Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Kłodawy
sierpień-wrzesień 2019 rok
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W okresie od 19 lipca 2019 r. do 23 września 2019 r. odbyły się XI i XII sesja Rady Miejskiej
w Kłodawie w dniach 18 lipca i 9 września 2019r.w czasie sesji podjętych zostało 8 uchwał.
Uchwały zostały objęte zakresem Nadzoru Wojewody i przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Koninie. Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA Burmistrza Kłodawy
W okresie od 16.07.2019 do 18.09.2019 Burmistrz Kłodawy wydał 16 zarządzeń
1. Zarządzenie nr 61/2019 z 19.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019
rok
2. Zarządzenie nr 62/2019 z 31.07.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę
3. Zarządzenie nr 63/2019 z 31.07.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
dotychczasowym dzierżawcom
4. Zarządzenie nr 64/2019 z 31.07.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych
w Kłodawie
5. Zarządzenie nr 65/2019 z 08.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019
rok
6. Zarządzenie nr 66/2019 z 19.08.2019 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom
szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa
7. Zarządzenie nr 67/2019 z 19.08.2019 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom
szkół podstawowych i przedszkola Gminy Kłodawa
8. Zarządzenie nr 68/2019 z 19.08.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2019 r.
9. Zarządzenie nr 69/2019 z 03.09.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
w Pomarzanach Fabrycznych i ustalenia stawki za dzierżawę
10. Zarządzenie nr 70/2019 z 03.09.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Kłodawa
11. Zarządzenie nr 71/2019 z 03.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu socjalnego lokalu
12. Zarządzenie nr 72/2019 z 03.09.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych
programem pomocy uczniom Wyprawka szkolna
13. Zarządzenie nr 73/2019 z 09.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019
rok
14. Zarządzenie nr 74/2019 z 09.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu socjalnego lokalu
15. Zarządzenie nr 75/2019 z 12.09.2019 w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi
urlopu dla poratowania zdrowia
16. Zarządzenie nr 76/2019 z 12.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej
wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
1

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu
23 sierpnia br. została zawarta umowa z Albuilding Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku Małym na
termomodernizację i remont Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
o wartości 199.586,22 złotych brutto.
2.
W dniu 13 września br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na przebudowę ulicy Rolniczej w m. Kłodawa. Termin składania ofert ustalono na 30
września br.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
1.
22 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w VII edycji
konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” organizowanego w ramach Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi” złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących zakup
sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich w Korzeczniku i Pomarzanach Fabrycznych. Całkowita
wartość projektów to 18.030,00 zł, a wnioskowane wsparcie 9.015,00 zł.
2.
6 sierpnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości złożono wniosek o powierzenie realizacji
zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP Leszcze i Rgielew. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, a w dniu 17 września br.
została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania. Całkowity koszt przedsięwzięcia to
23.829,00 zł, a otrzymana dotacja 23.590,71 zł.
3.
2
września
br.
Zarząd
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił listę wniosków przyjętych do dofinansowania. Wśród 96
wniosków, które otrzymają dotacje są cztery wnioski złożone przez Gminę Kłodawa. Jednostki OSP
z Kłodawy, Bierzwiennej Długiej, Lubońka i Górek zostaną doposażone w sprzęt służący
zapobieganiu i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych
i poważnych awarii. Łączny koszt przedsięwzięć opiewa na kwotę 67.083,00 zł, a wnioskowane
dofinansowanie to razem 46.958,00 zł. W chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentów
niezbędnych do podpisania umów dotacji.
4.
3 września br. ogłoszono oficjalne wyniki wiosennego naboru wniosków o dofinansowanie
zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazły się dwa wnioski Gminy
Kłodawa na przebudowę ulic: Al. 1000-lecia, 3 Maja i Bohaterów Września 1939 r. Wartość
kosztorysowa zaprojektowanych robót budowlanych opiewa łącznie na kwotę 2.135.948,14 zł
brutto, a wnioskowane dofinansowanie to razem 1.281.568,00 zł. Planowana przebudowa obejmuje
m.in. wymianę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, a także budowę ścieżki pieszo rowerowej przy Al. 1000-lecia. Realizację zadań przewidziano na rok 2020. Gmina złożyła już
niezbędną dokumentację do zawarcia umowy o dofinansowanie.
5.
W sierpniowym naborze ponownie złożono do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek na
przebudowę ulicy Al. 1 Maja, która znalazła się na liście rezerwowej.
6.
Wniosek o przyznanie pomocy na przebudowę drogi w miejscowości Głogowa, złożony
w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020 podlegał kontroli administracyjnej, w ramach której uzupełniono
wszystkie niezbędne dokumenty.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
1.
W dniu 30 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych zostały
przeprowadzone przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie zajęcia edukacyjne dla
dzieci z zakresu prawidłowej segregacji odpadów.
2.
W dniu 23 sierpnia br. dokonano kontroli prac wykonanych przez Gminną Spółkę Wodną
w Kłodawie w ramach udzielonej z budżetu Gminy Kłodawa dotacji na konserwację rowów
melioracyjnych. W ramach konserwacji wykonano: wykoszenie, odkrzaczenie rowów,
wyczyszczono przepusty i wyloty zbieraczy, odmulono dno rowów. Na podstawie przeprowadzonej
wizji w terenie stwierdzono, że roboty zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową
o udzielenie dotacji.
3.
W związku z pojawiającą się plagą gryzoni, w dniach od 10 października br. do 10 listopada
br. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Kłodawa deratyzacja. Obowiązek przeprowadzenia
deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach
organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych
podmiotach władających nieruchomościami.
INWESTYCJE
W okresie sprawozdawczym realizowano inwestycje:
•
termomodernizacja i remont SP Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie,
•
przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębinie,
•
przebudowa drogi Marynki – Rysiny Kolonia,
•
budowa chodnika ul. Bierzwieńska (partycypacja Gminy).
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W wykonaniu uchwały Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku w drodze
bezprzetargowej oraz Zarządzenia Nr 53/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w Korzeczniku w drodze bezprzetargowej w dniu
17 września 2019 r. została sprzedana działka oznaczona nr geod. 25/2 o pow. 0,0100 ha, za kwotę
brutto 1033,20 zł.
W wykonaniu uchwały IX/79/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych
w Kłodawie:
1.
W dniu 17 lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3656/2019
w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa, nieruchomości gruntowych
oznaczonych nr geod. działek: 31/2 pow. 0,0008 ha o wartości 80,00 zł oraz 36/2 pow. 0,0011 ha
o wartości 110,00 zł.
2.
W dniu 19 lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3702/2019
w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej ozn.
nr geod. działki 147/1 pow. 0,0009 ha o wartości 90,00 zł.
3.
W dniu 2 września 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 4707/2019
w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej ozn. nr
geod. działki 32/4 pow. 0,0021 ha o wartości 210,00 zł.
4.
W dniu 2 września 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 4715/2019
w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości
gruntowej ozn. nr geod. działki 148/3 pow. 0,0017 ha o wartości 170,00 zł.
5.
W dniu 5 września 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 4852/2019
w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa, nieruchomości gruntowych
oznaczonych nr geod. działek: 152/1 pow. 0,0021 ha o wartości 210,00 zł oraz 165/1 pow. 0,0016
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ha o wartości 160,00 zł.
Przedmiotowe nieruchomości nabyte zostały z przeznaczeniem na cele publiczne do
gminnego zasobu nieruchomości pod przebudowę ulicy Polnej w Kłodawie.
W wykonaniu uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych
w Kłodawie:
1.
W dniu 22 lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3726/2019 w sprawie
nabycia na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym działki
145/9 o pow. 0,0154 ha za cenę zakupu 3.400,00 zł.
2.
W dniu 22 lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3733/2019 w sprawie
nabycia na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym działki
145/7 o pow. 0,0296 ha za cenę zakupu 6.200,00 zł.
Przedmiotowe nieruchomości nabyte zostały z przeznaczeniem na cele publiczne do
gminnego zasobu nieruchomości pod przebudowę ulicy Polnej w Kłodawie.
W wykonaniu uchwały Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie, w dniu 31
lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3986/2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy
Kłodawa niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 1102/3,
1102/7, 1102/11, 1102/14, 1102/16 o łącznej powierzchni 0,4127 ha za cenę zakupu 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości - pod drogi.
SPRAWY LOKALOWE
W wykonaniu Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej, zgodnie
Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 7 lutego 2019r, w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa i Zarządzeniem Nr 70/2019r. Burmistrza
Kłodawy z dnia 3 września 2019 r. został sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 6/17 za cenę 18 138 zł, wartość udziału
w gruncie jako przedmiotu prawa własności wyniosła 292,00 zł.
Akt notarialny Nr rep. A4899/2019 został zawarty w dniu 10.09.2019r.
DODATKI MIESZKANIOWE
W sierpniu 2019 r. wypłacono 92 dodatków mieszkaniowych na kwotę 13 992,55 zł.
We wrześniu 2019 r. wypłacono 89 dodatków mieszkaniowych na kwotę 13 649,59 zł.
DODATKI ENERGETYCZNE
W sierpniu 2019 r. wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę: 281,83 zł.
We wrześniu 2019 r. wypłacono 15 dodatków energetycznych na kwotę: 219,90 zł.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 17 lipca do 18 września 2019 r. wprowadzono do systemu informatycznego 49 wniosków
o przyznanie Karty Dużej Rodziny tj. wydano 89 Kart.
Od stycznia bieżącego roku do 18 września wprowadzono ogółem 741 wniosków o przyznanie
Karty. Od dnia obowiązywania ustawy tj. od dnia 1 lipca 2014 r. wydano 2136 Kart, w tym dla
rodziców – 1476 Karty, dla dzieci – 660 Kart.
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SUSZA
W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy na terenie Gminy
Kłodawa od 8 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 r przyjmowane były wnioski o oszacowanie
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym. Łączna ilość przyjętych wniosków wyniosła
870. Na podstawie wniosków oraz lustracji na polach dokonanych przez Komisję sporządzone
zostały protokoły strat. Obecnie protokoły podpisywane są przez rolników, a następnie wysyłane do
Wojewody Wielkopolskiego, celem potwierdzenia wystąpienia szkód. Łącznie do Wojewody
Wielkopolskiego zostało wysłanych 600 protokołów.

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI
W ramach II edycji programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 Gmina Kłodawa
pozyskała dofinansowanie do budowy OSA w miejscowości Górki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
W dniu 2 września 2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycji.
W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono wykonawcę, firmę HERKULES Sp z o.o. Spółka
komandytowa, ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu
zamówienia w wysokości: 39.360,00 zł.
OŚWIATA

WYPOCZYNEK LETNI
Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Kłodawa mieli możliwość
skorzystania z wypoczynku letniego na koloniach zorganizowanych przez Burmistrza Kłodawy.
W dniach od 20 do 30 lipca 2019 r. grupa 45 uczniów wypoczywała w Kotlinie Kłodzkiej
w Ośrodku Wypoczynkowym „Marysieńka” w Lewinie Kłodzkim. Opiekę nad kolonistami
sprawowała karda nauczycieli i wykwalifikowanych pracowników z terenu Gminy Kłodawa,
kierownikiem kolonii była pani Beata Kołuda.
Ogólny koszt kolonii wyniósł 60.245,71 zł, z tego wpłaty uczestników wynosiły 30.750 zł,
z budżetu Gminy dopłacono 29.495,71 zł.
W ramach programu profilaktyki przeciwalkoholowej Gmina Kłodawa przyznała, po
przeprowadzonym konkursie, dotację na organizację półkolonii letnich z programem
profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Organizatorami półkolonii dla dzieci były
następujące podmioty:
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Dotacja
przyznana
w PLN

1.

Stowarzyszenie „Działajmy z
Myślą o Przyszłości” w Lubońku.

„Wakacje profilaktyczno-rekreacyjne”

2.500,00

1.

Stowarzyszenie „Kłodawska
Jedynka” w Kłodawie

„Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii”

1.000,00

2.

Kłodawskie Stowarzyszenie
Szkolne „Rawita” w Kłodawie.

„Zakręcone wakacje”

2.500,00

3.

Stowarzyszenie „Z Edukacją w

„Z Nami bezpieczniej!”

2.500,00

5

Przyszłość” w Korzeczniku.
Razem

8.500,00

PROFILAKTYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA
6 września 2019 roku na Stadionie Miejskim w Kłodawie odbyła się impreza plenerowa
"Profilaktyczne
zakończenie
lata",
promujące
Bezpieczną
rodzinę
bez
przemocy i używek, połączone z kampanią "Powstrzymaj pijanego kierowcę".
W imprezie uczestniczyły instytucje, które połączyły naukę z zabawą, tj. :
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole – pomiary ciśnienia, krzyżówki i łamigłówki,
fantom
do
nauki
badania
piersi
dla
dorosłych,
- Państwowa Straż Pożarna w Kole - namiot dymny, fantom do udzielania pierwszej pomocy,
- Komenda Powiatowa Policji w Kole oraz Komisariat Policji w Kłodawie pokaz sprzętu i umundurowania policyjnego, pies policyjny, sierżant Pyrek,
- Biblioteka Publiczna w Kłodawie - wystawa książek i przedstawienie możliwości
spędzania wolnego czasu,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie,
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa - ulotki i porady
dotyczące
profilaktyki,
pokazy
filmu
w
ramach
kampanii
"Powstrzymaj
pijanego kierowcę", malowanie twarzy, prowadzenie konkursów i zabaw dla dzieci,
- Ochotnicza Straż Pożarna oraz MDP - wystawa sprzętu strażackiego i samochodów, pokaz
udzielania pierwszej pomocy wykonany przez MDP.
Dodatkowo do dyspozycji uczestników imprezy były: karetka pokazowa z całym
wyposażeniem, stoisko z nauką segregacji odpadów, gry planszowe, gra w kule-bule,
dmuchane zamki oraz maskotka Boba Budowniczego.
Tegorocznej imprezie towarzyszył turniej piłki nożnej, biegi oraz rejestracja potencjalnych dawców
szpiku.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
Od 1 do 4 sierpnia 2019 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kłodawy wzięła udział w polsko
–niemieckim projekcie wymiany młodzieżowej. Od ponad 10 lat rozwija się współpraca gminy
Kłodawa z niemieckim miastem Oschatz (Saksonia). W ramach tej współpracy odbywają się
4-dniowe spotkania młodzieży na przemian w Polsce i w Niemczech. Gmina złożyła wniosek do
organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Poczdamu i otrzymała dofinasowanie
projektu.
Od 13 do 16 sierpnia 2019 roku zrealizowany został drugi projekt dotyczący współpracy polskoniemieckiej. Gościliśmy w Kłodawie delegację przedstawicieli władz samorządowych i grupę
tancerek z Niemiec. Zaproszenie przyjął Andreas Kretschmar, burmistrz miasta Oschatz wraz
z pracownikami magistratu. Towarzyszyła im grupa tancerek. Wizyta trwała 4 dni. Była to kolejna,
trzecia już wizyta władz niemieckiego miasta Oschatz w Kłodawie. W ramach program wizyty
goście mogli poznać zasady funkcjonowania samorządu w Polsce. Natomiast tancerki z klubu
szermierczego z Oschatz wspólnie z zespołem Gama z Kłodawy zrealizowały warsztaty taneczne.
Warsztaty odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Efekt końcowy, czyli wspólny
występ polskich i niemieckich tancerek można było zobaczyć podczas dożynkowych występów
w Wólce Czepowej. Ten projekt również został dofinansowany ze środków organizacji PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży z Poczdamu (projekty są w trakcie rozliczenia).
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DOŻYNKI GMINNE
15 sierpnia w Wólce Czepowej odbyły się dożynki parafialno-gminne. Kłodawskie dożynki
rozpoczęły się uroczystą dziękczynną mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP.
Korowodem wieńców goście przeszli na plac dożynkowy. Starostami Dożynek byli Helena
Kotwasińska i Jarosław Cieśliński. 14 sołectw i organizacji przygotowało stoły dożynkowe.
Przeprowadzono XIII Gminny Przegląd Regionalny Dziedzictwa Kulinarnego. Nagroda główna Misa Sołtysa powędrowała do Rycerzewa, a pozostali uczestnicy kulinarnej rywalizacji zostali
obdarowani równorzędnymi nagrodami. Odbyły się sportowe zmagania podczas turnieju sołectw
o puchar starostów dożynek. Rywalizację wygrał zespół z Bierzwiennej Krótkiej. W przeglądzie
twórczości ludowej głównym trofeum był Złoty Chochoł, który otrzymała Pani Irena Pasturczak.
W konkursie na najpiękniejszy tegoroczny wieniec żniwny – decyzją jury wygrały Pomarzany
Fabryczne.
POZOSTAŁE

WYDARZENIA KULTURALNE

31 lipca i 7 sierpnia 2019 r. odbyły się wakacyjne harce na osiedlu. Moc atrakcji i niespodzianek
dla każdego przygotowali druhowie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie i pracownicy Kłodawa
GOK. Podczas wakacyjnych harców na Osiedlu Górniczym dzieci uczestniczyły w zabawach
sprawnościowych i z zaangażowaniem rywalizowały w najróżniejszych konkurencjach
prowadzonych pod czujnym okiem animatorów. Zwycięzcom za ich osiągnięcia przyznano
nagrody. Prawdziwą frajdą było malowanie twarzy, gdzie dzieci chętnie malowały barwne motyle
na buzi czy też inne postacie swoich superbohaterów. Chętni mogli się ochłodzić pod kurtyną
wodną. Nie zabrakło również słodkich niespodzianek w postaci waty cukrowej, popcornu i lizaków.
W nocy z 3 na 4 sierpnia 2019 r. na zbiorniku w Starym Mieście odbyły się siódme Zawody
Wędkarskie o puchar Burmistrza Kłodawy. W zawodach wzięło udział 31 uczestników.
Zwycięzcą został Błażej Bartnik z wynikiem 6,58 kg, kolejne lokaty zajęli: II miejsce Krzysztof
Śliwowski z wynikiem 4,12 kg, III miejsce Jerzy Matusiak z wynikiem 3,88 kg. Organizatorem
zawodów był Burmistrz Kłodawy wraz z Zarządem Koła Nr 22 Polskiego Związku Wędkarskiego
w Kłodawie. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe upominki.
2 września 2019 r., w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, rozpoczęliśmy rok szkolny
w kłodawskich szkołach. Na inaugurację nasze młode pokolenie Polaków zaprosiło swoich
dziadków i swoje babcie - Polskie Dzieci Wojny. Odbyło się przejście ulicami miasta pod nazwą
„Przerwany Marsz”. Spotkanie dało symboliczne świadectwo, że poświęcenie Dzieci Wojny, ich
dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne.
7 września 2019 r. czytano nowele polskie, które były lekturą tegorocznego Narodowego
Czytania. Piotr Michalak, Burmistrz Kłodawy, z Katarzyną Hamigą Zastępcą Burmistrza Kłodawy,
druhowie OSP, przedstawiciele szkół i innych organizacji, odczytali na deskach Gminnego Ośrodka
Kultury nowele: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka"
Bolesława Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" Bruno Schulza, "Orka" Władysława
Reymonta, "Rozdziobią nas kruki, wrony" Stefana Żeromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza
oraz "Sawa" Henryka Rzewuskiego.
7 września 2019 r. odbył się również Jarmark Dożynkowy. Wydarzenie to związane było
z uroczystościami i świętowaniem zbioru plonów i pokazem folkloru kłodawskiego. Przygotowano
liczne atrakcje dla całych rodzin. Ciekawymi punktami programu były wystawy rękodzielnicze
lokalnych twórców. Smaki kłodawskie zaprezentowali lokalni producenci mleka - OSM w Kole
i wypieku - piekarnie z terenu Kłodawy. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury. Nasi
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wspaniali wystawcy podczas Jarmarku wystąpili w tradycyjnych strojach regionalnych
i ludowych, dbając o wyjątkowy klimat naszego wydarzenia.
14 i 15 września 2019 roku odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa.
14 września 2019 w Wólce Czepowej splotły się wielość i różnorodność folkloru lokalnego
z europejskim dziedzictwem i tradycją. Barwnie i muzycznie lokalne zespoły taneczne i wokalne
zaprezentowały tańce, stroje ludowe i klasyczne. Uczestnicy chętnie brali udział w grach
i zabawach. Największym zainteresowaniem cieszył się quiz "Ludzie i wydarzenia - dwory okolic
Kłodawy wczoraj i dziś". Charakteru dodała również wystawa malarstwa Danuty Ostrowskiej. Na
zakończenie wydarzenia odtańczono poloneza. Popołudniu goście i organizatorzy przenieśli się do
dworu w Krzewacie, gdzie miał miejsce pokaz strojów sarmackich, fechtunku, jazdy konnej,
zaprezentowano broń palną i warsztat wytwarzania pieczęci. Ciekawość wzbudził pokaz
wyposażenia żołnierzy z Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Kuchnia
dworska serwowała gościom smaczne potrawy.
15 września 2019 r. – Studzień. Dwór należący niegdyś do rodziny Jerzmanowskich gościł na
podsumowaniu konkursu fotograficznego „Zabytki Kłodawy i okolic” zorganizowanego w ramach
obchodzonych Europejskie Dni Dziedzictwa. Do konkursu wpłynęło 20 zgłoszeń zawierających
fotografie znanych, bądź mniej znanych okolicznych zabytków. Wśród uczestników jury wyłoniło
trzech laureatów:
Anna Sobolewska – I miejsce
Michał Saja – II miejsce
Amelia Dobosz – 3 miejsce
I przyznało dwa wyróżnienia dla Katarzyny Litke i Magdaleny Szymczak.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii pod nazwą Dawna Kłodawa.
Popołudniu w Straszkowie, w dawnym dworze Jadwigi i Zbigniewa Gołembiowskich
zakończyliśmy tegoroczny cykl wydarzeń obchodzony w ramach Europejskie Dni Dziedzictwa.
Uczestnicy na salonach dworu mogli wysłuchać wykładu profesora Uniwersytetu Adama
Mickiewicza Piotra Gołdyna "Herby rodzin ziemiańskich okolic Kłodawy", dzięki któremu
poznaliśmy historię herbów okolicznego ziemiaństwa, jak również naszego, kłodawskiego herbu.
Piękna pogoda sprzyjała plenerowej wystawie malarskiej „Kopalnia barw” – efekt pleneru
malarskiego z 2018 r. realizowanego w podziemiach kopalni na poziomie 600 m, artystyczna wizja
podziemi Kopalni Soli „Kłodawa”.

Projekt „Ja w internecie”
NAZWA SZKOLENIA
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Szkolenia odbyły się: UMiG w Kłodawie, Świetlica wiejska w Dzióbinie, Szkoła Podstawowa nr 1
w Kłodawie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, Stadion Miejski w Kłodawie, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Kłodawie, Świetlica wiejska w Zbójnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie,
Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej oraz Szkoła Podstawowa w Górkach. Do końca sierpnia
przeszkolonych zostało 202 uczestników.
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE JEDNOSTEK OSP
21 września 2019 roku odbyły się XI Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego. Udział w zawodach wzięło 16 drużyn męskich i 3 drużyny kobiece. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.
Klasyfikacja generalna zawodów wśród mężczyzn przedstawia się następująco:
1 miejsce - OSP Dobrów - 91,95 pkt.
2 miejsce - OSP Grzegorzew - 97,17 pkt.
3 miejsce - OSP Rośle - 98 pkt.
4 miejsce - OSP Straszków - 99,43 pkt.
5 miejsce - OSP Borysławice - 99,72 pkt
6 miejsce - OSP Karszew - 104,60 pkt.
7 miejsce - OSP Kłodawa - 106,38 pkt.
8 miejsce - OSP Łuczywno - 107,80 pkt.
9 miejsce - OSP Kiełczewek - Boguszyniec - 112,21 pkt.
10 miejsce - OSP Olszówka - 118,40 pkt.
11 miejsce - OSP Wrząca Wielka - 124,80 pkt
12 miejsce - OSP Drzewce - 127,05 pkt.
13 miejsce - OSP Elizanów - 131,44 pkt.
14 miejsce - OSP Leszcze - 137,50 pkt
15 miejsce - OSP Ochle - 138,34 pkt.
16 miejsce - OSP Długie - 139,55 pkt.
Klasyfikacja generalna wśród kobiet przedstawia się następująco:
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1 miejsce - OSP Dobrów - 121,70 pkt.
2 miejsce - OSP Grzegorzew - 127,61 pkt.
3 miejsce - OSP Olszówka - 0 pkt.
Z rąk Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP mł bryg. Arkadiusza Przybyłę jednostka OSP Luboniek otrzymała oficjalne mianowanie
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, natomiast cztery jednostki z terenu naszej gminy: OSP Kłodawa, OSP Luboniek, OSP Górki, OSP Bierzwienna Długa otrzymały promesy przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Doposażenie OSP w sprzęt i narzędzia służące do zapobiegania i likwidacji
skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii".
W wydarzeniu gościli Senator RP Małgorzata Budner, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Wicestarosta Sylwester Chęciński, Burmistrz Kłodawy Piotr
Michalak, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Kłodawie, burmistrzowie i wójtowie gmin
z powiatu kolskiego, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, Komendant Powiatowej Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński, komendanci jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.
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