcie podnoszące 
świadomość ekologiczną miesz-
kańców, czy obniżenie kosztów 
odbioru odpadów komunalnych, 
ale przede wszystkim uwrażliwia-
jące i integrujące mieszkańców 
w pomoc najbardziej potrzebują-
cym. Plastikowe nakrętki zamiast 
trafić do śmieci, mogą otrzymać 

erozją wietrzną i wodną oraz wyko-
nanie odpowiedniej okrywy rekul-
tywacyjnej. Po przeprowadzeniu 
prac i wykonaniu nasadzeń drzew 
i krzewów, powyższy teren ma peł-
nić rolę obszaru zieleni niezorgani-
zowanej. Planowany termin zakoń-
czenia prac 31 grudnia 2023 r.

drugie życie. Po ich przerobieniu 
na surowiec wtórny – plastikowy 
regranulat, powstają, na przykład 
doniczki, wiadra, czy łopaty. Po-
jemniki znajdują się przy Urzędzie 
Miasta i Gminy, Gminnym Ośrod-
ku Kultury, przy obu szkołach pod-
stawowych w Kłodawie oraz przy 
Szkole Podstawowej im. T. Kutrze-
by w Bierzwiennej Długiej. Ser-
decznie zachęcajmy do zapełniania 
serc nakrętkami.

Zielona Gmina
Nowe nasadzenia

Zielona przestrzeń na Górniczej

Mulczujemy zakrzaczenia

 ` Przywiązujemy dużą wagę do 
zieleni, dlatego też każdego roku 
dokonujemy nowych nasadzeń na 
rzecz ekosystemu. W tym roku 139 
sadzonek nowych drzew posadzo-
nych zostało w pasie drogowym 
dróg gminnych, a także na terenie 
parków i terenów gminnych. Za-
chowanie bioróżnorodności po-
przez nasadzenia drzew takich jak: 

 ` W przestrzeni Osiedla Górnicze-
go zaaranżowane zostały elementy 
i kompozycje zielonej architektury. 
Przestrzenie w ciągu pieszym przy 
bloku i otoczenie sąsiadującego 
parkingu wypełniono zielonymi 
trawnikami, na których posadzono 
łącznie 57 sztuk krzewów oraz by-

 ` Specjalistycznym mulczerem 
leśnym dokonano usunięcia rozro-
słych zakrzaczeń drzew i krzewów 
wzdłuż pasów drogowych dróg 
gminnych. Usunięte zostały za-

lipa drobnolistna, klon zwyczajny, 
klon jawor „Leopoldii”, jesion wy-
niosły, grab pospolity „Fastigiata”, 
brzoza brodawkowata, buk pospo-
lity „Dawyck Gold”, dąb szypuł-
kowy „Fastigiata”, świerk srebrny 
zapewni poprawę lokalnego środo-
wiska naturalnego. Łączny koszt 
zakupu i nasadzeń wyniósł gminę 
16.520 zł.

lin. Wartość wykonanej usługi wy-
niosła 6.500 zł. Wykonawcą była 
firma „Zieleń” Maria Jabłońska 
z Kłodawy. To już kolejny teren, 
który poprawił estetykę naszego 
miasta i jest atrakcyjnym miejscem 
wypoczynku przyjaznym miesz-
kańcom.

krzaczenia o łącznej powierzchni 
13.193 m2. Koszt wykonania usłu-
gi wyniósł 15.830 zł. Wykonawcą 
była firma Agro Forest Dominika 
Sekunda z siedzibą w Poznaniu.
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Pierwszy samochód pożarniczy  
w jednostce OSP Rgielew

O chotnicza Straż Po-
żarna w Rgielewie 

powstała w 1969 roku i nie 
była dotąd w posiadaniu 
samochodu pożarniczego. 
Dzięki dotacji uchwalonej 
przez Radę Miejską w Kło-

dawie strażacy zakupili sa-
mochód do działań ratow-
niczo – gaśniczych dla 
swojej jednostki za kwotę 
42.500 zł.

Zakup samochodu był 
również okazją do święto-

wania zaległego jubileuszu 
50-lecia jednostki. Jest to 
istotny krok, który pozwoli 
na rozwój i jeszcze większe 
zaangażowanie druhów na 
rzecz społeczeństwa gminy 
Kłodawa.

W 2021 roku przypada jubileusz 
100-lecia powstania Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP. W obchody 
tego jubileuszu włączyły się Lasy Państwo-
we, które przekazały Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kłodawie 300 sadzonek drzew. 
Sadzonki zostały rozdysponowane wśród 
jednostek pożarnych oraz sołectw i posa-
dzone na terenie naszej gminy.

Ochotnicze straże  
pożarne dbają  
o środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
udzielił wsparcia OSP z terenu gminy Kłodawa na następujące przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony powietrza:

 ` OSP Kłodawa - termo-
modernizacja strażnicy 
poprzez docieplenie ściany 
budynku – całkowity koszt 
przedsięwzięcia 30.600 zł;

 ` OSP Dębina - montaż 
instalacji fotowoltaicznej 
– całkowity koszt przedsię-
wzięcia 33.825 zł;

 ` OSP Głogowa - montaż 
instalacji fotowoltaicznej 
– całkowity koszt przedsię-
wzięcia 19.926 zł;

 ` OSP Krzykosy - montaż 
instalacji fotowoltaicznej – 
całkowity koszt przedsię-
wzięcia 19.926 zł;

 ` OSP Górki - montaż 

instalacji fotowoltaicznej 
– całkowity koszt przedsię-
wzięcia 19.926 zł.

Zrealizowane przed-
sięwzięcia obniżą ilość zu-
żywanej energii, zarówno 
cieplnej, jak i elektrycznej, 
co pozytywnie wpłynie na 
koszty utrzymania strażnic.

Podsumowanie 5-letniej 
kadencji Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP RP 
w Kłodawie

2 9 października 2021 
roku odbył się 

zjazd Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP 
RP w Kłodawie. Podczas 
zjazdu podsumowano 
5-letnią działalność Zarzą-
du ustępującego, a także 
wybrano nowych przed-
stawicieli na kolejną ka-
dencję. W skład nowego 
prezydium weszli druho-
wie: prezes - Włodzimerz 
Sarnociński, Wiceprezesi 

- Dawid Banasiak i Robert 
Sędziak, Komendant gmin-
ny - Tomasz Barański, Se-
kretarz - Dariusz Wajer, 
Skarbnik - Krzysztof Ko-
łuda, Członek prezydium - 
Dawid Wróblewski oraz 16 
członków Zarządu.

Podsumowanie było 
okazją do uhonorowania 
zasłużonych druhów dzia-
łających na rzecz jednostek 
OSP z terenu naszej gminy.

100 drzew 
na 100-lecie OSP

Manewry szkoleniowe  
druhów ochotników

2 6 czerwca odby-
ły się już po raz 

drugi gminne manewry 
szkoleniowe dla druhów 
ochotników. W manewrach 
udział wzięło 110 druhów 
ze wszystkich 9 jednostek 
OSP funkcjonujących na 
naszym terenie. Ćwiczenia 
były podzielone na dwa 
etapy:

 ` warsztaty – każda z jed-
nostek musiała zaliczyć 5 

punktów szkoleniowych, 
na których udoskonalała 
techniki gaszenia pożarów 
wewnętrznych, podstawy 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz podstawy ra-
townictwa technicznego;

 ` wyjazd alarmowy – 
symulacja pożaru lasu, 
w trakcie którego prze-
ćwiczono budowę buforów 
oraz stanowisk wodnych.
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Dotacje z Funduszu  
Sprawiedliwości

Dotacja Powiatu Kolskiego  
dla naszych jednostek pożarniczych

D zięki środkom pochodzą-
cym z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Po-
stpenitencjarnej - Funduszu Spra-
wiedliwości, którego dysponentem 
jest Ministerstwo Sprawiedliwości, 
dwie jednostki OSP z naszej gminy 
zakupiły wyposażenie i sprzęt ra-
townictwa

 ` OSP Głogowa - agregat prą-
dotwórczy, maszt oświetleniowy, 

P owiat Kolski udzielił pomocy 
finansowej jednostkom pożar-

niczym z terenu gminy Kłodawa 
na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Zapewnienie gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP z terenu powiatu 

kolskiego” na kwotę 13.000 zł. Ca-
łość zadania wyniosła 13.918 zł. 
W ramach dotacji druhowie zaku-
pili i tym samym uzupełnili bra-
kujące elementy umundurowania 
oraz wyposażenia bojowego.

motopompa pływająca – wartość 
całkowita 11.420 zł

 ` OSP Luboniek – ubrania spe-
cjalne, radiotelefony nasobne oraz 
latarki-szperacze – wartość całko-
wita 9.835 zł.

Zadanie zostało zrealizowa-
ne w 99 % ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości oraz w 1 % ze 
środków własnych budżetu Gminy 
Kłodawa.

Zmiany w garażach 
strażackich remiz OSP

Rok 2021 był rokiem przełomowym dla jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Dwa strażac-
kie Żuki odeszły na zasłużoną emeryturę, a w ich miejsce za-
kupione zostały nowe dwa samochody do działań ratowniczo 
- gaśniczych.

W jednostkach pożarni-
czych - OSP Głogowa 

oraz OSP Krzykosy stacjonowa-
ły dwa Żuki z roku 1972 i 1981. 
Piotr Michalak Burmistrz Kłoda-
wy podjął decyzję o ich wycofa-
niu, a także o przesunięciach po-
jazdów między jednostkami oraz 
zakupie używanych samocho-
dów. OSP Głogowa, która była 
w posiadaniu zabytkowego już 

Żuka Lublina A 15 z roku 1972 
przejęła samochód z jednost-
ki OSP Górki. Natomiast jed-
nostka OSP Krzykosy swojego 
Żuka zamieniła na zakupionego 
Forda Transita, dzięki któremu 
ma możliwość wejścia do po-
działu bojowego i będzie mogła 
być dysponowana przez PSP do 
działań na terenie gminy Kłoda-
wa. Jednostka OSP Górki, dzięki 

dotacji z Gminy Kłodawa, kupiła 
używanego Citroena Jumpera do 
działań ratowniczo - gaśniczych. 
Rada Miejska w Kłodawie 
uchwaliła dotacje umożliwiające 
zakup samochodów jednostkom 

z Krzykos i Górek na łączna kwo-
tę 98.000 zł, z czego OSP Krzy-
kosy otrzymały 38.000 zł, a OSP 
Górki - 61.000 zł (przy wkładzie 
własnym jednostki 1.000 zł).

Nowy sprzęt hydrauliczny  
dla jednostek OSP

Dzięki wsparciu Urzędu Marszalkowksiego Województwa Wiel-
kopolskiego, za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Poznaniu udało się pozyskać dwa zestawy narzędzi hy-
draulicznych dla jednostek: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłoda-
wie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwiennej Długiej.

Z estaw narzędzi hydraulicz-
nych przeznaczony jest przede 

wszystkim do ratownictwa tech-
nicznego, głównie wykorzystywa-
ny podczas wypadków komunika-
cyjnych. Koszt jednego zestawu 
stanowi 62.361 zł.

Łączna wartość narzędzi to 
124.722 zł, z czego:

 ` 87.305 zł to dotacja z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego,

 ` 30.000 zł dotacja z budżetu gmi-
ny,

 ` 18.708 zł wkład własny jedno-
stek OSP.

W związku z tym, iż jednostka 
OSP w Kłodawie pozyskała nowy 
sprzęt, to podobny używany do tej 
pory został przekazany na rzecz 
jednostki Ochotnicza Straż Pożar-
na w Lubońku.
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Różowa skrzyneczka
Z inicjatywy przewodzących rad rodziców miejskich szkół podstawowych 
Małgorzaty Chmieleckiej i Anety Zielińskiej we wszystkich szkołach 
podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Kłodawa i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłodawie są dostępne bezpłatnie środki higieniczne 
dla dziewczynek w tzw. „Różowych skrzyneczkach”. 

Łatwy i przyjazny do-
stęp do artykułów 

higienicznych na czas 
menstruacji to bardzo po-
trzebne działanie. Brak 
dostępu do podpasek czy 
tamponów w szkolnych 
toaletach stanowi dużą 
przeszkodę dla codzien-
nego funkcjonowania ko-
biet i dziewczynek. Wg 
raportu przygotowanego 
dla Kulczyk Foundation 
21% uczennic jest zmu-
szonych wyjść z zajęć 
szkolnych z powodu bra-
ku środków higienicz-
nych, a 10% w ogóle nie 

wychodzi z tego powodu 
z domu. Różowe skrzy-
neczki chociaż w części 
rozwiążą ten problem. 

Zakup skrzyneczek zo-
stał sfinansowany przez 
Gminę Kłodawa.

OzoBoty w miejskim przedszkolu

D o kolekcji posiada-
nych już GeniBotów 

i tabletów dzieci otrzymały 
2 zestawy po 6 OzoBotów 
Bit z pisakami i kartami 
pracy. OzoBot Bit to mały, 
bardzo inteligentny robot 

do nauki programowania. 
Rozwija myślenie logicz-
ne i algorytmiczne, wpro-
wadza w świat kodowania 
i robotyki. Kodowanie od-
bywa się przy użyciu se-
kwencji barw. Dzieci same 

mogą zaprogramować trasę 
robota, używając koloro-
wych pisaków, ćwicząc 
przy tym grafomotorykę. 
Zakup został sfinansowany 
z budżetu gminy.

Pocztówka z wakacji 
w Rogoźnie

2 0 0 u c z n i ó w 
kłodawskich 

szkół wraz z opiekunami 
oraz Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza przebywały 
na 5-dniowych turnusach 
profilaktycznych w Regio-
nalnym Centrum Profilak-
tyki Uzależnień dla Dzieci 
i Młodzieży w Rogoźnie.

Dzieci i młodzież miały 
możliwość udział w zajęciach 
z profilaktyki uniwersalnej 
(m.in. profilaktyki uzależnie-
nia od komputera i internetu), 

kształtowania umiejętności 
społecznych i psychologicz-
nych oraz zajęciach sporto-
wych, rekreacyjnych, kuli-
narnych i treningach różnych 
technik twórczości. Zadanie 
realizowane przez szkołę 
podstawową SPSK w Wól-
ce Czepowej, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Tech-
nicznych w Kłodawie oraz 
Młodzieżową Drużynę Po-
żarniczą, współfinansowane 
było przez Gminę Kłodawa,

Jestem stąd
W ramach działalno-

ści promocyjnej 
wydaliśmy kolorowankę 
dla najmłodszych, która 
zawiera rysunki znanych 
obiektów znajdujących się 
na terenie naszej gminy 
oraz zagadki i rebusy do 
rozwiązania. Książeczka 

cieszy się dużą popular-
nością wśród dzieci, stąd 
też konieczny był dodruk 
pierwszego wydania.

Z zainteresowaniem 
mieszkańców spotkały się 
zakupione przez nas ram-
ki na tablice rejestracyjne 
z napisem „Jestem stąd”.
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Spółdzielnia socjalna 
„Solniczka” świętowała 
pierwszą rocznicę  
działalności

20 stycznia 2020 roku otworzyła się kłodawska Solniczka i od samego początku została przyjęta bardzo entuzjastycznie. W codziennej 
ofercie Bistro są zarówno domowe obiady, fast foody, jak i specjały kawiarniane. Nasza Solniczka zajmuje się również organizacją imprez 
okolicznościowych.

T o miejsce jest stworzone 
dla ludzi i działa dzięki lu-

dziom. Prezesem spółdzielni jest 
Magdalena Fabiniak. 

Spółdzielnia Solniczka jest 
podmiotem ekonomii społecznej, 
która wpisuje się w nowy model 
polityki społecznej państwa i przy-
czynia się do rozwiązywania wa-
żnych problemów społecznych na 
gruncie lokalnego środowiska. 

Fakt zawiązania spółdzielni 
socjalnej przez Gminę Kłodawa 
i Stowarzyszenie „Solna Dolina" 
zdecydowanie umacnia wiarę w po-
wodzenie przedsięwzięcia. Lokalni 
liderzy najlepiej zorientowani są na 

potrzeby miejscowego rynku pra-
cy oraz możliwości wspomagania 
zatrudnienia osób wykluczonych 
społecznie. Spółdzielnia socjal-
na wspomaga proces aktywizacji 
i integracji osób zatrudnionych, 
jak również środowiska lokalnego, 
a kreatywność, zapał i otwartość 
w działaniu osób zatrudnionych w 
spółdzielni i ich duża motywacja 
przyczynia się do kreowania coraz 
silniejszej marki na lokalnym ryn-
ku.

We wrześniu rozstrzygnięty zo-
stał ogólnopolski konkurs „Sposób 
na Sukces" na najlepsze działania 
kreujące przedsiębiorczość na ob-

szarach wiejskich, organizowany 
przez Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie, w którym 
Spółdzielnia Socjalna „Solniczka” 
zajęła I miejsce w kategorii inicja-
tywy społeczne. 

Honorowy Patronat nad XXI 
edycją konkursu „Sposób na Suk-
ces” objął Prezydent RP Andrzej 
Duda.

Dofinansowanie na zakup  
drugiego busa do przewozu 
osób niepełnosprawnych

N a nasz wniosek Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznał na-
szej gminie środki finansowe w ra-
mach programu „Wyrównywania 
różnic między regionami III – ob-
szar D” (likwidacja barier trans-
portowych) w wysokości 92.334 zł, 
przy czym udział dofinansowania 
nie może stanowić więcej niż 60% 
wartości zakupu.

Dzięki temu zakupimy, drugie-

go już, busa do przewozu dzieci 
z ograniczoną sprawnością z terenu 
naszej gminy do specjalistycznych 
ośrodków rehabilitacyjno-eduka-
cyjno-wychowawczych w Kole.

O zakupie pierwszego busa, 
dofinansowanego przez PFRON 
informowaliśmy Państwa w zeszło-
rocznym wydaniu Gazety. Wów-
czas otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 82.200 zł i zakupili-
śmy samochód Renault Trafic.

Biała Sobota 
Ortopedyczna

To pierwsze takie wydarzenie, 
w ramach którego dzieci z te-

renu gminy Kłodawa zostały obję-
te konsultacjami ortopedycznymi. 
Konsultacje przeprowadzone były 
pod kierownictwem prof. dr hab. 
med. Marka Jóźwiaka z udziałem 
zespołu lekarzy i studentów Kli-
niki Ortopedii i Traumatologii 
Dzieci Ortopedyczno-Rehabilita-
cyjnego Szpitala Klinicznego im. 
W. Degi Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu. W ciągu całego 
dnia przebadano 150 dzieci.

Nowy  
radiowóz  
dla Policji

R adiowóz Suzuki SX4 
S-Cross został zakupiony 

dla Komisariatu Policji w Kłoda-
wie. Gmina Kłodawa przekazała 
Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Poznaniu środki finansowe 
w wysokości 57.500 zł, prze-
znaczone na współfinansowanie 
tego zakupu.
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Zawody wędkarskie Kłodawa  
Team Karp o Puchar Burmistrza  
Kłodawy

D wa dni zmagań trwa-
ły pierwsze zawody 

wędkarskie Kłodawa Team 
Karp o Puchar Burmistrza 
Kłodawy zorganizowane 
na łowisku komercyjnym 
„U Bogdana" w Mąkolnie.

W rywalizacji wzięło 

udział 23 uczestników. 
Zwycięzcą zawodów zo-
stał Piotr Szydłowski, 
kolejne lokaty zajęli Eryk 
Mikołajczyk i Jerzy Ma-
tusiak.

W imieniu Burmi-
strza Kłodawy nagrody 

wręczał Skarbnik Gminy 
Grzegorz Dzięgielewski. 
Współorganizatorem za-
wodów było Stowarzy-
szenie Kłodawa Team 
KARP.

Kłodawianie Mistrzami 
Powiatu Kolskiego

L aureatami tegorocznej 
Gali Mistrzów Powia-

tu Kolskiego w 2021 roku 
zostali:

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza w Kłodawie, 
Damian Fabiniak, Koło 

Strzeleckie przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kłoda-
wie, Grażyna Niewiarow-
ska, Paweł Wasiak, Rena-
ta i Wojciech Estkowscy 
„Winnica Maria”.

Srebrne Muszkiety 2021

W Ogól nop ol sk ich 
Zawodach Strze-

leckich „O Srebrne Musz-
kiety 2021”, Szkolny Klub 
Strzelecki z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i 
Technicznych w Kłodawie 
po raz kolejny zdobył dwa 
Srebrne Muszkiety. Zarów-
no drużyna dziewcząt, jak i 
drużyna chłopców wywal-
czyła PIERWSZE miejsca. 
Ponadto sukces odnieśli 
również nasi indywidualni 
strzelcy, uzyskując nastę-

pujące noty:
 ` dziewczęta 

- miejsce I  Wiktoria 
Frątczak

- miejsce II  Magdalena 
Banasiak; 

 ` chłopcy 
- miejsce II  Oskar Rut-

kowski, 
- miejsce III Kamil 

Szczęsny. 
Ogromne gratulacje na-

leżą się uczniom i opieku-
nom.

Gminne Zawody w Drużynowym 
Tenisie Stołowym

21 października od-
były się Gminne 

Zawody w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym. 
W zawodach udział wzię-
ły szkoły podstawowe z: 
Wólki Czepowej, Górek, 

Nr 1 z Kłodawy, z Ko-
rzecznika i z Bierzwien-
nej Długiej. Po emocjo-
nujących rozgrywkach 
awans na zawody powia-
towe w kategorii chłop-
ców i dziewcząt rocz-

nik 2007/2008 uzyskała 
szkoła z Wólki Czepo-
wej, w rocznikach 2009 
i młodsi w kategorii 
chłopców SP Korzecznik, 
a w kategorii dziewcząt 
SP nr 1 w Kłodawie.

Wakacyjna Liga  
Tenisa Ziemnego

12 września na kor-
cie obiektu Moje 

boisko - Orlik 2012 został 
rozegrany finał Waka-
cyjnej Ligi Tenisa Ziem-
nego - Kłodawa 2021. Po 
fazie zasadniczej do fina-
łu awansowali Sebastian 
Czarnociński oraz Stani-
sław Kryściak. Emocjo-
nujący pojedynek wygrał 
2:0 (6:4, 6:3) Sebastian 
Czarnociński.

Ligę rozegrali rów-
nież: Leszek Drążkie-
wicz, Grzegorz Waw-
rzyniak, Piotr Balcer, 
Paweł Kusztal, Leszek 
M i c h a l a k .Ws z y s t k i m 
uczestnikom gratulujemy 
osiągniętych rezultatów. 
Dziękujemy za udział 
i zapraszamy na kolejne 
rozgrywki.
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Dzień Dziecka
Jak co roku Gmina Kłodawa zorganizowała  
obchody Dnia Dziecka – 1 czerwca.

P ogoda dopisała, a kło-
dawskie dzieci mogły 

bawić się beztrosko w dniu 
swojego święta. Piotr Mi-
chalak Burmistrz Kłoda-
wy i Katarzyna Hamiga 
Zastępca Burmistrza w to-
warzystwie Myszki Miki 
i Boba Budowniczego 
przywitali serdecznie dzie-

ci przybyłe przed budynek 
Urzędu Miasta i Gminy. 
Atrakcji moc przygotowa-
li pracownicy magistratu, 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
i Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w Kłodawie.

Święto Solnego  
Miasta

K opalniany wagonik 
z solą stanął przed 

kłodawskim magistratem. 
Dumnie reprezentuje gór-
nicze tradycje Gminy Kło-
dawa. To także symbol od-
dania hołdu ciężkiej pracy 
białych górników. Z inicja-
tywy burmistrza Piotra Mi-
chalaka i zastępcy Katarzy-
ny Hamigi, wagonik, który 
służył jeszcze niedawno 
białym górnikom w pod-
ziemnych, solnych koryta-
rzach kłodawskiej kopalni 

O bchodom święta Sol-
nego Miasta towa-

rzyszyły wydarzenia spor-
towe: turniej piłki nożnej 
o Puchar Solnego Miasta 
oraz II Bieg Kłodawskie-
go Święta Soli. W turnieju 
udział wzięło 10 drużyn, 
czyli łącznie 100 zawod-
ników. Zwyciężyła druży-
na Dobre Mordy, drugie 
miejsce FC Albatros, trze-
cie ex aequo Niezawodowi 
Zawodowcy oraz FC Po-
przeczka. Kłodawski bieg 

ulicami miasta ukończyło 
143 zawodników, w tym 66 
w kategorii nordic walking 
na 5 km i 77 w biegu na 10 
km. Podczas tegoroczne-
go biegu swoją obecnością 
zaszczycił nas Marek Za-
lewski, rodowity kłodawia-
nin – lekkoatleta, sprinter, 
16-krotny Mistrz Polski. 
Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i dziękujemy 
za udział, a szczególnie 
mieszkańcom za doping na 
trasie i wspólną zabawę.

ustawiony został na frag-
mencie torowiska, na skwe-
rze przed Urzędem Miasta 
i Gminy w Kłodawie. To 
dar Kopalni Soli „Kłodawa” 
S.A., którą podczas odsło-
nięcia wagonika, reprezen-
tował Waldemar Marciniak 
- prezes i Tomasz Krokos - 
członek zarządu. W uroczy-
stości odsłonięcia symbolu 
tradycji kłodawskiej ziemi 
podniosłego charakteru 
nadała nasza Górnicza Or-
kiestra Dęta "Solanie".

Uroczyście

Sportowo
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Profilaktyczne  
zakończenie lata

To cykliczne wydarzenie promujące bezpieczną 
rodzinę bez przemocy i bez używek, połączone 
z kampanią „Powstrzymaj pijanego kierowcę".

D ziałanie ma na celu 
pokazanie dzieciom 

i dorosłym jak można 
wspólnie spędzić czas 
z dala od pokus w postaci 
alkoholu, narkotyków i in-
nych substancji uzależnia-
jących, telefonów i kompu-
terów, złego towarzystwa, 
pokazanie, iż czas spędzo-
ny z dzieckiem może mieć 
ogromny wpływ na jego 
przyszłość, zachowanie, 
integrowanie się z otocze-
niem, a także że wspólne 
chwile mogą jednoczyć, 
umacniać więzi i jednocze-

śnie chronić dzieci.
Podczas imprezy do-

stępna była projekcja filmu 
w ramach kampanii „Po-
wstrzymaj pijanego kie-
rowcę” oraz stoiska:

 ` GKRPA w Kłodawie 
z przedstawicielami komi-
sji oraz materiały w postaci 
ulotek i broszur profilaktycz-
nych dot. problemów alkoho-
lowych, dopalaczy, przemo-
cy, rodziny i depresji,

 ` Biblioteki Publicznej 
w Kłodawie – publikacje dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
dotyczące w/w problemów, 

nariuszy Komisariatu Policji 
w Kłodawie – prezentacja 
pracy funkcjonariuszy poli-
cji, sprzętu i radiowozu, któ-
re służą do codziennej pracy, 
jak również pogadanki nt. 
alkoholu i substancji uzależ-
niających;

 ` Państwowej Straży Po-
żarnej w Kole – pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy 
i prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej 
oraz prezentacja pracy stra-
żaka, mobilny symulator 
zagrożeń pożarowych domu 
jednorodzinnego;

 ` Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Koni-
nie z symulatorem zderzeń, 
pokazujący jak wygląda 
zderzenie przy prędkości 

z jednoczesnym zachęca-
niem do czytania książek;

 ` Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kłodawie, służące 
pomocą i poradą w/w proble-
mów;

 ` Powiatowej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej 
w Kole - działania w zakresie 
oświaty zdrowotnej i promo-
cji zdrowia w celu ukształto-
wania odpowiednich postaw 
i zachowań prozdrowotnych, 
zaznajamianie społeczeń-
stwa z czynnikami szkodli-
wymi dla zdrowia (alkohol, 
narkotyki, dopalacze,itp.), 
popularyzowanie metod za-
pobiegania chorobom i udzie-
lanie pierwszej pomocy;

 ` Komendy Powiatowej 
Policji w Kole oraz funkcjo-

8-10km/h, w zapiętych pa-
sach dla porównania alkogo-
glach i bez nich;

 ` Lasów Państwowych 
w Gaju – z materiałami nt. 
podstaw savoir vivre w le-
sie, gatunków roślin, drzew 
i zwierząt, z zagadkami i lo-
terią fantową;

 ` z symulatorami jazdy sa-
mochodem i motorem;

 ` Urzędu Miasta i Gminy 
w Kłodawie, poświęcone 
prawidłowej segregacji od-
padów.

Dodatkowo uczestnicy 
mogli skorzystać z integra-
cyjnych animacji i zabaw 
zorganizowanych przez Ska-
kankę Dance oraz smaczne-
go poczęstunku.

Kłodawskie Złote Gody
Minęło 50 lat od dnia kiedy 13 par z Gminy Kłodawa związało 
się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgon-
ną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń. Małżonkowie, którzy 
w zeszłym roku obchodzili „Złote Gody”, czyli 50-lecie pożycia 
małżeńskiego zostali uhonorowani medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Aktu wręczenia w imieniu Prezydenta RP 
dokonał Piotr Michalak Burmistrz Kłodawy.

G ratulujemy tak zacnego jubi-
leuszu!

„Przyrzeczenie to składaliście 
z ufnością, że nie zawiedziecie się 
na sobie, że będziecie dzielić razem 
dobre i złe, wspomagać się wzajem-
nie w ciężkich chwilach i cieszyć 
się wspólną radością. Przyrzeczenia 
tego dotrzymaliście mimo wielu zło-
żonych zdarzeń losowych. Było na 

pewno w ciągu tych długich lat wiele 
dni radosnych i pięknych. Było też 
może i więcej dni smutnych, przy-
krych a nawet tragicznych. Wszyst-
kie te przeżycia - radości i smutki, 
troski i obowiązki związały Was 
jeszcze bardziej”. Te słowa skiero-
wała do Jubilatów Monika Kubiak – 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
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Narodowe Czytanie 2021

P apiloty, lumpka i szel-
mowska przewrotność 

na jubileuszowym X Na-
rodowym Czytaniu. „Mo-
ralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej to tra-
gifarsa, w której komiczna 
akcja połączona jest z po-
ważną problematyką mo-
ralną i społeczną. W posta-
cie utworu wcieliły się:

 ` Grażyna Cichońska – 
Aniela Dulska

 ` Kacper Dziamara – Feli-

cjan Dulski
 ` Grzegorz Dzięgielewski 

– Zbyszko Dulski
 ` Katarzyna Hamiga – 

Mela Dulska
 ` Maja Zielińska – Hesia 

Dulska
 ` Bożena Sobczyńska – 

Juliasiewiczowa
 ` Katarzyna Tyksińska 

Szołajska – Tadrachowa
 ` Małgorzata Cichomska 

– Hanka
 ` Katarzyna Klimańska – 

Lokatorka
 ` Bartosz Górski – Narra-

tor
 ` Barbara Maćkowiak – 

opracowanie tekstu, foto
 ` Adam Maćkowiak – 

operator kamery, foto
Z powodu obostrzeń 

covidowych czytanie odby-
ło się bez udziału widzów. 
Transmisja dostępna jest 
w mediach społecznościo-
wych biblioteki.

II Akademia Kobiet - Kłodawa jest kobietą 
„Jej wartość”

Z okazji Dnia Kobiet od-
była się druga edycja 

Akademii Kobiet – Kłoda-
wa jest kobietą. Tegorocznej 
edycji przyświecało hasło 
Jej wartość. Każda z nas jest 
wartościową kobietą, i to 
nie jest kwestia przypadku. 
Prawdziwe piękno mamy 
w sobie, dlatego warto dbać 

o swoją kobiecość i czuć się 
z nią komfortowo, wręcz 
traktować ją jako atut, bo 
taka jest natura Kobiety. 
8 marca był wypełniony 
atrakcjami. Począwszy od 
aktywności fizycznej, po-
przez filiżankę kawy z bur-
mistrzem, aż do warszta-
tów, podczas których Panie 

samodzielnie wykonały dla 
siebie biżuterię, bądź to-
rebkę. Specjalnie dla Pań, 
z okazji ich święta, odbyły 
się koncerty wykonaniu Ze-
społu Parlando trio: Kinga 
Antkiewicz, Wiktoria Ko-
walewska i Martyna Twar-
dygrosz oraz uczniów kło-
dawskiej dwójki.

Gmina Kłodawa partnerem  
Światowego Dnia Przywracania 
Czynności Serca

N asza gmina była 
partnerem obcho-

dów World restart a he-
art day 2021 Światowego 
dnia przywracania czyn-
ności serca, który od-
był się w Manufakturze 
Łódzkiej.

Wiceburmistrz Kło-
dawy Katarzyna Hami-
ga reprezentowała naszą 
gminę podczas edukacyj-
nego wydarzenia, którego 
celem było podniesienie 
wiedzy na temat zasad 
udzielania pierwszej po-
mocy osobie, u której 

wystąpiło nagle zatrzy-
manie akcji serca. W wy-
darzeniu wzięło udział 
15 ośmioosobowych grup 
reprezentujących różne 
środowiska, m.in. ucznio-
wie szkół, straż miejska, 
ratownicy PCK, grupy 
pracowników.

Wydarzeniu towarzy-
szyła Górnicza Orkie-
stra Dęta Solanie, która 
wspierała swą grą uczest-
ników, a znany nam już 
wokalista Igor Poplewski 
zaśpiewał piosenkę „Do 
kołyski” zespołu Dżem.
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Festiwal „Kłodawskie Dwory”  
druga edycja

W zabytkowych dworach ziemiańskich i otaczających je parkach, po raz drugi 
już odbył się cykl koncertów pn. Festiwal „Kłodawskie Dwory”. 

Solny Kos wyśpiewany już XV raz
Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych o Solnego Kosa organizowany jest 
przez Stowarzyszenie Sprawni Inaczej nieprzerwanie od 2007 roku.

N ie tylko koncerty zło-
żyły się na tegorocz-

ny festiwal zorganizowany 
przez właścicieli historycz-
nych dworków gminy Kło-
dawa wspólnie z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. 
W ostatnim dniu festiwalu 
odbyła się konferencja hi-
storyczna „Poseł Franci-

T o wydarzenie od sa-
mego początku ma na 

celu integrację środowisk, 
miało pokazać również 
umiejętności i talenty osób 
niepełnosprawnych. Wyda-
rzenie to cieszyło się dużą 
popularnością i zostało 
bardzo pozytywnie przy-
jęte przez całą społecz-
ność. Od tego czasu Festi-
wal odbywa się corocznie, 
w grudniu - w miesiącu, 
w którym obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawno-
ściami. 

Muzyka to uniwersalny 
język i skarbnica emocji, 
którymi utalentowane oso-
by z ograniczoną spraw-
nością chętnie się dzielą. 
Uczestnicy przekazują 
podczas przeglądu niezwy-
kle wzruszające, barwne 

szek Jerzmanowski i jego 
potomkowie". Koncertów 
można było wysłuchać:

 ` 8 sierpnia w Dębowi-
cach, recital chopinowski 
Pawła Zawadzkiego;

 ` 21 sierpnia w Kościelcu, 
arie operowe z towarzysze-
niem kwartetu skrzypco-
wego w wykonaniu Doroty 

i sensualne widowiska. Fe-
stiwal gościł wykonawców 
nawet z Kruszwicy, Łodzi, 
Koła, Konina. Laureaci Fe-
stiwalu otrzymują figurkę 
Solnego Kosa wyrzeźbioną 
z kłodawskiej soli. Jej fun-
datorem jest Kopalnia Soli 
„Kłodawa” S.A. 

XV jubileuszową edy-
cję festiwalu uświetniła 

Wójcik (sopran), Marcina 
Budziarskiego (skrzypce), 
Aleksandry Budziarskiej 
(skrzypce), Adama Bra-
kowskiego (altówka) i Jo-
anny Dzidowskiej (wiolon-
czela);

 ` 18 września w Studzie-
niu, recital chopinowski 
Piotra Pawlaka.

inscenizacja opowiadania 
o Kłodawie i Solnym Kosie 
w wykonaniu uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Kłodawie. Współor-
ganizatorami tegorocznej 
imprezy byli Burmistrz 
Kłodawy, Gminny Ośro-
dek Kultury i Warsztat Te-
rapii Zajęciowej.

Tożsamość Kłodawian

G mina Kłodawa ma 
bardzo bogatą prze-

szłość. Podróżując po hi-
storii Kłodawy i jej okolic 
odkrywamy wiele interesu-
jących wydarzeń czy posta-
ci, których zasługi stano-
wią nieocenioną wartość. 
Z inicjatywą przygotowa-
nia pamiątkowych kart bio-
graficznych zwrócił się do 
burmistrza Kłodawy Irene-

usz Niewiarowski. W efek-
cie współpracy i działań 
z Marleną Cieniecką dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłodawie pięć 
tablic pamiątkowych trafi-
ło do szkół podstawowych 
w Bierzwiennej Długiej, 
Górkach i w Lubońku, 
oraz do świetlic wiejskich 
w Bierzwiennej Krótkiej 
i Krzykosach.

Historia Kłodawy  
dostępna dla  
zainteresowanych

S zkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych 
Górników w Kłodawie zaprasza 

wszystkich zainteresowanych historią 
naszego miasta do zwiedzenia Etnogra-
ficznej Sali Pamięci im. Michała Rawi-
ty -Witanowskiego. Patron sali to postać 
szczególna w historii naszego miasta 
i regionu.

Etnograficzna Sala Pamię-
ci im. Michała Rawity - Wita-
nowskiego otwarta jest dla zwie-
dzających po wcześniejszym 
uzgodnieniu pod nr tel. 63 2730310  
ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa.
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„Skarby Kłodawskiej Ziemi” 
- unikalny i inspirujący  
portret Kłodawy

Szczególne miejsca  
w historii Kłodawy

T o już kolejne takie 
wydarzenie, dzięki 

któremu odrywamy i pro-
mujemy talenty plastyczne, 
kształtujemy i rozwijamy 
zainteresowania malar-
stwem, a środowiska twór-
ców artystycznych mogą 
się integrować i wymieniać 
doświadczenia. W plene-
rze udział wzięli Katarzy-
na Tyksińska Szołajska, 
Krzysztof Kubiś, Małgo-
rzata Siwińska, Ewa Kubiś, 
Magdalena Szczepańska, 
Jadwiga Pomianowska-
-Wilde, Katarzyna Hamiga, 
Danuta Bronikowska, Ur-

A by ocalić od zapo-
mnienia szczególne 

miejsca w historii Kłoda-
wy, zamontowane zostały 
trzy kolejne tablice infor-
macyjne. Upamiętniają 
ewangelików – ich pobyt 
i życie w Kłodawie, Ży-
dów – ich ostatnie chwile 
przed transportem do obo-
zu Kulmhof w Chełmnie 
nad Nerem oraz majątek 
Kłodawa, którego ostat-
nimi właścicielami była 
rodzina Fedorenko.

szula Ostrowska, Bożena 
Sobczyńska, Jadwiga Tyk-
sińska, Danuta Ostrowska 
Isztad. Wielu z nich to nasi 
rodzimi twórcy, nie zabra-
kło jednak również gości 
spoza gminy. Wystawa 
prac pleneru malarskiego 
„Skarby Kłodawskiej Zie-
mi” była zainaugurowana 
wernisażem w Gminny 
Ośrodek Kultury w Kłoda-
wie. To zwieńczenie prac 
artystów, którzy w wyjąt-
kowy sposób uwiecznili 
na płótnie, papierze i szkle 
piękne i urokliwe zakątki 
Kłodawskiej Ziemi.

Tablice zostały za-
montowane przed cmen-
tarzem ewangelickim 
w Bierzwiennej Długiej 
Kolonii, na terenie Ogrój-
ca przylegającego do ko-
ścioła parafialnego p.w. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Kło-
dawie oraz w Parku Gór-
nika.

Teksty i zdjęcia do ta-
blic zostały przygotowane 
przez Barbarę Gańczyk 
i Bartłomieja Grzankę.

Dożynki Parafialno-Gminne  
w Rysinach Kolonii

Święto plonów, obchodzone tradycyjnie w naszej gminie 15 sierpnia, rozpoczęło się 
mszą dziękczynną odprawioną zarówno w kościele pw. Św. Dominika w Bierzwiennej 
Długiej oraz w kościele pw. WNMP w Kłodawie, podczas których poświęcone zostały 
wieńce i chleb złożone przez rolników. 

Odświętnym korowodem 
starostowie tegorocz-

nych dożynek Iwona Woźniak 
z sołectwa Dzióbin oraz Karol 
Jóźwiak z sołectwa Okoleniec 
przywitali zebranych gości 
w Rysianch Kolonii, a na ręce 
władz gminy złożyli dorodny 
bochen chleba, symbol jed-
ności i wzajemnego poszano-
wania. Wszyscy uczestnicy 
zostali obdzieleni chlebem 
dożynkowym oraz poczęsto-
wani miodem - złotem z tego-
rocznych zbiorów pszczelarzy 
kłodawskich pasiek.

W przeprowadzonych 
w czasie obchodów święta 
plonów konkursach i prze-
glądach zwycięzcami zosta-

li: Sołectwo Luboniek – za 
wykonanie najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego, Sołec-
two Dębina Misę sołtysa za 
przygotowanie stołu z trady-
cyjnym jadłem, Luiza Ma-

ciejewska – laureatka Złotego 
Chochoła 2021 w VI Przeglą-
dzie Rękodzieła Ludowego. 
Zespół „Luboniacy” z Lu-
bońka zostali zwycięzcami 
turnieju sołectw.
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 „Kulisy kultury”  
zmieniły wygląd GOK-u

D zięki dofinansowaniu 
z Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w ramach 
programu „Kulisy kultu-
ry”, przeprowadziliśmy 
prace remontowe elewacji 
Gminnego Ośrodka Kul-

tury, których celem jest 
stworzenie jak najlepszych 
warunków do prowadzenia 
i rozwoju działalności kul-
turalnej. Całkowita war-
tość zadania to 159.708 zł, 
z czego 75.000 zł stanowi 
otrzymana dotacja.

II Kłodawskie  
Spotkanie  
z Folklorem

„Dobrze tu niektórzy mają,
Ci co w Kłodawie mieszkają,
Jest tu wszystko jak należy,
Odbywają się imprezy…....”

Tymi słowami zespół ludowy „Kłodawiacy” przywitał wszystkich uczestników  
II Kłodawskiego Spotkania z Folklorem, które odbyło się 16 października 
2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

W ydarzenie popula-
ryzuje twórczość 

ludową i kultywuje regio-
nalną tradycję, wymienia 
doświadczenia artystyczne 
między uczestnikami, in-
tegruje pokolenia oraz pre-
zentuje dorobek artystycz-
ny zespołów ludowych.

Do udziału w Spotka-
niach zgłosiło się 13 ze-
społów z całego powiatu 
kolskiego, w tym zespoły 
taneczne, grupy śpiewacze 
oraz kapele ludowe.

 ` Zespół Ludowy „Osie-

czanki” z Osieka Wielkie-
go,

 ` Zespól Folklorystyczny 
„Nadnerzanki” z Dąbia,

 ` Zespół Ludowy „Dobro-
wianki” z Dobrowa,

 ` Międ z y pokolen iow y 
Zespół Wokalny „Kwiaty 
i Kwiatki Jesieni” z Głębo-
kiego,

 ` Zespól Ludowy „Wito-
wo” z Witowa,

 ` Zespół „Grzegorzewia-
cy” i Kapela „Grzegorze-
wiacy”,

 ` Zespól Tańca Ludowego 

„Kościelec”,
 ` Zespół Ludowy „Ale-

babki”,
 ` Zespół Ludowy 

„Przedeczanki” z Przedcza
 ` oraz zespoły działające 

przy GOK w Kłodawie: 
„Kłodawiacy”, „Solniczka 
Folk” oraz „Lubonianki”.

Za organizację I edy-
cji Spotkań z Folklorem, 
Gminny Ośrodek Kultu-
ry otrzymał w 2021 roku 
nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Europejskie Dni  
Dziedzictwa bogactwem 
kłodawskich smaków

P o raz trzeci już Kło-
dawa uczestniczyła 

w europejskim projekcie, 
który ma na celu udostęp-
nić historię i kulturę naro-
dową, regionalną i lokalną. 
Tegoroczna edycja kon-
centrowała się nie tylko na 
materialnych tradycjach 
rzemieślniczych, takich jak 
cukiernie czy piekarnie, ale 
również niematerialnych 
staropolskich przepisach 
czy tradycjach. EDD przy 

tej okazji to promocja lokal-
nej twórczości i tradycyjne-
go jadła, rozpropagowanie 
dziedzictwa kulturowe-
go i kulinarnego regionu, 
wzrost aktywności miesz-
kańców gminy Kłodawa 
oraz zainteresowanie miej-
scową tradycją. Wydarze-
nie to przypomniało nam 
o kulturze jedzenia, kuchni 
tradycyjnej, regionalnej, 
która ukazywała naszą in-
dywidualność. 

Obrazki z Dawnej Kłodawy

G rażyna Niewiarow-
ska to autorka zbioru 

krótkich historii o Kłoda-
wie, jej dziejach, ale przede 
wszystkim o ludziach, któ-
rzy byli z nią związani, 
a niejednokrotnie ich duch 
przetrwał na ulicach dzi-
siejszego miasta. „Rozej-
rzyjcie się, może za rogiem 
była kiedyś apteka Teofila 
Kołłupajło, a na najbliż-
szej ulicy Jan Gwalbert 
Olszewski sporządzał szki-
ce ważniejszych kłodaw-
skich obiektów. Popytajcie 
dziadków, może jeszcze 
znają opowieści …, a może 

natkniecie się na historie 
jeszcze nieodkryte, które 
warto przywrócić miesz-
kańcom Kłodawy?”

Drugą część „Obraz-
ków z dawnej Kłodawy” 
współtworzyła Małgorza-
ta Grzanka. W tej części 
znajdziemy odpowiedzi na 
te i wiele innych pytań: czy 
wiecie co ma wspólnego 
Kłodawa z morzem? Czy 
wiecie, że do Antwerpii 
najlepiej iść przez Kłoda-
wę? Czy wiecie, że w Po-
marzanach powstawały po-
wieści o miłości?

Warto przeczytać.
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Środki zewnętrzne pozyskane do budżetu Gminy Kłodawa
lp. instytucja/fundusz kwota przeznaczenie

1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/ Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 850.000 zł Modernizacja Stadionu Miejskiego 

w Kłodawie

2 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/ Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 600.000 zł Budowa świetlicy wiejskiej w Rycerzewie

3 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.000.000 zł Modernizacja Ratusza Miejskiego 

w Kłodawie

4

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Rządowy 
program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

35.000 zł 
Zakup pomocy naukowych, aktywna 
tablica dla Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Kłodawie

5 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Fundusz 
Przeciwdziałania COVID-19  28.839 zł Obsługa punktu informacyjnego dot. 

szczepień przeciwko COVID-19

6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu/środki na wsparcie przedsięwzięć 
z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP

 75.824 zł 

Dofinansowanie zakupu i montażu 
instalacji fotowoltaicznych na świetlicach 
w Głogowej, Górkach, Dębinie 
i Krzykosach

7
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Fundusz 
Rozwoju Przewozów Regionalnych o Charakterze 
Użyteczności Publicznej 

 102.948 zł Dofinansowanie przewozów ludności na 
lokalnych liniach autobusowych

8
Starostwo Powiatowe w Kole/przedsięwzięcie: ”Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu Powiatu 
Kolskiego”

 13.000 zł Zakup wyposażenia dla OSP 

9 Ministerstwo Sprawiedliwości/Fundusz Sprawiedliwości 23.760 zł 
Zakup wyposażenia dla:  
- OSP Głogowa, 
- OSP Luboniek

10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 77.000 zł Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest

11 Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii/ Konkurs 
AZBEST-2021  18.300 zł 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy 
Kłodawa

12
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego /
pomoc finansowa w zakresie budowy i przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych

 246.250 zł Dofinansowanie budowy drogi w Łążku

13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/  
XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”  100.000 zł Modernizacja świetlic wiejskich:  

- Słupeczka I etap - Luboniek

14 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg 1.001.088 zł Budowa ul. Polnej w Kłodawie

15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu/środki na wsparcie realizacji 
przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2021 roku

53.000 zł Utworzenie dwóch ekopracowni w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Kłodawie

16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/ 
Program „Kulisy kultury”  75.000 zł Remont budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kłodawie

17 Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu 154.000 zł Wykonanie oświetlenia ulicznego 

18 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Program „Wyrównywania różnic między regionami III” 92.334 zł

Zakup busa do przewozu dzieci 
z ograniczoną sprawnością z terenu gminy 
Kłodawa

19 Ministerstwo Finansów/ Departament Finansów Samorządu 
Terytorialnego 2.330.815 zł Subwencja na inwestycje kanalizacyjne

20 Ministerstwo Edukacji i Nauki 192.100 zł
Dofinansowanie na utworzenie 
„Laboratoriów przyszłości” w trzech 
gminnych szkołach podstawowych

Razem  7.069.258 zł 
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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: 

2020 - 2021

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.


