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Do bie ga koƒ ca ka den cja Ra dy Gmi ny 2006-2010. Zbli ̋ a jà si´
wy bo ry, dla te go chc´ w kil ku sło wach przy po mnieç ka den-
cj´ tej Ra dy. Był to okres bar dzo pra co wi ty. Ra da Gmi ny
ob ra do wa ła na 53 se sjach i pod j´ ła 385 uchwał od no Ênie
pla nów za go spo da ro wa nia, sze re gu wa˝ nych in we sty cji,
spraw bu d˝e to wych, nada nia nazw ulic, umów i współ pra -
cy i przy stà pie nia do ró˝ nych or ga ni za cji. W se sjach ak-
tyw nie uczest ni czy li Soł ty si oraz przed sta wi cie le
miesz kaƒ ców na szej gmi ny. Na se sjach i ko mi sjach od by -
wa ły si´ cz´ sto burz li we dys ku sje, pro wa dzà ce do kom pro -
mi su dla do bra nas wszyst kich. Ra da two rzy ła, mi mo
pew nych ró˝ nic bar dzo do brze i spraw nie dzia ła jà cy or gan
uchwa ło daw czy. Głów nà tro skà rad nych by ło za pew nie -
nie zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju wszyst kich so łectw.
Na le ̋ y stwier dziç, ˝e dzi´ ki pr´˝ nej dzia łal no Êci Ra dy i Wój ta ob-

li cze na szej gmi ny zmie ni ło si´ bar dzo wy raê nie. Sà ład ne, za dba ne

miej sco wo Êci wy po sa ̋ o ne w wie le zdo by czy cy wi li za cji. W ka˝ dej
miej sco wo Êci sà sa le wiej skie, w któ rych mo gà si´ spo-
ty kaç miesz kaƒ cy, mło dzie˝ oraz ze spo ły wo kal ne. Po-
wsta ło wie le obiek tów in fra struk tu ry ko mu nal nej
i spo łecz nej, w do brych wa run kach dzia ła słu˝ ba zdro-
wia. Po pra wia si´ stan na szych dróg, choç to jest za da -
nie na wie le lat.
Bio ràc to wszyst ko pod uwa g´, pro sz´ o obiek tyw nà

oce n´ pra cy tej Ra dy. Od da jàc si´ pod Paƒ stwa osàd,
za pra szam do urn.
Ser decz nie dzi´ ku j´ wszyst kim z któ ry mi mia łem przy-

jem noÊç współ pra co waç w tej ka den cji ja ko Prze wod -
ni czà cy Ra dy. ˚y cz´ wszel kiej po myÊl no Êci,

kan dy du jà cym w wy bo rach – wy gra nej.
Z wy ra za mi sza cun ku

An drzej Le gan. 

Sza now ni Miesz kaƒ cy Gmi ny Kło da wa,

Wiel kim za szczy tem i ho no rem był dla mnie man dat za ufa nia ja -
ki po wie rzy li Êcie Paƒ stwo mo jej osbie w po przed nich wy bo rach, da-

jà cy mi mo˝ li woÊç peł nie nia przez ostat nie czte ry
la ta funk cji wój ta Gmi ny Kło da wa. Ce lem ja ki so -
bie wów czas po sta wi łam był zrów no wa ̋ o ny roz wój
wszyst kich miej sco wo Êci w gmi nie. 
W spe cjal nym wy da niu „Kło daw skich Wie Êci”

przed sta wi łam Paƒ stwu do ro bek in we sty cyj ny osià -
gni´ ty w la tach 2006-2010. Uzu peł nie niem tych in-
for ma cji jest ni niej szy biu le tyn za wie ra jà cy za da nia
zre ali zo wa ne w ostat nich mie sià cach, jak rów nie˝
wy da rze nia kul tu ral ne i spor to we bie ̋ à ce go ro ku.

In for ma cje te sta no wià pod su mo wa nie mi ja jà cej ka den cji.
Sza now ni Paƒ stwo po dej mu jàc obo wiàz ki wój ta mia łam wie le

obaw, jed nak dziÊ z per spek ty wy mi nio nych lat stwier dzam, ˝e nie
by ło ła two, ale za to by ło war to, po nie wa˝ spo łecz na ak cep ta cja, za-
an ga ̋o wa nie wie lu Miesz kaƒ ców, owoc na współ pra ca z Ra dà Gmi -
ny i Soł ty sa mi, za an ga ̋ o wa nie pra cow ni ków urz´ du i jed no stek
or ga ni za cyj nych, po mo gła nam wspól nie zre ali zo waç za mie rzo ne
ce le. Osià gn´ li Êmy wy mier ne i zna czà ce efek ty spo łecz no -go spo dar -
cze, a Gmi na Kło da wa jest po strze ga na ja ko gmi na in we stu jà ca
w lu dzi, przy ja zna miesz kaƒ com, o du ̋ ym po ten cja le roz wo jo wym.
Mo g´ obiek tyw nie stwier dziç, ̋ e ra zem osià gn´ li Êmy wie le suk ce sów,
cze go prze ja wem sà wy so kie no ty ja kie zaj mu je my w ran kin gach
na ska l´ wo je wódz kà (II Ran king Gmin Wo je wódz twa Lu bu skie -
go za 2008 rok, I miej sce w Po wie cie Go rzow skim), ale te˝ ogól no -
pol skà (8 miej sce w ran kin gu „Rzecz po spo li tej” za la ta 2006 -2009).
Dzi´ ku j´ wszyst kim tym, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób sta ra li si´
wspie raç mnie i mo je dzia ła nia. Mam na dzie j´, ̋ e wy ko na ne za da -
nia in we sty cyj ne w znacz nej mie rze za spo ko iły Paƒ stwa ocze ki wa -
nia i wpły n´ ły na po pra w´ ja ko Êci ̋ y cia nas wszyst kich, na po pra w´
wi ze run ku i atrak cyj no Êci na szej Ma łej Oj czy zny. Je stem Êwia do ma
te go, ̋ e jesz cze wie le za daƒ po zo sta ło do wy ko na nia, bo Gmi na Kło-
da wa jest gmi nà dy na micz nie roz wi ja jà cà si´.
Dzi´ ku jàc za za ufa nie i ka˝ dy głos od da ny na mo jà oso b´ pod-

da j´ si´ Paƒ stwa oce nie. Za pra szam do udzia łu w nad cho dzà cych
wy bo rach sa mo rzà do wych w dniu 21 li sto pa da 2010 r. Niech zwy-
ci´z cà zo sta nie do brze po j´ ty in te res Na szej Gmi ny.

Ra da Gmi ny po czte rech la tach

Sza now ni Miesz kań cy,
po raz ko lej ny dzię ku ję Pań stwu za oka za ną do broć
i wiel kie ser ce dla ofiar ko lej nej te go rocz nej po wo dzi,
któ ra znisz czy ła gmi nę Bo ga ty nia. Na nasz apel o po -
moc od po wie dzia ły rów nież wła dze part ner skiej gmi -
ny Se elow -Land. Chcę za po śred nic twem tej ga ze ty
prze ka zać Pań stwu ser decz ne po dzię ko wa nia, ja kie
skie ro wał do nas Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bo ga ty nia. 

Łą czę wy ra zy sza cun ku
An na Mo łod ciak



Z prac Rady Gminy

– Pa nie Prze wod ni czà cy, na czyj wnio sek zo sta ła pod j´ ta uchwa -
ła o re fe ren dum?
– A. Le gan: Wnio sek o re fe ren dum zło ̋ ył ko mi tet pro te -

sta cyj ny w dniu 03.09.2010 r. Zgod nie z obo wià zu jà cym pra wem
Ra da Gmi ny po wo ła ła ze swe go skła du ko mi sj´ do spraw dze nia
czy wnio sek miesz kaƒ ców o prze pro wa dze nie re fe ren dum od po-
wia da prze pi som usta wy o re fe ren dum lo kal nym. Wnio sek mu -
si po przeç 10% upraw nio nych do gło so wa nia. Ko mi sja spraw dzi -
ła li sty z pod pi sa mi i od rzu ci ła łàcz nie 160 wpi sów ja ko nie
od po wia da jà ce wy mo gom z ró˝ nych wzgl´ dów. Po zo sta ła iloÊç
speł nia ła te wy mo gi i by ła wy star cza jà ca aby stwier dziç, ̋ e wnio-
sek speł nia wy mo gi okre Êlo ne w usta wie o re fe ren dum lo kal nym.
W tej sy tu acji Ra da Gmi ny mu sia ła pod jàç uchwa ł´ o prze pro -
wa dze niu re fe ren dum.
– Pa nie Prze wod ni czà cy, dla cze go Ra da wy bra ła ten ter min?
– Ini cja to rzy re fe ren dum pro po no wa li, aby od by ło si´ ono

łàcz nie z wy bo ra mi sa mo rzà do wy mi. Ja zwró ci łem si´ do Kra jo -
we go Biu ra Wy bor cze go De le ga tu ra w Go rzo wie Wlkp. i otrzy -
ma łem na st´ pu jà cà od po wiedê, oto jej frag ment:
Jed nak ̋ e przy za rzà dza niu re fe ren dum lo kal ne go na dzieƒ,

w któ rym b´ dà prze pro wa dza ne wy bo ry sa mo rzà do we na le ̋ y mieç
na uwa dze kom pli ka cje me ry to rycz ne i or ga ni za cyj ne z tym zwià-
za ne.
Prze pro wa dze nie re fe ren dum wy ma ga ło by mia no wi cie za cho -

wa nie pro ce du ry okre Êlo nej w usta wie z dnia 15 wrze Ênia 2000 r.
o re fe ren dum lo kal nym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z póên. zm.).
Ozna cza to w szcze gól no Êci, ̋ e gło so wa nie nie mo gło by od by waç

si´ w tych sa mych lo ka lach wy bor czych, co gło so wa nie w wy bo rach
sa mo rzà do wych oraz gło so wa nie prze pro wa dza ła by in ne ko mi sje.
Na wła dzach gmi ny cià ̋ ył by za tem obo wià zek przy go to wa nia po-
dwój nej licz by lo ka li gło so wa nia, co znacz nie zwi´k szy ło by kosz ty
w po rów na niu z prze pro wa dze niem re fe ren dum w in nym ter mi nie
oraz mo gło by po wo do waç za gro ̋ e nie nie za pew nie nia na le ̋ y tych
wa run ków dzia ła nia wszyst kim ob wo do wym ko mi sjom. 
Za uwa ̋ yç na le ̋ y tak ̋ e, ˝e prze pro wa dze nie re fe ren dum lo-

kal ne go w tym sa mym dniu co wy bo ry sa mo rzà do we wià zaç si´
mo ̋ e z pro ble ma mi w skom ple to wa niu skła dów ob wo do wych
ko mi sji, któ re mu szà byç od r´b ne dla wy bo rów i dla re fe ren dum.
Jak z te go wy ni ka ko niecz ne jest roz dzie le nie tych dwóch zda-
rzeƒ. W sy tu acji na szej gmi ny ze wzgl´ dów tech nicz nych jest to
nie mo˝ li we. W kil ku miej sco wo Êciach dys po nu je my tyl ko jed nym
lo ka lem, wi´c trze ba by by ło wy na jàç in ne, a to sà do dat ko we
kosz ty. Obo wià zu jà nas te sa me ob wo dy gło so wa nia i zwy cza jo -
we lo ka le. W Kło da wie lo kal wy bor czy jest i tak nie zbyt prze-
stron ny, dru gie go nie da si´ wy go spo da ro waç. Trud no so bie wy-
obra ziç aby zro biç dru gi w szko le lub sa li wiej skiej. Nie mia ło by
to chy ba sen su. Uwa ̋ am, ̋ e wy bo ry sa mo rzà do we sà wa˝ niej sze
i aby nie za kłó caç kam pa nii wy bor czej za pro po no wa łem ter-
min 28.11.2010 r. Przed pod j´ ciem uchwa ły przez Ra d´ zło ̋ y łem
na st´ pu jà cà de kla ra cj´:
Nawnio sek ko mi te tu si´ ga my po jed no z naj wa˝ niej szych na rz´-

dzi de mo kra cji re fe ren dum. De mo kra cja, to jak twier dzà nie któ rzy
naj gor szy z sys te mów, ale lep sze go do tej po ry nikt nie wy my Êlił.
W de mo kra cji wi´k szoÊç de cy du je, a mniej szoÊç mu si si´ te mu
pod po rzàd ko waç. Od wo łu je my si´ do gło su miesz kaƒ ców na szej
Gmi ny, któ rzy za de cy du jà jak te spor na spra w´ na le ̋ y roz wià -
zaç.

Sza nu jàc de mo kra cj´ i wo l´ miesz kaƒ ców chc´ za pew niç, ̋ e je-
˝e li b´ dzie mi da ne de cy do waç o lo sach lot ni ska, to w peł ni usza-
nu j´ wy nik re fe ren dum i po dej m´ dzia ła nia od po wia da jà ce wy ni -
ko wi gło so wa nia.
Za py ta łem rów nie˝ Pa nià Wójt – jak si´ usto sun ku je do wy -

ni ków re fe ren dum. Od po wiedê brzmia ła, ̋ e wy nik w peł ni usza-
nu je.
Zwró ci łem si´ rów nie˝ do peł no moc ni ków ini cja to ra re fe -

ren dum z py ta niem: Czy paƒ stwo usza nu je cie wo l´ miesz kaƒ ców
i uzna cie wy nik re fe ren dum za osta tecz ny, bez wzgl´ du na wy -
nik? Czy wo la miesz kaƒ ców nie ma dla was zna cze nia i w przy -
pad ku po ra˝ ki paƒ stwa opcji b´ dzie cie da lej ro biç wszyst ko, aby
stu dium nie zo sta ło uchwa lo ne. Od po wiedê brzmia ła: Tak usza-
nu je my. Wo bec tych fak tów Ra da Gmi ny pod j´ ła jed no myÊl nie
uchwa ł´ o re fe ren dum w dniu 29.11.2010r.
– Pa nie Prze wod ni czà cy, je ̋ e li nie b´ dzie od po wied niej fre kwen-

cji to co?
– Aby re fe ren dum by ło wa˝ ne mu si w nim wziàç udział 30%

upraw nio nych do glo so wa nia. Py ta nie re fe ren dal ne jest po sta -
wio ne doÊç prze wrot nie (o tre Êci de cy du je ini cja tor re fe ren dum
i tu nie mo˝ na nic zmie niç): „Czy je steÊ za lo ka li za cjà lot ni ska
w gmi nie Kło da wa”. Po j´ cie lot ni ska jest doÊç sze ro kie. Po zwo -
l´ so bie za uwa ̋ yç, ˝e Ra da Gmi ny i Wójt mó wi ca ły czas o ma -
łym lot ni sku spor to wym z pa sem tra wia stym do 800 m dłu go Êci.
Tak by ło w uchwa le Nr XXIV/167/2008 i ta kie sà in ten cje po pie-
ra jà cych ide´ bu do wy lot ni ska spor to we go. Nie ma co stra szyç
du ̋ y mi sa mo lo ta mi, du ̋ ym ru chem, ka ta stro fa mi, ha ła sem i za -
nie czysz cze niem Êro do wi ska. Mo ̋ e si´ uda za cho waç ten te ren
ja ko te ren zie lo ny aby nie zo stał za bu do wa ny. Jest to ła sy kà sek
dla po ten cjal nych na byw ców.
Wra ca jàc do fre kwen cji, to na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e re fe ren dum

jest na wnio sek ko mi te tu pro te sta cyj ne go. Je ̋ e li pu łap 30% nie
zo sta nie osià gni´ ty, to b´ dzie to po ra˝ ka ini cja to rów re fe ren dum.
Ozna cza to, ˝e prze ciw ni ków bu do wy lot ni ska spor to we go jest
nie wie lu, gdy˝ nie przy szli gło so waç naNIE. Tak to ja ro zu miem.
Ka˝ da in na in ter pre ta cja b´ dzie po pro stu ma ni pu la cjà fak tów.
Je ̋ e li po par cie dla ko mi te tu jest na praw d´ tak spon ta nicz ne
i ogrom ne to po win na byç od po wied nia fre kwen cja. Miesz kaƒ -
cy wów czas do ko na jà roz strzy gni´ cia tej spor nej kwe stii.
– Pa nie Prze wod ni czà cy ja kie b´ dà kosz ty re fe ren dum?
– Kosz ty sà w ca ło Êci po stro nie gmi ny. Nikt ich nie zre fun -

du je. Ko niecz ne b´ dzie do ko na nie prze su ni´ cia po nad 23 tys. zł.
z in nych za daƒ za war tych w bu d˝e cie. Nie ma nic za dar mo.
– Dzi´ ku je za roz mo w´.
– Ja rów nie˝. Ko rzy sta jàc z oka zji chciał bym ser decz nie po-

dzi´ ko waç Pa ni Wójt, Rad nym, soł ty som oraz wszyst kim miesz-
kaƒ com an ga ̋ u jà cym si´ w spra wy gmi ny za współ pra c´ w tej mi-
ja jà cej ka den cji. Uda ło nam si´ stwo rzyç spraw nie pra cu jà cy
ze spół dla do bra na szej Gmi ny. Cz´ sto spie ra li Êmy si´ ale nie kłó-
ci li Êmy si´, co w Pol sce nie jest tak cz´ ste. Wspól nie osià gn´ li Êmy
wie le zna czà cych suk ce sów na wet o wy mia rze ogól no kra jo wym.
Wszyst kim ˝y cz´ du ̋ o zdro wia, speł nie nia pla nów ˝y cio wych
i oso bi stych.

RRoozz  mmoo  ww´́  pprrzzee  pprroo  wwaa  ddzzii  łłaa DD..  WWiieerrzz  bbiicc  kkaa

Wywiad z Andrzejem Leganem – Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa

Będzie referendum!
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Z prac Urzędu Gminy

Wwy ni ku uchwa le nia przez Ra d´ Gmi ny no we go Stu dium
Uwa run ko waƒ i Kie run ków Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne -
go Gminy oraz dzi´ ki dzia ła niom pro in we sty cyj nym uda ło si´
po zy skaç no we go in we sto ra, chcà ce go ulo ko waç swój ka pi tał
na te re nie na szej gmi ny. Pla no wa na in we sty cja b´ dzie mia ła
cha rak ter pro duk cji w 100% eko lo gicz nej, da jà cej bli sko 160
no wych miejsc pra cy. Dnia 6.10.2010r. na se sji Ra dy Gmi ny
współ wła Êci ciel fir my Bio trem Po land przed sta wił szcze gó ły
swo jej in we sty cji. Ju˝ w nad cho dzà cym ro ku w ob r´ bie miej s-
co wo Êci Ró ̋ an ki Szklar nia po wsta nie fa bry ka na czyƒ jed no ra -

zo wych pro du ko wa nych z otr´ bów zbo ̋ o wych. Pro dukt ten
jest cał ko wi cie bio de gra do wal ny, a przy je go pro duk cji nie po-
wsta jà ˝ad ne od pa dy. Z uwa gi na cykl tech no lo gicz ny pro duk -
cja ta od by waç si´ b´ dzie na trzy zmia ny. In we stor prze wi du je
prze szko le nia i za trud nie nia bli sko 160-oso bo wej za ło gi. Dzi´ -
ki tej in we sty cji znacz nie ogra ni czy si´ ba zro bo cie wÊród na-
szych miesz kaƒ ców, a pro duk cyj ny cha rak ter tej in we sty cji
znacz nie za si li bu d˝et gmi ny ukie run ko wa ny na no we in we -
sty cje.

A. Mo łod ciak

Będą nowe miejsca pracy

W obec nych cza sach In ter net jest głów nym na rz´ dziem
do ko mu ni ko wa nia si´ i êró dłem in for ma cji. Wi´k szoÊç miesz-
kaƒ ców na szej gmi ny ko rzy sta z glo bal nej sie ci w do mu, a przy -
naj mniej ma do nie go do st´p w pra cy. Ko rzy sta my z ist nie jà cej
ju˝ sie ci prze sy ło wych, cz´ Êcio wo za po Êred nic twem TP. SA. lub
in nych ope ra to rów z wy ko rzy sta niem trans fe ru ra dio we go.
Jed nak ̋ e sà na te re nie na szej gmi ny miej sco wo Êci, któ re nie
mo gà ko rzy staç z te go do bra ofe ro wa ne go przez współ cze snà
cy wi li za cj´, po nie wa˝ za miesz ku jà te re ny po ło ̋ o ne w znacz nej
od le gło Êci od do st´p nej in fra struk tu ry te le ko mu ni ka cyj nej.
Wie lo krot nie po dej mo wa no roz mo wy z przed sta wi cie la mi Te-
le ko mu ni ka cji Pol skiej, jed nak ̋ e wła Êci ciel ist nie jà cej sie ci nie
jest za in te re so wa ny jej roz bu do wà w ob r´ bie miej sco wo Êci po-
ło ̋ o nych na pół no cy na szej gmi ny. Wnio sek o roz bu do w´ po-
par to pod pi sa mi miesz kaƒ ców de kla ru jà cych ch´ç przy łà cze nia
do sie ci neo stra da, jed nak ̋ e ten po mi mo za pew nieƒ zo sta je bez

kon kret nej od po wie dzi. Sy tu acja ta nie dłu go ule gnie ko rzyst -
nej zmia nie. Wła dze na szej gmi ny chcàc za pew niç wszyst kim
rów ne szan se ko mu ni ko wa nia si´ tà dro gà, pod j´ ły dzia ła nia
w ra mach po ro zu mie nia gmin i mia sta Go rzów Wlkp. b´ dà cych
człon ka mi Eu ro re gio nu Pro Eu ro pa Via dri na zmie rza jà ce
do roz bu do wy sie ci sze ro ko pa smo wej obej mu jà cej za si´ giem
wszyst kie miej sco wo Êci, któ re do tych czas by ły wy klu czo ne. Bu-
do wa in fra struk tu ry tech nicz nej na t´ ska l´ wy ma ga znacz ne -
go na kła du fi nan so we go i wy sił ku lo gi stycz ne go. Na mo cy
wcze Êniej za war te go po ro zu mie nia przy stà pio no do prze tar gu
i wy ku pio no cz´ sto tli wo Êci przy dzie lo ne na ten cel przez Urzàd
Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej. Roz bu do wa in fra struk tu ry tech-
nicz nej gwa ran tu jà cej spraw ne dzia ła nie sys te mu prze wi dzia na
jest w har mo no gra mie prac na la ta 2012-2015. 

PP..  CCzzaapplliiƒƒsskkii

Co z tym Internetem?

Z dnia na dzieƒ obiekt no wo bu do wa nej szko ły w Kło da wie
ro Ênie w oczach. Po mi mo trzy mie si´cz ne go opóê nie nia wy ni -
ka jà ce go z ostrej zi my, ter min re ali za cji in we sty cji nie jest za-
gro ̋ o ny. Na bu dyn ku gim na zjum wy ko na no ju˝ wszyst kie Êcia -
ny no Êne wraz ze stro pem nad par te rem. Bu dy nek łàcz ni ka
osià gnàł peł nà wy so koÊç Êcian i przy go to wy wa ny jest do zwieƒ -
cze nia go da chem czte ro spa do wym. Na sa li spor to wo -re ha bi -
li ta cyj nej trwa jà ro bo ty mu ro we Êcian no Ênych, nie mniej jed-
nak wi docz ny jest ju˝ ob rys bu dyn ku, któ ry po ka zu je je go
wiel koÊç. Rów no le gle do prac bu dow la nych trwa jà
ro bo ty sa ni tar ne sie ci ze wn´trz nych ka na li za cyj -
nych i desz czo wych. Bu do wa b´ dzie mu sia ła si´
zmie rzyç w naj bli˝ szym cza sie z mon ta ̋ em głów nej
kon struk cji no Ênej da chu nad sa là spor to wo – re ha-
bi li ta cyj nà. Z uwa gi na ga ba ry ty dêwi ga rów głów-
nych (dłu goÊç po wy ̋ ej 30 m) jest to jed na z naj bar -
dziej nie bez piecz nych czyn no Êci do wy ko na nia.
Trans port dêwi ga rów od b´ dzie si´ w po ło wie li sto -
pa da w go dzi nach noc nych. Za ewen tu al ne utrud-
nie nia w ru chu ju˝ z gó ry prze pra sza my.
W naj bli˝ szym cza sie wy ko na ne zo sta nie tak ̋ e

za da sze nie au li, któ re za koƒ czy si´ tra dy cyj nà „wie-
chà”. 15 li sto pa da 2010 r. b´ dzie dniem otwar tym

dla wszyst kich miesz kaƒ ców gmi ny, któ rzy b´ dà chcie li obej rzeç
po wsta jà cy obiekt. Wójt Gmi ny oraz fir ma Skan ska za pra sza -
jà wszyst kich ch´t nych do wzi´ cia udzia łu w tej do nio słej uro-
czy sto Êci na godz. 13.00. O szcze gó łach tej uro czy sto Êci b´ dzie -
my Paƒ stwa in for mo waç. 
Do koƒ ca ro ku pla no wa ny jest do wy ko na nia stan su ro wy za-

mkni´ ty wszyst kich obiek tów. Po zwo li to na pro wa dze nie prac
wy koƒ cze nio wych w okre sie zi mo wym. 

Kie row nik bu do wy Woj ciech Rach mil

W oczekiwaniu na nową szkołę
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Okres wa ka cyj ny i po czà tek je sie ni to czas, w któ rym re ali -
zo wa ne jest du ̋ o przed si´ wzi´ç zwià za nych z po pra wà in fra -
struk tu ry dro go wej.
Na prze ło mie la ta i je sie ni za koƒ czy ły si´ pra ce przy naj wi´k -

szej w tym ro ku gmin nej in we sty cji dro go wej w Kło da wie, zwià-
za nej z mo der ni za cjà ul. Je zior nej oraz re mon tem ul. Woj cie -
szyc kiej (bocz nej). Pra ce roz po cz´ ły si´ w kwiet niu br. Efek tem
re ali za cji tej in we sty cji jest 1,7 km dwu war stwo wej na wierzch -
ni bi tu micz nej, 1.284 m2 cià gów pie szo -ro we ro wych, 370 m2

wjaz dów do po se sji, ele men ty od wod nie nia. In we sty cja kosz to-
wa ła 1 mln 460 tys. zło tych. Po ło wa Êrod ków na re ali za cj´ te -
go przed si´ wzi´ cia po cho dzi ła z bu d˝e tu gmi ny, a po zo sta łà
cz´Êç po zy ska no z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych 2008-2011. 

W miej sco wo Êci Ło Êno na dwóch głów nych od cin kach dróg
gmin nych wy ko na ne zo sta ły no we na wierzch nie as fal to we
o łàcz nej dłu go Êci 0,96 km. Łàcz ny koszt tych in we sty cji to 270
tys. zł. Ârod ki fi nan so we prze zna czo ne na re ali za cj´ tych za daƒ
po cho dzi ły w ca ło Êci z bu d˝e tu gmi ny.
W ob r´ bie dwóch naj wi´k szych osie dli miesz ka nio wych

w Kło da wie: Os. Ma rzeƒ i Os. Ja błon na prze pro wa dzo no ro bo -
ty dro go we po le ga jà ce na bu do wie no wej na wierzch ni as fal to -
wej na uli cach: Skal nej, Ja bło nio wej oraz Brzo skwi nio wej. Dłu-
goÊç wy re mon to wa nych od cin ków to 0,6 km. War toÊç za da nia
wy nio sła 163 tys. zło tych.
Tak ̋ e w so łec twie Chwa l´ ci ce wy bu do wa na zo sta ła no wa na-

wierzch nia as fal to wa na ul. Po lnej oraz cz´ Êci uli cy Łà ko wej.
Po zwo li ło na utwo rze nie tzw. ma łej ob wod ni cy Chwa le cic, któ -
ra uła twia do jazd miesz kaƒ com Chwa l´ cic do ul. Li po wej – dro -
gi po wia to wej re la cji Kło da wa -Go rzów Wlkp. War toÊç te go za-
da nia opie wa ła na kwo t´ 240 tys. zł, któ ra w ca ło Êci po kry ta
zo sta ła ze Êrod ków wła snych gmi ny. 
Miesz kaƒ cy San tocz na i Ry ba ko wa oraz tu ry Êci wy po czy -

wa jà cy w na szej gmi nie mo gà ko rzy staç z wy re mon to wa nej
dro gi gmin nej (ul. Let ni sko wej) łà czà cej obie te miej sco wo Êci.

Na dłu go Êci 1,2 km wy bu do wa no no wà na kład k´ z ma sy as fal -
to wej. War toÊç za da nia to 230 tys. zło tych.
Przy zna nie przez Urzàd Mar szał kow ski Êrod ków fi nan so -

wych z Fun du szu Ochro ny Grun tów Rol nych po zwo li ło na roz -
po cz´ cie pla no wa nych re mon tów dróg grun to wych w Ró ̋ an -
kach (dro ga przy le ga jà ca do ul. Ogro do wej), San toc ku (ul.
D´ bo wa i ul. Le Êna), San tocz nie (ul. Brzo zo wa) oraz Woj-
ciesz cach (ul. Po lna). W ra mach prac dro go wych wy ko na ne zo-
sta nà no we pod bu do wy i na wierzch nie. Łàcz na dłu goÊç wy re -
mon to wa nych od cin ków wy nie sie ok 3 km.

Od wie lu lat pro ble mem dla miesz kaƒ ców Chwa l´ cic by ło
po ru sza nie si´ po zbyt wà skiej uli cy Rzecz nej. Otwar ty rów od-
wad nia jà cy za rów no t´ uli c´ jak i przy le głe te re ny był w złym
sta nie tech nicz nym oraz stwa rzał du ̋ e za gro ̋ e nie. W okre sie
wa ka cyj nym przy stà pio no do wy ko na nia re mon tu na tej uli cy,
po le ga jà ce go na uło ̋ e niu ru ro cià gu za mkni´ te go i w re zul ta -
cie po sze rze nie jezd ni. Za da nie to opie wa ło na kwo t´ 55 tys. zł.
W ra mach gmin nych Êrod ków bu d˝e to wych wy ko na no od-

ci nek chod ni ka przy ul. Par ko wej w San tocz nie, utwar dzo no
doj Êcie do wia ty przy stan ko wej w Chwa l´ ci cach oraz wy ko na -
no od ci nek chod ni ka i przej Êcie dla pie szych w ob r´ bie ul.
Krót kiej w Kło da wie. 

Okres wa ka cyj ny i po czą tek je sie ni to czas, w któ rym re ali zo wa nych jest du żo przed się wzięć
zwią za nych z po pra wą in fra struk tu ry dro go wej.

Mieszkańcy gminy mogą już korzystać z kolejnych

wyremontowanych odcinków dróg

Kłodawa – otwarcie zmodernizowanej ul.Jeziornej oraz wyremontowanej
ul.Wojcieszyckiej

Chwalęcice – ul.Polna po remoncie

Wojcieszyce – ul.Polna w trakcie remontu
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Wie le za daƒ zwià za nych z in fra struk tu rà dro go wà na te re -
nie Gmi ny Kło da wa prze pro wa dzo ne zo sta ło wspól nie z Po wia -
tem Go rzow skim. Naj wi´k szà ta kà in we sty cjà by ła prze bu do -
wa dro gi po wia to wej nr 1410F na od cin ku Mi ro ni ce -San toc ko.
Przed si´ wzi´ cie swo im za kre sem obej mo wa ło wy ko na nie no wej
na wierzch ni jezd ni, ko rek t´ nie bez piecz ne go łu ku dro gi wMi -
ro nicach, bu do w´ Êcie ̋ ek ro we ro wych, chod ni ków, za tok au to-
bu so wych. Cał ko wi ty koszt za da nia wy niósł 5,8 mln zł. In we -
sty cj´ wy ko na no przy udzia le Êrod ków unij nych w ra mach
Lu bu skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Udział fi-
nan so wy gmi ny w re ali za cji te go przed si´ wzi´ cia wy niósł 500
tys. zł.
W ra mach współ pra cy z wła dza mi po wia tu wy ko na no po-

nad to:
– re mont po bo cza dro gi po wia to wej łà czà cej Woj cie szy ce z Ró -
˝an ka mi, ja ko I etap do ce lo we go re mon tu tej dro gi;

– no we od cin ki Êcie ̋ ek ro we ro wo -pie szych w Kło da wie (ul.
Woj cie szyc ka), San toc ku (ul. Wiej ska) i Ry ba ko wie (ul. Li-

po wa) – przed si´ wzi´ cie zre ali zo wa ne w ra mach Êrod ków po-
zy ska nych z fun du szu Eu ro pej skiej Współ pra cy Te ry to rial nej
(udział fi nan so wy gmi ny to 100 tys. zł);

– chod ni ki dla pie szych w Li pach i Ró ̋ an kach (przy ul. Li po -
wej – dro gi pro wa dzà cej w kie run ku szko ły);

– w trak cie sà pra ce przy mo der ni za cji od cin ka dro gi po wia to -
wej – ul. Chwa l´ cic kiej w Kło da wie -za kres prac obej mu je re-

mont mo stu i prze pu stu dro go we go, prze bu do w´ od cin ka
dro gi (gmi na wy ło ̋ y na to za da nie ok 100 tys. zł); 
Po nad to wy ko na no no wà na wierzch ni´ as fal to wà na ul. Li-

po wej w Ry ba ko wie.

Do wa˝ nych ele men tów in fra struk tu ry dro go wej i po pra wia -
jà cej bez pie czeƒ stwo na le ̋ y rów nie˝ roz bu do wa sys te mu oÊwie -
tle nia dro go we go, po le ga jà ca głów nie na do bu do wie no wych
punk tów Êwietl nych. W paê dzier ni ku wy ko naw ca ro bót przy stà-
pił do wy ko na nia 18 no wych punk tów Êwietl nych m.in. w miej -
sco wo Êciach: Ró ̋ an ki, Kło da wa, Chwa l´ ci ce, Zdro isko, San toc -
ko i Li py.

Kłodawa – przejście dla pieszych w obrębie ul. Krótkiej

Santocko – otwarcie ścieżki rowerowej przy ul.Wiejskiej

Kłodawa – przebudowywany most przy ul.Chwalęcickiej

Rybakowo – modernizacja ul.Lipowej

Kłodawa – ruszyły prace przy doświetleniu os.Leśne Wzgórze



Z prac Urzędu Gminy

7

W la tach 90-tych Ad mi ni stra cja La sów Paƒ stwo wych prze-
ka za ła na Paƒ stwo wy Fun dusz Zie mi grun ty w miej sco wo Êci Li -
py, któ re zo sta ły prze zna czo ne do sprze da ̋ y. Oka za ło si´, ˝e
wła Êci cie le nie ru cho mo Êci, któ rzy je na by li nie mo gà na tych
grun tach re ali zo waç ˝ad nych in we sty cji ani ich dzie liç, po nie -
wa˝ nie po sia da jà one do st´ pu do dro gi pu blicz nej. Wie lo -
krot ne sta ra nia władz gmi ny o prze ka za nie grun tów od La sów
Paƒ stwo wych nie przy nio sły re zul ta tów. Do pie ro prze pi sy usta -

wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych umo˝ li wi ły nam ich prze je -
cie. 14 czerw ca 2010 ro ku prze j´ li Êmy do za so bów dział k´ po-
ło ̋ o nà w ob r´ bie Ło Êno ozna czo nà nu me rem 396/3
o pow. 0,1342 ha pod dro g´. W ro ku 2011 pla no wa na jest re a-
li za cja in we sty cji w za kre sie bu do wy dro gi. 

II..  BB..

Mieszkańcy Lip będą mieli drogę

So łec two Mi ro ni ce ja ko je dy ne w Gmi nie Kło da wa do tej
po ry nie po sia da ło Êwie tli cy wiej skiej. Wszel kie spo tka nia od-
by wa ły si´ do tych czas w po miesz cze niach udo st´p nia nych przez
miesz kaƒ ców. 
Dzi´ ki sta ra niom władz Gmi ny wresz cie uda ło si´ po zy skaç

od In sty tu tu Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro Êlin w Ra dzi ko wie te-
ren o po wierzch ni oko ło 2ha. W sierp niu bie ̋ à ce go ro ku po sa-
do wio no na nim trzy kon te ne ry. Na ich ba zie po wstał obiekt
o po wierzch ni u˝yt ko wej oko ło 40,00 m2, któ ry b´ dzie peł nił ro -
l´ Êwie tli cy wiej skiej i sta no wił za ple cze dla bo iska spor to we go.
Zo stał on wy po sa ̋ o ny we wszyst kie in sta la cje we wn´trz ne.
Do bu dyn ku do pro wa dzo no przy łà cza wo dy i ener gii oraz wy-
bu do wa no zbior nik bez od pły wo wy, któ ry sta no wi I etap bu do -
wy przy do mo wej oczysz czal ni Êcie ków. Po miesz cze nie głów ne
wraz z anek sem ku chen nym wy po sa ̋ o ne zo sta ło w sto ły i krze sła. 
Szcze gól ne sło wa po dzi´ ko wa nia na le ̋ à si´ Paƒ stwu Mo roz,

któ rzy udo st´p ni li swój teren pod budow´ przyłàczy oraz miesz-
kaƒcom Mironic za cierpliwoÊç.

Opra co wał Grze gorz Za py tow ski

Świetlica Wiejska w Mironicach

Od bli sko dwóch lat trwa jà pra ce nad wnio skiem o do fi nan -
so wa nie pro jek tu pn.: „Upo rzàd ko wa nie go spo dar ki wod no
– Êcie ko wej na ob sza rze Zwiàz ku Ce lo we go Gmin MG -6”. Be-
ne fi cjen tem te go za da nia jest Przed si´ bior stwo Wo do cià gów
i Ka na li za cji Sp. z o.o. w Go rzo wie Wlkp. Cz´Êç pro jek tu jest
ju˝ w trak cie re ali za cji. Na te re nie na szej gmi ny wy ko na no ru-
ro ciàg tłocz ny z Ró ̋ a nek do Go rzo wa Wlkp. oraz prze pom -
pow ni´ Êcie ków w Ró ̋ an kach. 
Za kres przed si´ wzi´ cia obej mu je wy ko na nie 32,43 m sie ci

ka na li za cji sa ni tar nej oraz 5,70k m sie ci wo do cià go wej z cze go:
– ka na li za cji sa ni tar nej w m. Ró ̋ an ki – 9.159 mb (4 prze pom -
pow nie Êcie ków)

– sie ci wo do cià go wej – za si la nie miej sco wo Êci Mi ro ni ce
– 1.148 mb

– sieç wo do cià go wej – za si la nie m. San toc ko – 4.552 mb
– ka na li za cji sa ni tar nej w m. Kło da wa – 10.856 mb (10 prze-
pom pow ni Êcie ków)

– ka na li za cji sa ni tar nej w m. Chwa l´ ci ce – 9.050 mb (6 prze-
pom pow ni Êcie ków)

– ka na li za cji sa ni tar nej w m. Woj cie szy ce – 3.365 mb (2 prze-
pom pow nie Êcie ków)
We wrze Êniu br. przy stà pi li Êmy rów nie˝ do prze bu do wy ist-

nie jà cej oczysz czal ni Êcie ków w Ró ̋ an kach. Oczysz czal nia zo-
sta nie za mkni´ ta. Âcie ki b´ dà do wo ̋ o ne do kon te ne ro wej sta-
cji zlew czej a na st´p nie tło czo ne do Go rzo wa Wlkp. Pra ce,
któ re wy ko nu je fir ma TER MO z Go rzo wa Wlkp. za koƒ czo ne
zo sta nà pod ko niec li sto pa da br.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie
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– Czym zaj mu je si´ wła Êci wie Urzàd Mar szał kow ski? 
– Urzàd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Lu bu skie go, to in sty tu -

cja re ali zu jà ca za da nia sa mo rzà du wo je wódz twa. W ad mi ni stra cji
sa mo rzà do wej w Pol sce roz ró˝ nia my sa mo rzàd gmi ny (bur mistrz,
wójt), po wia tu (sta ro sta) i wo je wódz twa (mar sza łek). Wo je wódz -
two obok ta kich za daƒ, jak two rze nie wa run ków roz wo ju go spo -
dar cze go, w tym kre owa nie ryn ku pra cy, wspie ra -
nie i pro wa dze nie dzia łaƒ na rzecz in te gra cji
spo łecz nej i prze ciw dzia ła nia wy klu cze niu spo łecz-
ne mu, nada nych przez usta wo daw ców, re ali zu je
za da nia zwià za ne z dys try bu cjà Êrod ków unij nych
i kra jo wych na in we sty cje, przed si´ wzi´ cia w re gio -
nie. 
Od dział UMWL w Go rzo wie Wlkp., któ rym

kie ru j´, zo stał stwo rzo ny z my Êlà o miesz kaƒ cach
pół noc nej cz´ Êci Wo je wódz twa Lu bu skie go, aby
za pew niç im rów ny do st´p do na szej in sty tu cji, ja -
ki ma jà na co dzieƒ miesz kaƒ cy po łu dnio wej cz´-
Êci Wo je wódz twa, gdzie znaj du je si´ głów na sie dzi -
ba Urz´ du. 
– Wspo mnia ła Pa ni o Êrod kach unij nych. Ja kie sà

to Êrod ki i kto z nich mo ̋ e ko rzy staç?
– Za czn´ od te go, i˝ znaj du je my si´ obec nie w okre sie pro gra -

mo wa nia unij ne go 2007–2013, naj bar dziej ko rzyst ne go dla Pol ski.
Na ten okres dla na sze go kra ju przy pa da 67,3 mld eu ro. Kwo ta im-
po nu jà ca i wpły wa jà ca nie wàt pli wie na roz wój Pol ski i jej kon dy -
cj´ fi nan so wà w cza sie glo bal ne go za sto ju go spo dar cze go. 
Ko rzy sta jàc z oka zji go rà co za ch´ cam i na ma wiam oso by za in -

te re so wa ne po zy ska niem Êrod ków unij nych do od wie dze nia od-
dzia łu UMWL w Go rzo wie Wlkp., przy ul. Prze my sło wej 14-15.
Do dam, ˝e na le ̋ y z wi zy tà si´ po spie szyç, bo Êrod ki kur czà si´
w bły ska wicz nym tem pie, co wi daç po efek tach – bu do wa nych
dro gach, obiek tach i in nych in we sty cjach. 
Dla na sze go re gio nu do st´p ne sà Êrod ki z kil ku êró deł: z Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka, In fra struk tu ra
i Âro do wi sko, Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, Eu ro pej -
skiej Współ pra cy Te ry to rial nej Lu bu skie – Bran den bur gia oraz Lu-
bu skie – Dol no Êlà skie – Sak so nia, jak rów nie˝ z Lu bu skie go Re-
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. 
– Na zwa Lu bu ski Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny wska zu je

na spe cy fi k´ pro gra mu i na kie ro wa nie na nasz kon kret ny re gion. Czy
tak jest w isto cie? 
Lu bu ski Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny za rzà dza ny jest w ca -

ło Êci przez Za rzàd Wo je wódz twa Lu bu skie go, na cze le zMar szał -
kiem Wo je wódz twa Mar ci nem Ja błoƒ skim. Cał ko wi ta war toÊç
Pro gra mu to 440 ml eu ro na la ta 2007 – 2013, ale za rów no Urzàd
Mar szał kow ski, jak i in sty tu cje, oso by fi zycz ne ko rzy sta jà ce z owych
Êrod ków tzw. be ne fi cjen ci efek tyw nie i szyb ko re ali zu jà pro jek ty
w ra mach te go˝ Pro gra mu, aby sko rzy staç z na gro dy Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go, któ re do dat ko wo po dzie li 500 mln eu ro
po mi´ dzy pi´ç re gio nów naj le piej wy ko rzy stu jà cych Êrod ki w ra -

mach re gio nal nych pro gra mów. Na le ̋ y w tym miej scu si´ po-
chwa liç, i˝ wo je wódz two lu bu skie znaj du je si´ w Êci słej czo łów ce
pod wzgl´ dem re ali za cji re gio nal ne go pro gra mu, co wska zu je
na to, i˝ otrzy ma my bo nus mi ni ste rial ny w po sta ci do dat ko wych
Êrod ków, a co za tym idzie – mo˝ li woÊç re ali za cji no wych in we sty -
cji. 

– Czy z Lu bu skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope-
ra cyj ne go ko rzy sta jà rów nie˝ miesz kaƒ cy gmi ny Kło-
da wa?
– Na tu ral nie, ̋ e tak. Z LRPO bu do wa ne sà dro -

gi, np. dro ga po wia to wa San toc ko – Lub no za cał -
ko wi tà kwo t´ 9,6 mln zł, z cze go 7,8 mln zł po cho -
dzi wła Ênie z Lu bu skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. Z Pro gra mu Re gio nal ne go sko rzy -
sta li rów nie˝ kło daw scy przed si´ bior cy, jak np. Ko-
pal nie Su row ców Mi ne ral nych sp. z o.o. St´ ̋ y ca,
któ re otrzy ma ły pra wie 1 mln zł na in we sty cj´ pod-
no szà cà wzrost kon ku ren cyj no Êci fir my, a fir ma
Con stans sp. z o.o. wzi´ ła udział w tar gach w Ber li -
nie po uzy ska niu do fi nan so wa nia z LRPO. W ra -
mach te go pro gra mu wy bu do wa no tak ̋ e chod ni ki

w miej sco wo Êciach Li py i Ró ̋ an ki (przy 50% fi nan so wym udzia -
le Gmi ny i Po wia tu). 
Na to miast Pro gram Ope ra cyj ny Współ pra cy Trans gra nicz nej

Pol ska (Wo je wódz two Lu bu skie) – Bran den bur gia 2007-2013 re -
ali zo wa ny w ra mach Eu ro pej skiej Współ pra cy Te ry to rial nej po zwo-
lił na re ali za cj´ in we sty cji po le ga jà cej na bu do wie Êcie ̋ ek ro we -
ro wych na ul. Woj cie szyc kiej w Kło da wie, Wiej skiej w San toc ku
oraz Li po wej w Ry ba ko wie za kwo t´ 1 mln 200 tys. zł (85% do fi -
nan so wa nia z pro gra mu oraz po 12,5% z bu d˝e tu Gmi ny i Po wia -
tu). Dzi´ ki Pro gra mo wi EWT Lu bu skie – Bran den bur gia mo˝ -
na by ło rów nie˝ wspól nie z nie miec ki mi sà sia da mi ba wiç si´
naMa jów kach Kło daw skich, bàdê pod czas te go rocz ne go 50-le cia
Klu bu Ró ̋ a Ró ̋ an ki. 
Dzi´ ki wspar ciu Êrod ków z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej-

skich 2007-2013 w kwo cie 163 tys. zł. po wsta ła Izba Tra dy cji Kul-
tu ro wych oraz po most na rze ce San tocz na w Zdro isku. Do fi nan -
so wa nie z PROW w kwo cie 290 tys. zł umo˝ li wi ło rów nie˝ bu do w´
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej na uli cy Przy le sie w Chwa l´ ci cach oraz
za kup sa mo cho du ase ni za cyj ne go do ob słu gi te re nu gmi ny. 
Na te re nie gmi ny bu do wa na jest dro ga eks pre so wa S3 Go rzów

Wlkp. – Szcze cin, któ rej koszt cał ko wi ty wy no si 285 mln zł, na to -
miast do fi nan so wa nie unij ne si´ gn´ ło kwo ty 250 mln zł. Do fi nan -
so wa nie po cho dzi ło z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Âro do wi sko. 
Wie le do bre go nie sie rów nie˝ idea Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka-

pi tał Ludz ki, z któ re go miesz kaƒ cy mo gli sko rzy staç po przez udział
w pro jek tach: „E -oby wa tel – pod no sze nie po zio mu wy kształ ce nia
in for ma tycz ne go na ob sza rach wiej skich”, „Domiej sco wo Êci Kło-
da wa po kom pu te ro we pra wo jaz dy”, re ali zo wa ne przez Gmi n´
Kło da wa, czy te˝ w pro jek cie Gmin ne go OÊrod ka Po mo cy Spo łecz-

Środki europejskie dla mieszkańców
gminy Kłodawa
Katarzyna Chmiel, dyrektor oddziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
w Gorzowie Wlkp.
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Je sieƒ to okres wy t´ ̋ o nej pra cy. Re ali za cja wie lu przed si´ -
wzi´ç jest mo˝ li wa dzi´ ki Êrod kom po zy ska nym z ró˝ nych pro gra-
mów ce lo wych oraz fun du szy unij nych. Wurz´ dzie gmi ny wła Ênie
za koƒ czy ły si´ pra ce zwià za ne z przy go to wa niem i zło ̋ e niem
wnio sku o do fi nan so wa nie w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-2011 za da nia pod na zwà „Re-
mont na wierzch ni uli cy Cze re Ênio wej z od wod nie niem jezd ni
i dro gi gmin nej nr 002120F w miej sco wo Êci Kło da wa”. Sza cun -
ko wa war toÊç tej in we sty cji to 1 mln 874 tys. zł. Gmi na wnio sku -
je o przy zna nie do fi nan so wa nia w kwo cie 937 tys. zł. Je ̋ e li wnio-
sek przej dzie po zy tyw nà we ry fi ka cj´ oraz zo sta nie
za kwa li fi ko wa ny do re ali za cji, to w przy szłym ro ku w Kło da wie
na uli cy Cze re Ênio wej i tzw. „dro dze do ˝wi row ni” po wsta nie no -
wa na wierzch nia as fal to wa. Dro ga ta b´ dzie sta no wi ła „ma łà ob-
wod ni c´ Kło da wy”. Obec nie ocze ku je my na wy ni ki oce ny zło ̋ o -
ne go wnio sku przez spe cjal nà ko mi sj´ dzia ła jà cà
przy Wo je wo dzie Lu bu skim.
Po nad to w ra mach osi 4 LE ADER Pro gra mu Roz wo ju Ob sza-

rów Wiej skich 2007-2013 zo stał zło ̋ o ny wnio sek, któ ry pod da ny
zo stał ju˝ oce nie przez Lo kal nà Gru p´ Dzia ła nia „Kra ina Szla-
ków Tu ry stycz nych”, o do fi nan so wa nie przed si´ wzi´ cia pn. „Re-
mont po kry cia da cho we go w bu dyn ku sa li wiej skiej wmiej sco wo -
Êci Ło Êno”. Wnio sek zo stał ju˝ roz pa trzo ny po zy tyw nie i w chwi li
obec nej ocze ku je my na pod pi sa nie umo wy o do fi nan so wa nie.
Sza cun ko wa war toÊç re mon tu to 175 tys. zł, a do fi nan so wa nie wy-
nie sie 72 tys. zł. W Ło Ênie dzia ła Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi
„No va”, któ re po sfi nan so wa niu i prze pro wa dze niu przez gmi n´
re mon tu da chu, we wła snym za kre sie do ko na dal sze go re mon tu
obiek tu. W od no wio nej sa li wiej skiej b´ dà pro wa dzo ne za j´ cia

kul tu ral no -edu ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ̋ y, wy sta wy, kon cer ty,
przed sta wie nia te atral ne.
Po zy tyw nà oce n´ otrzy mał tak ̋ e przy go to wa ny przez urzàd

wnio sek na „Bu do w´ re kre acyj nych pla ców za baw wmiej sco wo -
Êciach Kło da wa, Ró ̋ an ki, Chwa l´ ci ce, San tocz no, Zdro isko”.
Ten ma ły pro jekt re ali zo wa ny w ra mach osi 4 LE ADER Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013, opie wa na kwo t´ 27
tys. zł, z cze go 16 tys. zł to do fi nan so wa nie z PROW -u. Ocze ku -
je my na ogło sze nie na bo ru wnio sków w ra mach Pro gra mu Roz-
wo ju Ob sza rów Wiej skich, do któ re go zło ̋ y my przy go to wa ne
do ku men ty na mo der ni za cj´ Êwie tli cy wiej skiej w Ró ̋ an kach.

MM..  PPaaww  llaakk

Gmina wnioskuje o dodatkowe środki

nej w Kło da wie pt. „Wspar cie dzia łaƒ na rzecz ak tyw nej in te gra -
cji”. Ze spół Szkół wRó ̋ an kach po zy skał do ta cj´ z Pro gra mu Mło-
dzie˝ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
w kwo cie oko ło 90 tys. zł. 
Z ko lei Ze spół Szkół w Kło da wie otrzy mał do fi nan so wa nie

z Pro gra mu „Ucze nia si´ przez ca łe ˝y cie” Co me nius w kwo cie
oko ło 80 tys. zł. 

– My Êl´, ˝e za ch´ ci ła Pa ni Dy rek tor miesz kaƒ ców do ko rzy sta nia
ze Êrod ków unij nych. 
– Mam na dzie j´ i jesz cze raz go rà co na ma wiam do skon sul to -

wa nia z na mi swo ich po my słów, uzy ska nia po ra dy, czy od po wie dzi
na nur tu jà ce py ta nia. Mo˝ na sko rzy staç rów nie˝ ze szko leƒ i kon -
fe ren cji, któ re or ga ni zu je my. In for ma cje o nich na bie ̋ à co na stro -
nie www.lu bu skie.pl. 

RRoozzmmooww´́  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa  MM..PPaawwllaakk

Wka˝ dym ro ku bu d˝e to wym wła dze gmi ny prze zna cza jà Êrod -
ki fi nan so we nawspar cie spo łecz nych ini cja tyw lo kal nych. Uchwa -
ła, któ ra re gu lu je za sa dy współ fi nan so wa nia in we sty cji po zwa la
na do fi nan so wa nie przez gmi n´ in we sty cji w kwo cie nie wi´k szej
ni˝ 50% war to Êci in we sty cji (ale nie wi´ cej ni˝ 20 tys. zł). Z ta kiej
for my wspar cia sko rzy sta ło ju˝ wie lu miesz kaƒ ców na szej gmi ny.
W ro ku 2010 w ra mach ini cja tyw spo łecz nych do fi nan so wa no na-
st´ pu jà ce za da nia z za kre su:
a) in fra struk tu ry wod no –ka na li za cyj nej na łàcz nà kwo t´ 30,5 tys. zł:
– bu do w´ sie ci wo do cià go wej o dłu go Êci 90m w ul. Wio sen nej
w Kło da wie;

– bu do w´ sie ci ka na li za cji sa ni tar nej o dłu go Êci 145 m w ul.
Szkol nej i La wen do wej w Kło da wie;

– bu do w´ sie ci wo do cià go wej o dłu go Êci 388 m w ob r´ bie ul.
Łà ko wej w Chwa l´ ci cach;
b) in fra struk tu ry dro go wej na łàcz nà kwo t´ ok. 25,3 tys. zł:
– utwar dze nie kost kà ty pu po lbruk 290 mb na wierzch ni uli cy
ul. Ol cho wej w San toc ku;

– re mont na wierzch ni ul. Ko ko so wej w Woj cie szy cach
– 660 mb (pod bu do wa -tłu czeƒ, na wierzch nia -˝wir);

– mon ta˝ lam py oÊwie tle nia dro go we go w Chwa l´ ci cach (ul.
Le Êna)

– mon ta˝ lam py oÊwie tle nia dro go we go w Kło da wie (ul. Na-
giet ko wa)

Gmina wspiera realizację inicjatyw społecznych  

Santoczno – montaż placu zabaw
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W wy re mon to wa nej sa li wiej skiej w Ry ba ko wie 19 czerw -
ca 2010r. od by ła si´ uro czy sta se sja Ra dy Gmi ny Kło da wa po Êwi´ -
co na upa mi´t nie niu X -le cia współ pra cy gmin Kło da wa i Se elow -
-Land oraz XX -le cia sa mo rzà du te ry to rial ne go. W uro czy sto Êci
udział wzi´ li m. in.: Wójt Gmi ny An na Mo łod ciak, Prze wod ni czà -
cy Ra dy Gmi ny An drzej Le gan, Dy rek tor Ad mi ni stra cji Urz  ́du Sel-
low -Land Ro sh wi ta Thie de, były Dyrektor Administracji Urz´du
Seelow-Land Herbert Blanke, Sta ro sta Go rzow ski (by ły wójt gmi -

ny) Jó zef Krucz kow ski, by ły wójt gmi ny Kło da wa An drzej Waw rzyƒ-
ski, by li Prze wod ni czà cy Ra dy Gmi ny: Jó zef Koƒ czak, An na Ra jew -
ska, Sta ni sław Dre ger, by ła Se kre tarz Gmi ny Da nu ta Pilc, rad ni oraz
soł ty si, przed sta wi cie le ra dy po wia tu go rzow skie go, przed sta wi cie -
le władz, urz´ du oraz soł ty si z gmi ny Se elow -Land. W se sji uczest-
ni czy li rów nie˝ dy rek to rzy szkół i przed szko li z te re nu gmi ny Kło-
da wa, dy rek to rzy i kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych pod le głych
gmi nie, pre ze si OSP oraz li der ki ze spo łów gmin nych. 

Obchody 10-lecia współpracy gmin Kłodawa 
i Seelow-Land

21 li sto pa da br. b´ dzie my wy bie raç wój ta gmi ny, rad nych
gmin nych, rad nych do po wia tu i rad nych do sej mi ku wo je -
wódz kie go. Wy bie ra jàc wój ta gmi ny na kar cie do gło so wa nia
za zna cza my 1 krzy ̋ yk przy na zwi sku swo je go kan dy da ta (tyl ko
wte dy głos jest wa˝ ny). Wy bie ra jàc rad nych (15) do ra dy gmi -
ny, za le˝ nie od okr´ gu wy bor cze go za zna cza my od po wied nio
przy na zwi skach kan dy da tów:
• w okr´ gu nr 1 Kło da wa – 1 do 5 krzy ̋ y ków (5 rad nych)
– brak krzy ̋ y ka na kar cie lub ich wi´k sza licz ba jak 5 po wo -
du je nie wa˝ noÊç gło su

• w okr´ gu nr 2 Ró ̋ an ki, Zdro isko, Ró ̋ an ki – Szklar nia do 3
krzy ̋ y ków (3 rad nych) – brak krzy ̋ y ka na kar cie lub ich
wi´k sza licz ba jak 3 po wo du je nie wa˝ noÊç gło su

• w okr´ gu nr 3 Woj cie szy ce – 1 do 2 krzy ̋ y ków (2 rad nych)
– brak krzy ̋ y ka na kar cie lub  ich wi´k sza licz ba jak 2 po wo-
du je nie wa˝ noÊç gło su

• w okr´ gu nr 4 Chwa l´ ci ce – 1 do 2 krzy ̋ y ków (2 rad nych)
brak krzy ̋ y ka na kar cie lub ich wi´k sza licz ba jak 2 po wo -
du je nie wa˝ noÊç gło su

• w okr´ gu nr 5 San toc ko, Mi ro ni ce – 1 krzy ̋ yk (1 rad ny)
– brak krzy ̋ y ka na kar cie lub wi´k sza licz ba jak 1 po wo du je
nie wa˝ noÊç gło su

• w okr´ gu nr 6 Ło Êno – 1 krzy ̋ yk (1 rad ny) – brak krzy ̋ y ka
na kar cie lub wi´k sza licz ba jak 1 po wo du je nie wa˝ noÊç gło su

• w okr´ gu nr 7 San tocz no, Ry ba ko wo – 1 krzy ̋ yk (1 rad ny)
– brak na kar cie krzy ̋ y ka lub wi´k sza licz ba jak 1 po wo du je
nie wa˝ noÊç gło su.
Wy bie ra jàc kan dy da ta na rad ne go po wia to we go spo Êród

wszyst kich kan dy da tów za zna cza my tyl ko jed nym krzy ̋ y kiem
na zwi sko swo je go kan dy da ta. Nie po sta wie nie ˝ad ne go krzy ̋ y -
ka na kar cie lub ich wi´k szà licz b´ po wo du je unie wa˝ nie nie
gło su.
Po dob ne za sa dy obo wià zu jà przy wy bo rze kan dy da ta na rad -

ne go do sej mi ku wo je wódz kie go (te˝ tyl ko 1 krzy ̋ yk na kar cie
do gło so wa nia).
Lo ka le wy bor cze b´ dà otwar te od godz. 8.00 – 22.00

w dniu 21. XI. 2010 r. Gło su je my w swo ich miej sco wo Êciach
w do tych cza so wych lo ka lach wy bor czych (bez ˝ad nych zmian).
Za pra sza my do urn wy bor czych pa mi´ ta jàc, ˝e w na szych r´-
kach b´ dà si´ wa ̋ yç dal sze lo sy na szej Gmi ny i jej per spek ty -
wy dal sze go roz wo ju.

EE..  WWee  ggiiee  nneekk

Jak głosować w wyborach samorządowych 
w dniu 21 XI 2010 r.?
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Po ofi cjal nym roz po cz´ ciu se sji prze wod ni czà cy ra dy An drzej
Le gan wy gło sił prze mó wie nie z oka zji XX -le cia sa mo rzà du te ry -
to rial ne go. Na st´p nie wspól nie z wójt An nà Mo łod ciak uho no -
ro wa li przy go to wa ny mi spe cjal nie na tà oka zj´ sta tu et ka mi wój-
tów, rad nych i soł ty sów pi´ ciu ka den cji pra cu jà cych na rzecz
sa mo rzàd no Êci lo kal nej. Prze mó wie nie po Êwi´ co ne X -le ciu
współ pra cy Gmi ny Kło da wa i Se elow -Land wy gło si ła wójt A.
Mo łod ciak. Po dzi´ ko wa ła wszyst kim oso bom ma jà cym wkład
w roz wój współ pra cy z nie miec kà gmi nà. Z tej oka zji rów nie˝
przy go to wa no pa miàt ko we sta tu et ki, któ re zo sta ły wr´ czo ne
przed sta wi cie lom part ner skiej gmi ny z Se elow. Po prze mo wach
za pro szo nych go Êci pod pi sa no do ku ment upa mi´t nia jà cy współ-
pra c´ part ner skich Gmin Kło da wa i Se elow -Land. Wójt gmi ny
Kło da wa od czy ta ła treÊç do ku men tu „W imi´ po ro zu mie nia
i przy jaê ni, opar tych na wza jem nym po sza no wa niu i za ufa niu,
przed sta wi cie le Gmin Kło da wa i Se elow -Land, pod pi sa li
w dniu 22 ma ja 2000 ro ku umo w´ part ner skà o współ pra cy. Kon-

tak ty i współ pra ca po mi´ dzy miesz kaƒ ca mi Gmin Kło da wa i Se -
elow -Land, po le ga jà ca na wy mia nie do Êwiad czeƒ w za kre sie kul-
tu ry, spor tu, przed si´ bior czo Êci i funk cjo no wa nia sa mo rzà dów od-
by wa ła si´ na za sa dach wza jem ne go zro zu mie nia, uzna nia
i ak cep ta cji. Ni niej sza wo la pod trzy ma nia i dal sze go roz wi ja nia
part ner skie go zo sta je uro czy Êcie pod pi sa na.” Na st´p nie ten sam
do ku ment w j´ zy ku nie miec kim od czy ta ła dy rek tor urz´ du Se e-
low -Land Ro sh wi ta Thie de. 
Ostat nim punk tem uro czy stej se sji by ła pre zen ta cja fil mu oraz

fol de ru pro mo cyj ne go do ku men tu jà ce go współ pra c´ po mi´ dzy
part ne ra mi. 
Po za koƒ cze niu pre zen ta cji i ˝y cze niach ko lej nych lat tak do-

brej współ pra cy go Êcie kon ty nu owa li ob cho dy X -le cia współ pra -
cy gmin na fe sty nie wRy ba ko wie, na któ rym pre zen to wa li si´ lau-
re aci kon kur su „O Kło daw skie go Sło wi ka”.

KK..  KKłłoossoowwsskkaa

Od wie ków lu dzie wy ko rzy stu jà na tu ral ne cie płe êró dła
do kà pie li i ogrze wa nia cia ła, pod grze wa nia i go to wa nia po ̋ y -
wie nia oraz le cze nia ran i od po czyn ku. Ju˝ na du ̋ à ska l´ z wód
ter mal nych za cz´ li ko rzy staç Etru sko wie. 
Wo dy pod ziem ne, krà ̋ à ce w Êro do wi sku skal nym, ma jà ró˝ -

nà tem pe ra tu r´, sà w ró˝ nym stop niu zmi ne ra li zo wa ne. Bio ràc
pod uwa g´ te pa ra me try mo ̋ e my wy ró˝ niç wo dy mi ne ral ne
i ter mal ne zwa ne rów nie˝ geo ter mal ny mi (naj mniej +20°C).
Aby wy do by cie wód geo ter mal nych by ło opła cal ne mu si byç
speł nio ne kil ka wa run ków: wo dy ter mal ne mu szà mieç mo˝ li -
wie wy so kà tem pe ra tu r´, ni skà mi ne ra li za cj´ (du ̋ a po wo du je
ko ro zje i za nie czysz cze nie in sta la cji) i po win ny za le gaç na nie -
wiel kiej gł´ bo ko Êci. Na Ni ̋ u Pol skim wo dy ter mal ne sà ty pu
chlor ko wo -so do we go o znacz nej mi ne ra li za cji do cho dzà cej na-
wet do po nad 100 g/dm3 z za war to Êcià jo du, bro mu i kwa su me-
ta bo ro we go. Ich wy daj noÊç do cho dzi do 65 m3/h a tem pe ra tu -
ra do 67°C.
Ja kie sà szan s´ dla geo ter mii na te re nie Gmi ny Kło da -

wa?
Roz wa ̋ a jàc mo˝ li woÊç wy bu do wa nia geo ter mii na te re nie

na szej gmi ny mu si my prze ana li zo waç wa run ki geo lo gicz ne i fi -
nan so we. Na te re nie gmi ny nie ma ˝ad ne go otwo ru geo ter -
mal ne go, któ ry w pro sty spo sób mógł by byç wy ko rzy sta ny.
W naj bli˝ szej oko li cy wy ko ny wa no tyl ko wier ce nie w po szu ki -
wa niu ro py i ga zu. W zwiàz ku z po wy˝ szym na le ̋ a ło by wy ko -
naç spe cjal ne dwa otwo ry geo ter mal ne. Koszt ta kie go jed ne go
od wier tu sza co wa ny jest na ok. 9 mln zł (3000 m gł´ bo ko Êci,
koszt 1m – 3 tys. zł.). Do tej war to Êci na le ̋ y do daç nie zb´d nà
in fra struk tu r´ na ziem nà, a w przy pad ku ni˝ szej tem pe ra tuy wo -
dy geo ter mal nej nie zb´d ne by ło by wy bu do wa nie spe cjal nej
ko tłow ni szczy to wej do grzew jà cej wo d´ dla po trzeb CO. Funk-
cjo nu jà ce w Pol sce za kła dy geo ter mal ne bo ry ka jà si´ ze znacz-
ny mi trud no Êcia mi fi nan so wy mi cho cia˝ wy ko rzy stu jà ist nie jà -
ce od wier ty ba daw cze wy ko na ne w la tach 80-tych. Np.
Geo ter mia Gru dziàdz S.A. po bli sko 5 la tach dzia łal no Êci jest
bli ska ogło sze nia upa dło Êci. Co rocz nie ge ne ru je stra ty
(rok 2007 – 1.438.042,70 zł. rok 2008 – 1.143.267,13 zł. rok 2009
– 706.044,01 zł.). W ro ku 2009 Geo ter mia Gru dziàdz S.A.

pod dzier ̋ a wi ła po bli skie mu szpi ta lo wi dział bal ne olo gicz ny,
któ ry za kon trak to wał za bie gi w NFZ, w ten spo sób zmniej szo -
na zo sta ła stra ta spół ki. Na le ̋ y do daç, ˝e spół ka jest w 98%
spół kà miej skà w któ rej mia sto wy ku pi ło za pra wie 11 mln zł.
udzia ły.
W kło daw skich re aliach trud no mó wiç o po wo ła niu spół ki

z mia stem Go rzo wem Wlkp. i in ny mi gmi na mi czy pod mio ta -
mi pry wat ny mi (tak jak w Bu ko wi nie Ta trzaƒ skiej). Mia sto
Go rzów ma ju˝ „Sło wian k´” a Elek tro cie płow nia ba zu je
na miej sco wych zło ̋ ach ga zu, wi´c ra czej nie b´ dà part ne ra mi
w tym przed si´ wzi´ ciu jak rów nie˝ nie b´ dà ni mi pod mio ty pry-
wat ne. 
Ma jàc po wy˝ sze na uwa dze na le ̋ y stwier dziç, ˝e przy obec -

nych za sa dach fi nan so wa nia te go ty pu in we sty cji (kon kur sy)
szan s´ na po zy ska nie Êrod ków ze wn´trz nych sà zni ko me
a Gmi ny Kło da wa na ta ki wy da tek nie staç. Gło Êna jest spra -
wa Geo ter mii To ruƒ skiej, któ ra bo ry ka si´ z du ̋ y mi pro ble -
ma mi w po zy ska niu pie ni´ dzy. Nie wàt pli wie przy szłoÊç mo ̋ e
na le ̋ eç do geo ter mii, ale mu szà ulec zmia nie uwa run ko wa nia
ze wn´trz ne i za sa dy fi nan so wa nia ta kich przed si´ wzi´ç przez
na sze paƒ stwo.

E.W.

Geotermia – gorący temat

Zaczopowany otwór geotermalny w Toruniu
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Je sieƒ to pi´k na po ra na pod su mo wa nia, wie le dzia ło si´ w na -
szym so łec twie, m.in. uro czy sto Êci zwià za ne z po wszech nie ob cho-
dzo ny mi Êwi´ ta mi jak np. Dzieƒ Ko biet, Dzieƒ Mat ki, Dzieƒ
Dziec ka, jak rów nie˝: spo tka nie no wo rocz ne dla dzie ci, im pre za
z cy klu „A mnie jest szko da la ta”, czy te˝ „Êwi´ to pie czo ne go
ziem nia ka” oraz ob cho dy Dnia Se nio ra.
Miej scem dowspól nych spo tkaƒ jest wy re mon to wa na Êwie tli -

ca wiej ska, gdzie od by wa jà si´ ze bra nia wiej skie, po sie dze nia
Ra dy So łec kiej oraz pró by lo kal ne go ze spo łu „Ja rz´ bin ki”, czy te˝
spo tka nia Klu bu Se nio ra, Ra dy Ko Êciel nej i OSP Ło Êno.
Na le ̋ y rów nie˝ wspo mnieç o pr´˝ nie dzia ła jà cej Êwie tli cy

wiej skiej. Dzie ci oraz opie ku no wie po sia da jà od r´b ne do brze
wy po sa ̋ o ne po miesz cze nie do gier i za baw. W ten spo sób dzie -
ci mo gà mi le i bez piecz nie sp´ dziç czas wol ny.
Wa˝ nà ro l´ w re pre zen to wa niu so łec twa na fo rum gmin nym

od gry wa ze spół „Ja rz´ bin ki”. Czyn nie uczest ni czył w im pre zach
or ga ni zo wa nych przez Urzàd Gmi ny Kło da wa czy te˝ GOK
w Woj cie szy cach. Człon ko wie ze spo łu ak tyw nie udzie la jà si´
w przy go to wa niach i or ga ni za cji im prez w so łec twie. Chwa ła im
za to!
Trze ba przy znaç, ̋ e wie le w na szym so łec twie sie dzie je, urzàd

gmi ny o nas nie za po mi na. Przy kła dem mo gà byç re mon ty dróg

gmin nych, po ło ̋ e nie na ich cz´ Êci po wierzch ni as fal to wej, wcià˝
po wsta jà ce dal sze od cin ki chod ni ków wŁo Ênie i Li pach. Wokre -
sie je sien nym mo ̋ e my li czyç na ko lej ne ro bo ty dro go we. W ra -
mach dzia ła nia Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-
2013 zło ̋ o no wnio sek o do fi nan so wa nie re mon tu sa li wiej skiej. 
Mam na dzie j´, ̋ e w naj bli˝ szych la tach uda nam si´ po zy skaç

Êrod ki, któ re po zwo là na dal szy roz wój na sze go so łec twa.
SSoołł  ttyyss  ––  MM..  MMaa  łłyysszz  kkoo

Łośno

Sprzàtanie Êwiata – przyjemne i po˝yteczne
„Sprzàtanie Êwiata” było dobra okazjà do zach´cenia miesz-

kaƒców do  wspólnego sprzàtania osiedla w sobot´ 18 wrzeÊnia
br.. Nie potrzebne były ˝adne przymusy, wystarczył apel sołtysa,
by wielu mieszkaƒców razem z dzieçmi chwyciło za worki do
Êmieci, grabie i łopaty i kilka godzin popracowało na terenie
osiedla. W ten sposób wyczyszczono chodniki, wyzbierano Êmieci,
przyci´to ˝ywopłoty i wykonano kilka innych prac..
Po południu natomiast na boisku sportowym odbył si´ mini fe-

styn sportowo rekreacyjny dla małych i du˝ych mieszkaƒców so-
łectwa. Było te˝ ognisko, kiełbaski i sympatyczna zabawa. Do-
datkowà zach´tà do wyjÊcia z domu tego dnia była pi´kna
słoneczna pogoda.

Grzy bo bra nie dla se nio rów
W ra mach ob cho dów Gmin ne go Ty go dnia Se nio ra, Za rzàd

Osie dlo we go Klu bu Se nio ra wraz z soł ty sem zor ga ni zo wa li dla
swo ich se nio rów grzy bo bra nie w Pusz czy No tec kiej. 
Im pre za mia ła miej sce w so bo t´ 2 paê dzier ni ka br. Do ce lo -

wym miej scem im pre zy był Lu bia tów – nie wiel ka wieÊ po ło ̋ o na
w gł´ bi Pusz czy, oto czo na pi´k ny mi la sa mi i je zio ra mi. 
Po go da se nio rom do pi sa ła, hu mo ry rów nie˝, a grzy bów w le -

sie tak ̋ e nie bra ko wa ło.
Po grzy bo bra niu, dłu giej bie sia dzie przy ogni sku to wa rzy szył

Êpiew, do bry hu mor i na praw d´ do bra za ba wa. 
Im pre za by ła wspa nia łà oka zjà do ak tyw ne go sp´ dze nia dnia,

do po zna nia uro czych za kàt ków Pusz czy No tec kiej, a za ra zem
do lep sze go po zna nia i in te gra cji miesz kaƒ ców.
Za do wo le ni se nio rzy ju˝ dzi siaj pro szà o wi´ cej ta kich im prez.

SSoołłttyyss  ––  ZZ..  KKłłooss--GGrryysskkaa

Różanki Szklarnia

Święto pieczonego ziemniaka

Festyn z okazji „Sprzątania świata”

Grzybobranie dla seniorów
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Z ro ku na rok San toc ko sta je si´ co raz bar dziej atrak cyj nà
prze strze nià do spo koj ne go by to wa nia. Dzi´ ki in we sty cjom, re -
ali zo wa nym we wsi oraz nie wàt pli wym wa lo rom przy rod ni czym,
oko li ca przy cià ga no wych miesz kaƒ ców. Osa da si´ po wi´k sza, po-
wsta jà ko lej ne do my. 
Klu czo wym przed si´ wzi´ ciem był re mont szla ku ko mu ni ka -

cyj ne go Mi ro ni ce -San toc ko -Mar wi ce. Sta ra znisz czo na na-
wierzch nia zo sta ła za stà pio na no wà, przej rzy Êcie ozna ko wa nà,
dro gà. Do dat ko wym atu tem, wpły wa jà cym na bez pie czeƒ stwo
miesz kaƒ ców i prze jezd nych, jest za in sta lo wa nie przy po bo czu pa-
choł ków dro go wych oraz wy sep ki przy wjeê dzie do wsi od stro ny
Kło da wy. 18 wrze Ênia 2010 ro ku uro czy Êcie otwar to Êcie˝ k´ ro-
we ro wà, przez któ rà – w cza sie im pre zy – prze je cha ły ro we ra mi
dzie ci i mło dzie˝ z San toc ka. 
Przy wjeê dzie do sa li wiej skiej za in sta lo wa no bra m´. Wpierw -

szej po ło wie 2010 ro ku w sa li wiej skiej od by wa ły si´ za j´ cia dla
gru py bez ro bot nych miesz kaƒ ców w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, wspie ra ne go przez fun du sze Unii Eu ro -
pej skiej. 

Ochot ni cy z OSP San toc ko za j´ li pierw sze miej sce w po wia -
to wych za wo dach stra ̋ ac kich. Gru pa stra ̋ a ków bra ła rów nie˝
udział w ak cji prze ciw po wo dzio wej w Ko strzy nie. 
Mło dzi miesz kaƒ cy spraw dza jà si´ tak ̋ e na ni wie ar ty stycz nej

– zdol ni Êpie wa cy z na szej wsi by li głów ny mi lau re ata mi te go -
rocz ne go Po wia to we go Kon kur su Wo kal no – Mu zycz nym
„O Kło daw skie go Sło wi ka”.
W trak cie im pre zy zor ga ni zo wa nej przez klub se nio ra tro je ju-

bi la tów z oka zji 90. uro dzin otrzy ma ło sym bo licz ne upo min ki,
wr´ czo ne przez wójt gmi ny An n´ Mo łod ciak. Uro czy stoÊç umi-
la ły wy st´ py dzie ci i mło dzie ̋ y oraz ze spo łów Êpie wa czych. Na-
st´p nie zgro ma dze ni wzi´ li udział w za ba wie ta necz nej.
W ostat nià nie dzie l´ wrze Ênia od by ły si´ do ̋ yn ki. Âwi´ to plo-

nów roz po cz´ ła msza Êwi´ ta, ce le bro wa na przez dwóch ksi´ ̋ y
z na szej pa ra fii. Po ce re mo nii prze nie sio no wie niec do sa li wiej-
skiej, gdzie kon ty nu owa no uro czy stoÊç. Pro gram ar ty stycz ny
– obok miesz kaƒ ców wsi – obej rze li naj wa˝ niej si przed sta wi cie -
le władz gmi ny i po wia tu.

SSoołł  ttyyss  ––  TT..  TTuurr  sskkii

Santocko

III Wa ka cyj ne Spo tka nie Kul tu ro we 
Ro sja 2010

10 lip ca na pla cu wiej skim w Zdro isku od by ło
si´ ko lej ne, ju˝ trze cie, spo tka nie z kul tu rà. Tym
ra zem Ra da So łec ka, ze spół „Bu ko wi na” i sym pa -
ty cy przy go to wa li im pre z´ po Êwi´ co nà Ro sji.
Oprócz cie ka wych wy st´ pów ze spo łów z te re nu
gmi ny or ga ni za to rzy przy go to wa li mnó stwo atrak -
cji dla go Êci oraz miesz kaƒ ców Zdro iska. Tak wi´c
mo˝ na by ło spró bo waç swo ich sił w licz nych kon-
kur sach, np. strze lec kim, zło tej ryb ce, szy deł ko -
wa niu, pio sen ki ro syj skiej i in nych. Ch´t ni mo gli
za fun do waç so bie prze ja˝d˝ k´ Scot tem lub Do-
ge’em, sma ko sze kuch ni wschod niej ch´t nie ko-
rzy sta li z po traw przy go to wa nych przez E. W. Pa-
w łow sko wych. Na pla cu mo˝ na by ło spo tkaç
ko zacz ki, ko za ków, za słu ̋ o nych we te ra nów
z okre su woj ny i nie tyl ko, jak rów nie˝ Wil ka, Za-
jà ca, Ko smo nau t´ i in ne cie ka we po sta cie. Uwa -
g´ przy ku wa ło ko zac kie sio ło z wiej skà cha tà i jej
miesz kaƒ ca mi. Nad pla cem gó ro wa ła ra kie ta, nie ste ty, pró ba
star tu nie po wio dła si´, naj pierw za gi nàł ko smo nau ta, a póê niej
ktoÊ ukradł pa li wo. Uczest ni kom spo tka nia do ku czał nie sa mo -
wi ty upał, któ ry przy naj mniej w pew nej mie rze sta ra li si´ zła go -
dziç stra ̋ a cy.
Po cz´ Êci ar ty stycz nej i kon kur sach wszy scy ba wi li si´ do bia -

łe go ra na, a do taƒ ca przy gry wał ze spół „U Zby cha”. 
Za pra sza my za rok na rów nie cie ka wà im pre z´! 

Ma my ju˝ Êwie tli c´ wiej skà – Izb´ Tra dy cji
Kul tu ro wych!

Powie lu la tach miesz kaƒ cy Zdro iska do-
cze ka li si´ pi´k ne go obiek tu  - Êwie tli cy wiej-
skiej, któ ra peł ni jed no cze Ênie funk cj´ Izby
Tra dy cji Kul tu ro wych. Jest to wy nik pro jek -
tu pod na zwà „Od no wa Wsi”, efekt dzia ła nia
wie lu osób – urz´d ni ków z pa nià wójt An nà
Mo łod ciak na cze le, pla ni stów, rad nych
Gmi ny Kło da wa, Grup Ini cja tyw nych oraz
ak tu al nej Ra dy So łec kiej.
No wy obiekt speł nia dwie funk cje. Na do -

le znaj du je si´ sa la, któ ra słu ̋ y ja ko Êwie tli -
ca, na an tre so li mie Êci si´ eks po zy cja przy go-
to wa na przez miesz kaƒ ców Zdro iska. Jest
ona cià gle uzu peł nia na. Obec nie znaj du je
si´ tam ok. 400 eks po na tów.

W Zdroisku wiele się dzieje…
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Wno wej Êwie tli cy od by ła si´ ju˝ pierw sza se sja Ra dy Gmi ny,
a jej ofi cjal ne otwar cie i po Êwi´ ce nie mia ło miej sce 10 wrze Ênia.
UroczystoÊç tà zaszczycił swojà obecnoÊcià p. Józef Giemza Dy-
rektor Departamentu PROW Urz´du Marszałkowskiego w Zie-
lonej Górze. W Êwie tli cy od by wa jà si´ za j´ cia dla dzie ci, spo ty -
ka jà si´ człon ko wie Sto wa rzy sze nia „Pro na tu re”. „Bu ko wi ny”
i Klu bu Se nio rów. Ju˝ wkrót ce w Êwie tli cy roz pocz nà si´ za j´ cia
jo gi, a tak ̋ e zo sta nie otwar ty punkt bi blio tecz ny. Eks po zy cj´
zwie dzi ła ju˝ pierw sza gru pa zor ga ni zo wa na – gim na zja li Êci
z Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Ró ̋ an kach, po ja wia jà si´ te˝
oso by in dy wi du al ne  – miesz kaƒ cy na szej gmi ny i nie tyl ko. Jesz-
cze raz za po Êred nic twem „Wie Êci Kło daw skich” skła da my po-
dzi´ ko wa nia wszyst kim, któ rzy przy czy ni li si´ do po wsta nia Izby
Tra dy cji Kul tu ro wych w Zdro isku.

SSoołł  ttyyss  ––  BBoo  ̋̋ ee  nnaa  KKuu  rroo  wwiiaakk

W izbie tra dy cji b´dzie miała miejsce rów nie˝ wy sta wa zdj´ç
miesz kaƒ ca Zdro iska pa na Ka zi mie rza Kró la, przed sta wia jà ca
ma low ni cze kra jo bra zy re zer wa tu „Zdro iskie bu ki”. Po wsta ła
ona z ini cja ty wy sa me go fo to gra fa za fa scy no wa ne go tu tej szà
przy ro dà. Pan Ka zi mierz fo to gra fià zaj mu je si´ od 30 lat i obec -
nie jest ona dla nie go nie tyl ko spo so bem na ˝y cie, ale rów nie˝
me to dà po zna wa nia Êwia ta i przede wszyst kim pa sjà. Ma na swo -
im kon cie sze reg wy staw m.in. „Ogól no pol skà wy sta w´ fo to gra -
ficz nà Kon fron ta cje Ja ro sław” – dwu krot nie pierw sza na gro da,
Âwia to wy Sa lon Fo to gra fii, Ak tu i Por tre tu VE NUS KRA-
KÓW1977-1978”. Pan Ka zi mierz fo to gra fo wał m.in. dla Kan ce -
la rii Pre zy den ta RP „wi zy t´ w Is lan dii A. Kwa Êniew skie go” oraz
dla wie lu pre sti ̋ o wych firm. Ser decz nie za pra sza my.

Wojcieszyce

Nie daw no sta li Êmy na szkol nym ape lu roz po czy na jà cym no wy
rok szkol ny 2010/2011, a ju˝ mi ja mie siàc na uki i wy t´ ̋ o nej pra -
cy na uczy cie li, ro dzi ców i uczniów. Ma my cie ka we pla ny na ca łe
dzie si´ç mie si´ cy na uki. W cza sie wa ka cji na uczy cie le sta ra li si´
nie za po mi naç o swo ich pod opiecz nych i pra co wa li nad pro jek -
ta mi, któ re b´ dzie my re ali zo wa li w tym ro ku szkol nym. Efek ty
pra cy na uczy cie li sà cie ka we, a na wet in try gu jà ce. Naj cie kaw szy
pro jekt przy go to wy wa ny przez ca ły ze spół na uczy cie li b´ dzie po-
le gał na współ pra cy z sied mio ma szko ła mi z ró˝ nych kra jów eu-
ro pej skich mie dzy in ny mi Por tu ga lii, Hisz pa nii, Gre cji czy Tur cji.
B´ dzie my po dró ̋ o wa li do tych kra jów, aby po znaç ich kul tu r´,
pio sen ki czy taƒ ce na ro do we. B´ dzie my rów nie˝ go Êciç przed sta-
wi cie li tych kra jów w na szej szko le. Pro jekt za po wia da si´ bar dzo
cie ka wie, ale rów nie˝ bar dzo pra co wi cie. Na je go re ali za cj´ otrzy-
ma my fun du sze wwy so ko Êci 20 tys. eu ro z Fun da cji Roz wo ju Sys-
te mu Edu ka cji – Na ro do wej Agen cji Pro gra mu „Ucze nie si´
przez ca łe ˝y cie” Co me nius. 

Oj, b´ dzie si´ dzia ło!
Ko lej ny pro jekt, któ re go re ali za cj´ po wo li za czy na my to „Mo -

je klu czo we kom pe ten cje” za kła da jà cy po sze rze nie ofer ty edu ka-
cyj nej szko ły o do dat ko we za j´ cia z gru py przed mio tów ma te -
ma tycz no –przy rod ni czych, in for ma ty ki i przed si´ bior czo Êci.
Re ali za cja za ło ̋ eƒ te go pro jek tu b´ dzie si´ od by wa ła przez trzy
la ta. W tym ro ku wpro wa dza my do dat ko wà ma te ma ty k´, in for -
ma ty k´ i przed si´ bior czoÊç dla gim na zjum. W ko lej nych la tach
uru cho mi my za j´ cia o in nej te ma ty ce. 
Oj b´ dzie si´ dzia ło!
Wiel ki mi kro ka mi zbli ̋ a si´ je den z wa˝ niej szych dni w ro ku

dla wszyst kich uczniów, na uczy cie li i urz´d ni ków ma jà cych wpływ
na kształt i funk cjo no wa nie oÊwia ty w na szej gmi nie. W tym ro -
ku szkol nym na sze Êwi´ to b´ dzie my ob cho dziç pod ha słem „Szko -
ł´ za cho wa my w pa mi´ ci”. To ko lej ny pro jekt, któ ry chce my zre -
ali zo waç sta ra jàc si´ o fun du sze z Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Współ pra cy Trans gra nicz nej Pol ska (Wo je wódz two Lu bu skie)

W Woj cie szy cach w bie ̋ à cym ro ku roz po cz´ to re mont sa li
wiej skiej, wy ko na no po sadz ki w trzech sa lach i szat ni. Po nad to zo-
sta nà wy ko na ne no we sa ni ta ria ty do sto so wa ne do po trzeb osób
nie peł no spraw nych. Pla nu je si´ rów nie˝ za kup wy po sa ̋ e nia do sal
i za ple cza ku chen ne go oraz re mont da chu. Zo sta nie tak ̋ e do pro-
wa dzo ny gaz, co b´ dzie si´ rów nie˝ wià za ło z wy mia nà ogrze wa -
nia na ga zo we. W tym ro ku zo stał od da ny plac za baw dla dzie ci
oraz upo rzàd ko wa no pla ̋ ´. Jest jesz cze spo ro do zro bie nia, ale
to wy ma ga cza su i za le ̋ y od za ło ̋ eƒ przy szło rocz ne go bu d˝e tu. 
Dzi´ ki pa ni Wójt Gmi ny, pra cow ni kom urz´ du i sa mo rzà -

dow com za cz´ to pra ce w na szej wsi i chwa ła im za to. 
SSoołł  ttyyss  ––  JJ..  PPttaasszz  kkiiee  wwiicczz

Oj będzie się działo! W  Zespole  Szkół w Kłodawie 

Szkolnictwo

Mieszkańcy Chwalęcic z własnej inicjatywy upiększają swoją miejscowość
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– Bran den bur gia 2007 – 2013 w ra mach „Eu ro pej skiej Współ pra -
cy Te ry to rial nej”.
Pra gnie my tym ra zem przy po mnieç uczniom i na uczy cie lom

ohi sto rii na szej szko ły  – zor ga ni zu je my wy sta w´ szkol nych pa mià-
tek, za pro si my na uczy cie li eme ry tów uczà cych kie dyÊ w na szej
szko le, b´ dzie oka zja do wspo mnieƒ jak rów nie˝ roz mów o przy -
szło Êci, gdy˝ bar dzo li czy my na przy by cie na szych władz sa mo -
rzà do wych ma jà cych ogrom ny wpływ na wi ze ru nek na szej szko -
ły. Za pro sze ni go Êcie b´ dà mie li oka zj´ wy mie niç si´ swo imi
do Êwiad cze nia mi pe da go gicz ny mi z pra cy z mło dzie ̋ à w ró˝ nym
wie ku, re pre zen tu jà cà ró˝ ne kul tu ry, ale za pew ne ta kà sa mà
podwzgl´ dem tem pe ra men tów czy cie ka wo Êci po zna wa nia Êwia ta. 
Oj b´ dzie si´ dzia ło! 
Roz mo wy o przy szło Êci w przy pad ku na szej szko ły przed sta -

wia jà si´ nie mal w ró ̋ o wych bar wach, gdy˝ ta przy szłoÊç przed-

sta wia si´ im po nu jà co. Ro snà cy na na szych oczach no wy bu dy nek
gim na zjum i ha li spor to wej wzbu dza ogól ne za in te re so wa nie.
Wszy scy pla nu je my i wy obra ̋ a my so bie, jak to b´ dzie uczyç si´
w no wych, prze stron nych ga bi ne tach, çwi czyç 
w sa li gim na stycz nej bez Êci sku i prze krzy ki wa nia si´, ko rzy staç

z wy god nych i bez piecz nych szat ni. Cie ka we jak b´ dzie w no wych
pra cow niach, fi zycz no-che micz nej, kom pu te ro wej czy za j´ç tech-
nicz nych. Na resz cie b´ dzie my mie li praw dzi wy skle pik, ogrom nà
sto łów k´ i au l´ ze sce nà. War to na to cze kaç! Jesz cze raz pra gnie -
my po dzi´ ko waç Ra dzie Gmi ny i Pa ni An nie Mo łod ciak Wójt
Gmi ny Kło da wa za pod j´ cie de cy zji o roz bu do wie na szej szko ły.

Oj b´ dzie si´ dzia ło!
DD..  ˚̊oo  łłàà  ddzziiee  jjeeww  sskkaa

Wmi nio nym ro ku szkol nym szko ła re ali zo wa ła za da nia z za -
kre su oÊwia ty oraz za war te w sta tu cie szko ły. Głów ne za da nia to:
przy go to wa nie uczniów do zdo by cia umie j´t no Êci i wia do mo Êci
nie zb´d nych do po ko na nia po szcze gól nych eta pów na ucza nia.
W to ku pra cy szko ła sta le współ pra co wa ła i współ pra cu je z Ku -
ra to rium OÊwia ty w Go rzo wie Wlkp., WOM wGo rzo wie Wlkp.
(do sko na le nie za wo do we), Gmin ny OÊro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Kło da wie (po moc ma te rial na i ˝y wie nie) oraz Gmin nà Ko mi -
sjà Roz wià zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych (po moc w or ga ni -
za cji im prez, do fi nan so wa nie, pro gra my pro fi lak tycz ne). W szko -
le funk cjo nu jà obec nie dwie pra cow nie kom pu te ro we. Po sia da my
łàcz nie po nad 30 ze sta wów kom pu te ro wych. Nie za le˝ nie od lek -
cji funk cjo no wa ły: kół ko in for ma tycz ne, Êwie tli ca in ter ne to wa,
kół ko ma te ma tycz ne, pla stycz ne, wo kal no -mu zycz ne, SKS, klub
eu ro pej ski i kół ko te atral ne. Szko ła zor ga ni zo wa ła wy jaz dy i wy -
ciecz ki: mu zeum, Zie lo na Szko ła, ba sen, lo do wi sko, re zer wat,
dwie wy ciecz ki do War sza wy (SPiG), wy ciecz k´ do Kra ko wa,
Wo liƒ skie go Par ku Na ro do we go. Pod czas fe rii zi mo wych zor ga -
ni zo wa no za j´ cia (spor to we i kom pu te ro we) sfi nan so wa ne przez
Gmin nà Ko mi sj´ Roz wià zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych.
W dal szym cià gu dzia ła ma ła aka de mia jaz zu (sys te ma tycz nie 1
raz w mie sià cu). W ce lu za pew nie nia cià głej in for ma cji wy wia -
dów ki od by wa jà si´ sys te ma tycz nie, co dwa mie sià ce. Nie za le˝ -
nie od te go ro dzi ce mo gà za si´ gaç in for ma cji in dy wi du al nie.
W szko le funk cjo nu je spraw dzo ny sys tem sta łych im prez w tym
tak ̋ e po wia to wych (Po wia to wy Kon kurs Re cy ta tor ski, Po wia to -
wy Kon kurs Ko l´d i Pa sto ra łek). Szko ła współ pra cu je ze szko łà
w Kło da wie (głów nie im pre zy spor to we), z Po rad nià Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nà w za kre sie do radz twa. W szko le od by wa ły
si´ te˝ za j´ cia po za lek cyj ne. Głów nym ich ce lem by ło roz wi ja nie
za in te re so waƒ ta len tów oraz po staw or ga ni za tor skich. Pro ces
wspo ma ga nia uczniów słab szych od by wał si´ na za j´ ciach wy rów-
naw czych i kom pen sa cyj no -ko rek cyj nych. Na si ucznio wie bra li
udział w za wo dach i kon kur sach ran gi po wia to wej i wo je wódz kiej.
Do wa˝ niej szych suk ce sów ja kie od nie Êli na si ucznio wie na le ̋ à:
wy ró˝ nie nia w kan gu rze ma te ma tycz nym, II miej sce w po wia to -
wej spar ta kia dzie p. ko szy ko wa chłop ców, II miej sce p. ko szy ko -
wa dziew czàt, II miej sce te nis sto ło wy chłop ców, lau re at w kon -

kur sie re cy ta tor skim, lau re at w kon kur sie ko l´d i pa sto ra łek, wy-
ró˝ nie nie w prze glà dzie te atral nym gim na zjum. Ko ło Li gi Ochro -
ny Przy ro dy za j´ ło IImiej sce w okr´ gu na naj le piej dzia ła jà ce ko -
ło. 
W czerw cu za koƒ czy li Êmy re ali zo wa ny po raz czwar ty pro gram

z cy klu MŁO DZE˚ fi nan so wa ny ze Êrod ków unij nych – łàcz nie
po zy ska li Êmy ok. 90.000 zł. Co rocz nie bie rze my udział w ogól no -
pol skiej ak cji Szko ła bez prze mo cy”.
Od paê dzier ni ka te go ro ku we współ pra cy z fir mà ze wn´trz -

nà re ali zo waç b´ dzie my pro jek ty edu ka cyj ne z przed mio tów
przy ro da, ma te ma ty ka, in for ma ty ka i fi zy ka. 
Szko ła pod sta wo wa uczest ni czy ła i na dal b´ dzie uczest ni czyç

w ak cji „Szklan ka mle ka”, „Owo ce w szko le”. Cz´Êç uczniów
klas 1-3 szko ły pod sta wo wej i 2 gim na zjum sko rzy sta ła z do fi nan -
so wa nia pod r´cz ni ków w ra mach pro gra mu „wy praw ka szkol na”.
Miej my na dzie j´, ˝e roz po cz´ ty rok szkol ny 2010/2011 b´-

dzie rów nie uda ny. Uczniom ̋ y cz´ do brych i bar dzo do brych wy-
ni ków, a ro dzi com cier pli wo Êci i spo ko ju w wy cho wa niu swo ich
po ciech.

DDyy  rreekk  ttoorr  AA..  GGóórr  sskkii

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różankach
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Dnia 30 wrze Ênia 2010 r. w sa li wiej skiej wKło da wie od był si´
FE STYN PRO FI LAK TYCZ NY DLA GIM NA ZJA LI STÓW
Ze spo łu Szkół wRó ̋ an kach i Ze spo łu Szkół wKło da wie pod ha -
słem „˚yj zdro wo i bez piecz nie”. Or ga ni za to rem fe sty nu był
Wójt Gmi ny Kło da wa Pa ni An na Mo łod ciak oraz Gmin na Ko-
mi sja Roz wià zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych. W fe sty nie
oprócz uczniów bra li udział za pro sze ni go Êcie, któ rzy po przez
swo je za wo dy, funk cje i po wo ła nia wspie ra jà przed si´ wzi´ cia
pro fi lak tycz ne na te re nie na szej gmi ny. Swo jà obec no Êcià za-
szczy ci li nas m. in.: Ko men dant Miej ski Po li cji Ja ro sław Pa ster -
ski oraz pre zes Sto wa rzy sze nia Bra ta Kry sty na p. Au gu styn Wier-
nic ki, któ rzy w swo ich wy po wie dziach wy eks po no wa li fakt, i˝
obec ne wła dze gmi ny Kło da wa po sta wi ły na in ten syw ny roz wój
in fra struk tu ry tech nicz nej, w tym ba zy oÊwia to wej i po przez ta kie
dzia ła nia gmi na Kło da wa po rów ny wa na jest do Tar no wa Pod gór-
ne go pod Po zna niem. Im pre za mia ła na ce lu po ka za nie mło dym
lu dziom mo˝ li wo Êci sp´ dza nia cza su wol ne go bez u˝y wek, a wi´c
zdro wo i bez piecz nie. Ak tyw ny udział za pro szo nych go Êci w za -
ba wie, uka zy wał współ od po wie dzial noÊç za pro ces wy cho wa nia
mło de go po ko le nia oraz fakt, i˝ nie ma obo j´t no Êci na to, jak mło-
dzie˝ w na szej gmi nie ˝y je, ja ki mi kie ru je si´ war to Êcia mi i ja kie
ma prio ry te ty. Wy po wie dzi osób zna jà cych pro blem uza le˝ nieƒ
oraz przy go to wa ne ulot ki wy raê nie pod kre Êla ły, ˝e w ˝ad nej sy-
tu acji pro ble mo wej nie jest wyj Êciem si´ ga nie po Êrod ki psy cho -

ak tyw ne. Wska za no rów nie˝ miej sca, w któ rych cze ka po moc dla
osób ocze ku jà cych wspar cia i wska zó wek do ty czà cych kon kret -
nych sy tu acji. 
Jed nà z cz´ Êci fe sty nu sta no wi ły wy st´ py ar ty stycz ne. Nie ma -

łà atrak cjà oka zał si´ kon cert ze spo łu roc ko we go z Po zna nia
„LO LA LYNCH” oraz po kaz taƒ ca to wa rzy skie go uczniów szko -
ły An ny i Grze go rza Dep ta „FAN DAN CE”. Na sce nie pre zen -
to wa li swo je za in te re so wa nia rów nie˝ mło dzi wo ka li Êci: Pa tryk
Bàk, Ja kub Bàk i Ada Tur ska. Bal sa mem dla ucha by ły utwo ry wy-
ko na ne na in stru men cie kla wi szo wym przez Szy mo na Du niec -
kie go, ucznia szko ły mu zycz nej pro wa dzo nej przez Hu ber ta Dru -
gà cz´Êç fe sty nu, tym ra zem na po wie trzu roz po czàł po kaz
fa jer wer ków. Du ̋ o emo cji by ło przy sto isku po li cyj nym, gdzie
pre zen to wa no AL KO GO GLE, słu ̋ à ce do de mon stra cji upo Êle -
dze nia zmy słów, wy st´ pu jà ce go po spo ̋ y ciu al ko ho lu. Spraw-
noÊç fi zycz nà i pre dys po zy cje spor to we mło dzie˝ mo gła za pre -
zen to waç w przy go to wa nych kon ku ren cjach. 
Pod czas im pre zy mło dzie˝ ko rzy sta ła z po cz´ stun ku, któ ry

sta no wi ły: sło dy cze, kieł ba ska z gril la oraz owo ce, któ re zo sta ły
po da ro wa ne przez lu dzi do bre go ser ca.
Wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li si´ swo jà pra cà i za an ga ̋ o -

wa niem do zor ga ni zo wa nia fe sty nu skła da my ser decz ne po dzi´ -
ko wa nia. 

PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczzàà  ccaa  GGKKRR  PPAA    JJoo  aann  nnaa  GGrryy  mmuu  zzaa

Festyn Profilaktyczny dla Gimnazjalistów
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W2009 ro ku Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na wKło da wie przy-
stà pi ła do „Pro gra mu Roz wo ju Bi blio tek” Pol sko -Ame ry kaƒ -
skiej Fun da cji Wol no Êci Me lin dy i Bil la Ga te sów ja ko bi blio te ka
part ner ska wraz zMiej skà Bi blio te kà Pu blicz nà wKo strzy nie oraz
Gmin nà Bi blio te kà Pu blicz nà w Bog daƒ cu. Bi blio te kà wio dà cà
sta ła si´ Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na wWit ni cy. W trak cie jed-
ne go zmo du łów szko le nia w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Bi blio-
tek usta li li Êmy, i˝ ha słem prze wod nim na szych 4 bi blio tek b´ dzie
for mu ła: Bi blio te ka bli ̋ ej czło wie ka. Dzi´ ki pro gra mo wi w 2010
ro ku otrzy ma li Êmy sprz´t (kom pu ter, urzà dze nie wie lo funk cyj ne,
jak rów nie˝ apa ra ty cy fro we), któ ry zo stał do star czo ny do fi lii
w Ró ̋ an kach. Do st´p ny dla miesz kaƒ ców kom pu ter jest za opa -
trzo ny w naj now sze wer sje opro gra mo wa nia i po dzie lo ny na par -
ty cje (5 grup u˝yt kow ni ków), umo˝ li wia jà ce kon tro l´ prze glà da -
nych tre Êci.
Jed nym z ce lów Pro gra mu Roz wo ju Bi blio tek jest in te gra cja

Êro do wi ska bi blio te kar skie go oraz udo sko na la nie umie j´t no Êci
w ta kim kie run ku, aby bi blio te ka rze z mniej szych miej sco wo Êci
(do 20 tys. miesz kaƒ ców) by li w sta nie od po wie dzieç na po trze -
by u˝yt kow ni ków bi blio te ki, tym sa mym „uchro ni li” in sty tu cje
przed sta gna cjà, a na st´p nie tzw. „Êmier cià na tu ral nà”. 
Wraz z kom pu te ry za cjà fi lii wRó ̋ an kach przy stà pio no do pro -

gra mu, po wsta łej w 2005 ro ku Fun da cji Oran ge, tj. „Aka de mia
Oran ge dla bi blio tek”, w ra mach któ re go pod pi sa no trzy let nià
umo w´ na bez płat ne ko rzy sta nie z łà czy in ter ne to wych, za rów no
w sie dzi bie głów nej, jak i w fi lii GBP. Pod łà cze nie Li ve bo xów za-
ini cjo wa ło bez prze wo do wy do st´p do in ter ne tu i tym sa mym
umo˝ li wi ło ko rzy sta nie z sie ci z pry wat nych lap to pów, palm to -
pów, czy te le fo nów ko mór ko wych.
Dzi´ ki szan som, gwa ran tu jà cym bi blio te kom uczest nic two

w pro jek tach, któ re po pie ra jà ini cja ty wy oby wa tel skie i opie ra jà
si´ mi´ dzy in ny mi na dzia ła niach o cha rak te rze kul tu ral nym oraz
sà skie ro wa ne do spo łecz no Êci lo kal nej, w 2009 ro ku GBP przy-
stà pi ła doRe gio nal ne go Kon kur su Gran to we go „Rów naç Szan -
se 2009” Pol sko -Ame ry kaƒ skiej Fun da cji Wol no Êci re ali zo wa ne -
go przez Pol skà Fun da cj´ Dzie ci i Mło dzie ̋ y. „Mło dym okiem
w prze szłoÊç” był re ali zo wa ny od lu te go do czerw ca 2010.

Wprzed si´ wzi´ ciu bra ło udział 23 be ne fi cjen tów (mło dzie˝ z gim -
na zjum i szkół po nad gim na zjal nych) z na szej gmi ny. Wi´ cej in-
for ma cji na te mat pro jek tu jest do st´p nych pod ad re sem www.bi -
blio te ka.klo da wa.pl.
W 2009 ro ku – obok Dys ku syj ne go Klu bu Ksià˝ ki dla do ro -

słych – po wstał Dys ku syj ny Klub Ksià˝ ki dla dzie ci i mło dzie ̋ y.
Bi blio te ki współ pra cu jà z Ze spo łem Szkół im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Kło da wie oraz Ze spo łem Szkół im. Ja na Paw ła II w Ró -
˝an kach. Dłu go let nià współ pra c´ kon ty nu uje si´ z miej sco wy mi
przed szko la mi. Or ga ni zo wa ne sà lek cje bi blio tecz ne, za ba wy
i kon kur sy, fe rie bi blio tecz ne oraz ta kie ak cje, jak Ty dzieƒ Bi blio-
tek (m. in. wy st´ py Te atru Ma ska oraz przed sta wie nie przy go to -
wa ne przez Bar ba r´ Sma li r´), Ca ła Pol ska Czy ta Dzie ciom, Âwia-
to wy Dzieƒ Ksià˝ ki, wa ka cje w bi blio te ce. Po nad to, po raz
pierw szy za in au gu ro wa no – wie czo ry po Êwi´ co ne miej sco wym
mło dym ta len tom (mi ni re ci tal mu zycz ny Pa try ka Bà ka i je go
przy ja ciół). Wpi su jàc si´ w ob cho dy Ro ku Cho pi now skie go, zor-
ga ni zo wa no wie czór, po Êwi´ co ny kom po zy to ro wi, pt. „Spo tka nie
z Cho pi nem”, któ ry po pro wa dzi ły dzie ci i mło dzie˝, sku pio ne wo-
kół bi blio te ki.

MM..  TTuurr  sskkaa

Biblioteka bliżej człowieka

W kwiet niu 2006 ro ku nada no przed szko lu w Kło da wie imi´
BAJ KO LAN DIA. Pod czas uro czy sto Êci go Êci ły u nas dzie ci
z Przed szko la „Käte Duck ner” z Fal ken ha gen w gmi nie Se elow
Land. Przed szko la współ pra cu jà ze so bà od 2002 ro ku.
22 kwiet nia 2010 ro ku w ra mach re ali za cji pro jek tu FMP pt.

„Pol skie i nie miec kie baj ki w przed szko lu BAJ KO LAN DIA”
dzie ci po now nie spo tka ły si´ w Kło da wie, aby ra zem Êwi´ to waç
imie ni ny przed szko la. Wraz z gru pà przed szko la ków z Fal ken ha -
gen przy je cha ła Pa ni Dy rek tor Eve lin Sturz be cher, na uczy ciel ki
i przed sta wi ciel ka ra dy ro dzi ców. Im pre z´ po prze dzi ły wspól ne
przy go to wa nia. Uzgod ni li Êmy sce na riusz wy st´ pów ar ty stycz -
nych, for my za ba wy i ty tu ły od gry wa nych ba jek. Ra zem z dzieç -
mi i per so ne lem pro jek to wa li Êmy za pro sze nia i ulot ki. 
Za nim dzie ci wpro wa dzi ły go Êci do Êwia ta baj ki i ba Êni, na u-

czy ciel ka Pau li na Na ssan przed sta wi ła wszyst kim uczest ni kom
pro jek tu pre zen ta cj´ mul ti me dial nà na te mat „Wil ka hi sto ria
ma łe go przed szko la”. Oglà da li Êmy zdj´ cia ze wspól nych spo t-

kaƒ i wspo mi na li Êmy hi sto ri´ na szej wspól nej pra cy. Po pre zen -
ta cji przed szko la ki z Kło da wy i Fal ken ha gen po ka za ły swo je
umie j´t no Êci ak tor skie. Dzie ci w pi´k nych i ory gi nal nych stro jach

Przedszkolaki obchodzą imieniny swojego przedszkola
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TTOO  BBYYŁŁ  FFAAKK  TTYYCCZZ  NNIIEE  MMII¢¢  DDZZYY  NNAA  RROO  DDOO  WWYY  DDZZIIEE¡¡
DDZZIIEECC  KKAA……
PPOO  RROOCCZZ  NNEEJJ  PPRRZZEE  RRWWIIEE  PPRRZZEEDD  SSZZKKOO  LLEE  „„BBAAJJ  KKOO  --

LLAANN  DDIIAA””  WW KKŁŁOO  DDAA  WWIIEE  WWZZNNOO  WWII  ŁŁOO  WWSSPPÓÓŁŁ  PPRRAA  CC¢¢
MMII¢¢  DDZZYY  NNAA  RROO  DDOO  WWÑÑ  ZZZZAA  PPRRZZYY  JJAAèè  NNIIOO  NNYYMM  PPRRZZEEDD--
SSZZKKOO  LLEEMM  „„KKÄÄTTEE  DDUUNNCC  KKEERR””  ZZ FFAALL  KKEENN  HHAA  GGEENN
WWGGMMII  NNIIEE  SSEE  EELLOOWW..
01 VI 2010 r. na sze Przed szko le ru szy ło

do Nie miec w ra mach współ pra cy z przed -
szko lem w Fal ken ha gen. Cho cia˝ po go da
nas nie roz piesz cza ła to dzie ci by ły ra do sne
i dziel ne tym bar dziej, ze mo gły rów nie˝
do ko naç sa mo dziel nych za ku pów w nie -
miec kim mar ke cie, pła càc nie wszyst kim
jesz cze zna nà wa lu tà eu ro.
Kie dy do tar li Êmy na miej sce cze ka ło

na nas wie le atrak cji, gdy˝ te go dnia na si
Go spo da rze ob cho dzi li ju bi le usz 60-le cia
ist nie nia swo jej pla ców ki.
Pa ni Dy rek tor Eve lin Sturz be cher opo-

wie dzia ła nam hi sto ri´ te go przed szko la, po ka za ła zdj´ cia ar chi -
wal ne i opo wie dzia ła o tym jak ak tu al nie funk cjo nu je przed-
szko le.

Na dzie ci cze ka ła nie spo dzian ka. W ogro dzie przed szkol nym
ukry to „ko Êci di no zau rów”. Za da niem przed szko la ków by ło po-
ba wie nie si´ w ar che olo gów i za po mo cà spe cjal ne go sprz´ tu do-
ko pa nie si´ do ce lu. Lek cj´ ar che olo gii prze pro wa dził dzie ciom
pra cow nik mu zeum, któ ry udo st´p nił wszyst kie te eks po na ty
i po dzie lił si´ z na mi swo jà bo ga tà wie dzy.

Uro czy stoÊç ju bi le uszo wa roz po cz´ ła si´ we so łà za ba wà pro-
wa dzo nà przez ko lo ro we go klow na.
Dzie ci two rzàc ogrom ny po ciàg ra do -
Ênie Êpie wa ły i taƒ czy ły. Po za ba wie czas
na cz´Êç ofi cjal nà. Pa ni Dy rek tor po-
dzi´ ko wa ła wszyst kim ze bra nym go-
Êciom i przed sta wi ła dzie je tej pla ców ki.
Po tych sło wach jak to by wa na uro dzi -
nach na stà pił prze mi ły mo ment wr´ cze-
nia pre zen tów dla dzie ci. I tak nasz czas
si´ skoƒ czył. Cze kał na nas gim bus,
a w Pol sce ro dzi ce, wi´c wy ru szy li Êmy
w po dró˝ do dom ku…
Po byt na peł nił nas spo rà daw kà no-

wej wie dzy i otwo rzył gra ni ce na przy szłe spo tka nia, przy szłà
współ pra c´.

PPaauu  llii  nnaa  NNaa  ssssaann

Nauka i zabawa przedszkolaków z Kłodawy – „Bajkolandia”
i ich równieśników z Falkenhagen – „Käte Dunker”

ode gra ły scen ki z ba jek. Ka˝ da gru pa wie ko wa przed sta wi ła swo -
jà wła snà in ter pre ta cj´. Wy st´ py bar dzo si´ po do ba ły i na gro dzo -
ne zo sta ły grom ki mi bra wa mi, ama łych ak to rów ob da ro wa no po-
da run ka mi. Po nad to ka˝ dy przed szko lak w ra mach pro jek tu
otrzy mał ba je za udział w uro czy sto Êci.
Kło daw skie przed szko la ki, ja ko go spo da rze, za pro si ły go Êci

– ró wie Êni ków z Nie miec i ich opie ku nów na dal szà cz´Êç Êwi´-
to wa nia do Sa li Wiej skiej w Kło da wie. Po wspól nym obie dzie
i tor cie by ły gry i za ba wy ru cho we przy mu zy ce. Mo ty wa cjà
do udzia łu w kon kur sach by ły wspa nia łe na gro dy za ku pio ne w ra -
mach pro jek tu.
Po prze ̋ y ciach zwià za nych z od gry wa niem ba jek, udzia łem

w kon kur sach, przy szedł czas na wła snà kre atyw noÊç. Dzie ci
z obu przed szko li prze le wa ły swo je wra ̋ e nia i prze ̋ y cia na pla -
ka ty, któ re na zy wa ły si´ „Pla ka ta mi Przy jaê ni”.

Po dej mo wa ne dzia ła nia w ra mach pro jek tu „Pol skie i nie -
miec kie baj ki w przed szko lu BAJ KO LAN DIA” przy czy ni ły si´
do in te gra cji spo łecz no Êci z pol skie go i nie miec kie go przed szko -
la, za cie Ênie nia przy jaê ni, po ko na nia ba rier j´ zy ko wych oraz do-
star czy ły wszyst kim wie le ra do snych i po zy tyw nych emo cji. Na u-
czy ciel ki wy mie ni ły si´ swo imi do Êwiad cze nia mi i wzbo ga ci ły
swój warsz tat pra cy, ro dzi ce po zy ska li no wych przy ja ciół oraz roz-
bu dzo no za in te re so wa nia li te ra tu rà dzie ci´ cà wÊród uczest ni -
ków pro jek tu.
Po uro czy sto Êci po zo sta nà nam na dłu go ra do sne i bo ga te

wspo mnie nia.
KK..  SSzzppyy  rraa
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SSttrraa˝̋  PPoo  ̋̋ aarr  nnaa  kkaa˝̋  ddee  mmuu  zz nnaass  kkoo  jjaa  rrzzyy  ssii´́  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccjjàà  nniioo  ssàà  --
ccàà  ppoo  mmoocc  ww nniiee  mmaall  ̋̋ ee  kkaa˝̋  ddeejj  ssyy  ttuu  aaccjjii,,  ppoodd  cczzaass  rróó˝̋  nnee  ggoo  rroo  ddzzaa  jjuu
zzaa  ggrroo  ̋̋ eeƒƒ..  SSttrraa  ̋̋ aa  ccyy  nnaa ddêêwwii´́kk  ssyy  rree  nnyy  zzbbiiee  ggaa  jjàà  ssii´́  ddoo rree  mmii  zzyy  bbyy  jjuu˝̋
ppoo cchhwwii  llii  jjee  cchhaaçç  rraa  ttoo  wwaaçç  nnaa  sszzee  ˝̋yy  cciiee,,  mmiiee  nniiee  lluubb  ÊÊrroo  ddoo  wwii  sskkoo..  NNiiee
ddzzii  wwii  wwii´́cc  iicchh  dduu  ̋̋ ee  ppoo  ppaarr  cciiee  ssppoo  łłeecczz  nnee  ii ooggóóll  nnaa  ddoo  bbrraa  ooccee  nnaa  iicchh
pprraa  ccyy..  DDzziiÊÊ  ssttrraa  ̋̋ aa  ccyy  nniiee  wwaall  cczzàà  jjuu˝̋  ttyyll  kkoo  zz ppoo  ̋̋ aa  rraa  mmii……  ddzziiÊÊ  ppoo--
˝̋aa  rryy  ttoo  „„ttyyll  kkoo””  ookk.. 3300%%  wwsszzyysstt  kkiicchh  zzddaa  rrzzeeƒƒ  ddoo jjaa  kkiicchh  wwzzyy  wwaa  nnaa
jjeesstt  ssttrraa˝̋  ppoo  ̋̋ aarr  nnaa..
W tym ro ku naj wi´k szym za gro ̋ e niem ja kie przy nio sła nam

na tu ra by ła po wódê. W mniej szym lub wi´k szym za kre sie trwa ła
od ma ja do lip ca oraz lo kal nie trwa do dziÊ. Po wódê ob j´ ła swym
za si´ giem te re ny nie tyl ko wzdłu˝ głów nych rzek kra ju. Ze swych
brze gów wy stà pi ły rów nie˝ ma łe rzecz ki za le wa jàc oko licz ne wsie.
Ogrom znisz czeƒ wg wie lu eks per tów był wi´k szy ni˝ pod czas hi s-
to rycz nej po wo dzi w 1997r.
Po wódê 2010 nie omi n´ ła nie ste ty wo je wódz twa lu bu skie go

i po wia tu go rzow skie go. Z trwo gà pa trzy li Êmy jak na sze rze ki War -
ta i Od ra nie mal ̋ e z go dzi ny na go dzi n´ pod no szà swój stan. Gmi -
ny przy le ga jà ce do tych ̋ e rzek roz po cz´ ły przy go to wa nia do przy -
j´ cia „wiel kiej wo dy”. Do zro bie nia by ło bar dzo du ̋ o… na le ̋ a ło
wy czy Êciç ist nie jà ce wa ły i mi´ dzy wa la, na pra wiç uszko dze nia, ja kie
przez la ta wy rzà dzi ły zwie rz´ ta (głów nie bo bry, nor ni ce, li sy itp.).
Naj wi´k szym jed nak pro ble mem by ło wy bu do wa nie, nie jed no -
krot nie od pod staw, wa łów za bez pie cza jà cych wsie i po la upraw ne
na sze go po wia tu. Cza su by ło nie wie le, wi´c ka˝ da pa ra ràk do pra -
cy by ła nawa g´ zło ta. Nawe zwa nie wój tów/bur mi strzów sta wi ły si´
sze re gi na szych stra ̋ a ków – ochot ni ków z ka˝ dej mo˝ li wej jed no-
st ki. Stra ̋ a cy ci, nie jed no krot nie bra li urlo py wwła snych za kła dach
pra cy, po to aby po móc w pra cach prze ciw po wo dzio wych. 
Choç po wódê nie do tkn´ ła bez po Êred nio te re nu gmi ny Kło da -

wa, to jed nak wszyst kie pi´ç kło daw skich jed no stek OSP wzi´ ło
udział w tym trud nym przed si´ wzi´ ciu. Stra ̋ a cy – ochot ni cy z jed -
no stek w Ry ba ko wie, Ło Ênie, San toc ku i Ró ̋ an kach bra li udział
w bu do wa niu ob wa ło waƒ i czysz cze niu wa łów na ter nach gmin
Bog da niec, Wit ni ca i mia sta Ko strzyn nad Od rà. Pod do wódz -
twem ofi ce rów Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej na si stra ̋ a cy po mo gli

wy bu do waç kil ka ki lo me trów wa łów na te re nie os. War ni ki oraz
mia sta Ko strzyn nad Od rà, pod nieÊ i uszczel niç wa ły w oko li cach
Ka mie nia Ma łe go, Dà bro szy na i os. War ni ki oraz wy czy Êciç i po ła -
taç wa ły na te re nie gmi ny Bog da niec.

Jed nost ka OSP Kło da wa jest jed nost kà włà czo nà do Wo je -
wódz kiej Bry ga dy Od wo do wej i na roz kaz Ko men dy Wo je wódz kiej
Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej w Go rzo wie Wlkp. zo sta ła za dys po -
no wa na na po moc gmi nie Su le chów w oko li cach miej sco wo Êci
Bro dy. Tam6 kło daw skich stra ̋ a ków przez dwie do by bu do wa ło ob-
wa ło wa nia na rze ce Od rze bro niàc Bro dy przed za la niem.
W su mie w 43 ak cjach bra ło udział 42 stra ̋ a ków -ochot ni ków

z te re nu na szej gmi ny. Ak cje trwa ły nie prze rwa nie przez 9 dni. Bez
zb´d ne go na ma wia nia czy pro sze nia po Êwi´ ca jàc swój wła sny czas,
bio ràc urlo py w pra cy stra ̋ a cy po ma ga li sà sied nim gmi nom. Ow -
szem… stra ̋ a cy – ochot ni cy za swo je po Êwi´ ce nie otrzy mu jà z gmi -
ny ekwi wa lent pie ni´˝ ny, jed nak nie ka˝ dy wie, ˝e KA˚ DA z jed -
no stek od wie lu ju˝ lat ca łoÊç te go „wy na gro dze nia” prze zna cza
na do po sa ̋ e nie sprz´ to we wła snych jed no stek, na za kup drob ne -
go, spe cja li stycz ne go sprz´ tu czy odzie ̋ y ochron nej. Fakt ten do dat-
ko wo po zwa la nam z sza cun kiem wy po wia daç si´ o na szych bo ha -
te rach – ochot ni kach, bo dzi´ ki ich po Êwi´ ce niu ka˝ dy z nas mo ̋ e
czuç si´ choç odro bi n´ bez piecz niej.

BB..  MMàà  ddrryy

Ochotnicy w akcji

WW ttyymm  rroo  kkuu  oobb  cchhoo  ddzzii  llii  ÊÊmmyy 1100--llee  cciiee  wwssppóółł  pprraa  ccyy  SSttrraa  ̋̋ yy  PPoo  ̋̋ aa--
rr  nnyycchh  GGmmiinn  KKłłoo  ddaa  wwaa  ii SSee  eellooww  LLaanndd..  TToo  wwaa˝̋  nnee  wwyy  ddaa  rrzzee  nniiee  ddllaa
oocchhoott  nnii  kkóóww  ppoo oobbuu  ssttrroo  nnaacchh  OOdd  rryy..
Part ner stwo gmin zo sta ło za wià za ne 10 lat te mu umo wà

o Współ pra cy Part ner skiej, sy gno wa nà pod pi sa mi Jó ze fa
Krucz kow skie go – by łe go Wój ta gmi ny Kło da wa i Her ber ta
Blan ke ów cze sne go Dy rek to ra Urz´ du Gmi ny Se elow, a kon -
ty nu owa ne przez obec nà Pa nià Wójt, An n´ Mo łod ciak i obec -
nà pa nià Dy rek tor Urz´ du Gmi ny Sel low – Ro swi thà Thie de.
Part ne rzy po ro zu mie nia do bro wol nie wy ra zi li ch´ç współ-

pra cy mi´ dzy so bà zwra ca jàc uwa g´ na wza jem ne re la cje ko le-
˝eƒ skie. Jed nost ki wspól nie prze pro wa dza jà za wo dy spor to we
i pie l´ gnu jà wza jem ne kon tak ty oso bi ste po przez obu stron ne
wi zy ty, któ re słu ̋ yç ma jà m.in. wy mia nie do Êwiad czeƒ. Wspól -
ne dzia ła nia re ali zo wa ne sà przy wspar ciu Êrod ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, Fun du szu Ma łych
Pro jek tów i Pro jek tu Sie cio we go Eu ro re gio nu Pro Eu ro pa
Via dri na oraz bu d˝e tu paƒ stwa. Na t´ oko licz noÊç zo sta ła od-
sło ni´ ta i po Êwi´ co na ta bli ca upa mi´t nia jà ca współ pra c´ mi´-

dzy jed nost ka mi stra ̋ ac ki mi umiesz czo na na stra˝ ni cy w San -
toc ku, gdzie od by ły si´ te go rocz ne Za wo dy Spor to wo -Po ̋ ar -
ni cze. Pra gnie my po dzi´ ko waç jed no st ce OSP San toc ko za zor -
ga ni zo wa nie tej uro czy sto Êci. Do tur nie ju roz gry wa ne go
pod czuj nym okiem s´ dziów sta n´ ło 5 dru ̋ yn w ka te go rii se nio-

Kilka słów o OSP
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WW ssttyycczz  nniiuu  bbrr..  mmii  nn´́  łłoo 2255  llaatt  ddzziiaa  łłaall  nnoo  ÊÊccii  GGmmiinn  nnyy  OOÊÊrroo  ddeekk
KKuull  ttuu  rryy  wwKKłłoo  ddaa  wwiiee  zz//ss  wwWWoojj  cciiee  sszzyy  ccaacchh..GOK zo stał po wo ła ny 1
stycz nia 1985r. za rzà dze niem nr 1/85 wy da nym przez Na czel ni -
ka Gmi ny Kło da wa. OÊro dek jest sa mo rzà do wà in sty tu cjà kul tu -
ry, któ rej pod sta wo wym ce lem sta tu to wym jest or ga ni zo wa nie
i pro wa dze nie nie na sta wio nej na zysk dzia łal no Êci kul tu ral nej
w imie niu Gmi ny Kło da wa. Pla ców ka współ dzia ła z or ga ni za cja -
mi pro wa dzà cy mi dzia łal noÊç kul tu ral nà, sto wa rzy sze nia mi, in sty-
tu cja mi, fir ma mi oraz Gmin nym Klu bem Se nio ra i jed nost ka mi
or ga ni za cyj ny mi Gmi ny Kło da wa. Or ga ni zu je i pro wa dzi dzia łal-
noÊç w Êwie tli cach wiej skich, współ pra cu je z ra da mi so łec ki mi
w za kre sie pro wa dze nia i funk cjo no wa nia Êwie tlic wiej skich
z uwzgl´d nie niem miej sco wych po trzeb da ne go so łec twa. Ak tu -

Srebrny jubileusz GOK-u

rzy i ju nio rzy, dru ̋ y na ko biet oraz dru ̋ y na z Nie miec. Naj wi´k-
szy aplauz licz nie ze bra nej pu blicz no Êci przy padł naj młod szej
dru ̋ y nie stra ̋ ac kiej skła da jà cej si´ z przed szko la ków z Ry ba -
ko wa. Te go rocz ni Go spo da rze z OSP San toc ko po raz trze ci
z rz´ du za j´ li I miej sce uzy sku jàc naj lep szy wy nik i tym sa mym
mo˝ li woÊç udzia łu na za wo dach w gmi nie Se elow. To nie je dy -

ny suk ces tej jed nost ki, gdy˝ ko lej nym osià gni´ ciem by ło zdo-
by cie I miej sca na „Pol sko -Nie miec kich Za wo dach Ra tow ni -
czo -Ga Êni czych Bez piecz ne Po gra ni cze 2010”, któ re od by ły
si´ 11 wrze Ênia na bo isku w Ró ̋ an kach.
Ko lej nà wa˝ nà uro czy sto Êcià dla Ochot ni czych Stra ̋ y Po ̋ ar -

nych by ły Ob cho dy Dnia Stra ̋ a ka wRy ba ko wie. W tym szcze gól-
nym dniu Wójt An na Mo łod ciak po dzi´ ko wa ła wszyst kim jed no-
st kom za trud i po Êwi´ ce nie, ja kie ka˝ de go dnia wy ka zu jà bro niàc
ludz kie go ˝y cia i mie nia. Co rocz ne ob cho dy by ły oka zjà do wr´ -
cze nia od zna czeƒ dla za słu ̋ o nych stra ̋ a ków, a tak ̋ e wy ró˝ nie -
nia osób, któ re dzia ła jà na rzecz ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej. Spe-
cjal ne po dzi´ ko wa nia za zor ga ni zo wa nie uro czy sto Êci na le ̋ à si´
pa nu Ja ro sła wo wi Szy liƒ skie mu – pre ze so wi OSP Ry ba ko wo
oraz wszyst kim Dru hom z Ry ba ko wa. 
War to rów nie˝ wspo mnieç, ˝e stra ̋ a cy z na szych jed no stek

bra li udział w çwi cze niach prze ciw po ̋ a ro wych. Pod czas çwi czeƒ
pra cow ni cy oraz pe ten ci zo sta li ewa ku owa ni z bu dyn ku Urz´ du
Gmi ny Kło da wa. 
åwi cze nia ewa ku acyj ne by ły rów nie˝ for mà „spraw dzia nu” dla

słu˝b ra tun ko wych, któ re po przy by ciu na miej sce w peł nym ek-
wi pun ku przy stà pi ły do czyn no Êci okre Êlo nych przez do wód c´.

DDrruuhh  nnaa  BBoo  ̋̋ ee  nnaa  PPoo  ppoo  wwsskkaa  
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al nie na te re nie gmi ny funk cjo nu je dzie si´ç Êwie tlic, dzia ła jà dwa
dzie ci´ co -mło dzie ̋ o we ze spo ły ta necz ne „J&J” z San toc ka, „Hop
Dan ce” z San tocz na, ze spół wo kal no -ta necz ny „RYTM” z Woj -
cie szyc, trzy ze spo ły lu do we: „Brze zin ki” z San toc ka, „Kło da -
wian ki” z Kło da wy, „Ró ̋ ycz ki” z Ró ̋ a nek, trzy ze spo ły wo kal -
no -mu zycz ne: „Ja rz´ bin ki” z Ło Êna, „Bu ko wi na” ze Zdro iska,
„KA SKA DA” z San tocz na oraz ze spół wo kal ny „LI BRA” z San -
toc ka. Ce le i za da nia sta tu to we In sty tu cja re ali zu je po przez or ga-
ni zo wa nie, współ or ga ni zo wa nie kon kur sów, im prez kul tu ral nych
cy klicz nych i oko licz no Êcio wych oraz spor to wo-re kre acyj nych.
Uro czy stoÊç ju bi le uszo wa Gmin ne go OÊrod ka Kul tu ry wWoj cie -
szy cach od by ła si´ 30 kwiet nia br. w sie dzi bie oÊrod ka. Uczest ni -
czy ły w niej wła dze Gmi ny Kło da wa na cze le z prze wod ni czà cym
ra dy gmi ny An drze jem Le ga nem, wój tem An nà Mo łod ciak oraz
z -cà wój ta Eu ge niu szem We gien kiem. Obec ny był sta ro sta po wia -
tu go rzow skie go jed no cze Ênie by ły wójt gmi ny Jó zef Krucz kow -
ski oraz by li wło da rze gmi ny. Na za pro sze nie or ga ni za to rów od-

po wie dzie li: by łe kie row nic two, pra cow ni cy i uczest ni cy GOK -u,
rad ni gmi ny, soł ty si, pro boszcz ks. Bo gu sław Kacz ma rek, kie-
row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych gmi ny, przed sta wi cie le sto wa-
rzy szeƒ, in struk to rzy Êwie tlic wiej skich, kie row ni cy ze spo łów ar-
ty stycz nych oraz sym pa ty cy GOK -u. Uro czy stoÊç roz po cz´ ła si´
wy st´ pem ar ty stycz nym ze spo łu wo kal no -ta necz ne go „RYTM”.
Jak na ju bi le usz przy sta ło by ły gra tu la cje, ̋ y cze nia, „uro dzi no wy”
tort, to ast przy lamp ce szam pa na i wspól nie od Êpie wa ne „sto
lat”. Or ga ni za to rzy przy go to wa li spe cjal nie na t´ oka zj´ fol de ry
i upo min ki dla go Êci, po ka zy mul ti me dial ne pre zen tu jà ce hi sto -
ri´ i te raê niej szoÊç oÊrod ka. Uro czy stoÊç uÊwiet ni ły kon cer ty wo-
kal ne paƒ Jo li Ma tu szak, Do mi ni ki Fràc kie wicz oraz Be aty Kul -
my.
Ko rzy sta jàc z oka zji skła dam ser decz ne po dzi´ ko wa nia wła-

dzom Gmi ny Kło da wa, miej sco wej spo łecz no Êci oraz sym pa ty kom
GOK za do tych cza so wà współ pra c´. 

BBaarr  bbaa  rraa  TTrraa  wwiiƒƒ  sskkaa

Miesz kaƒ cy gmi ny włà czy li si´ ak tyw nie w XVIII fi nał Wiel kiej
Or kie stry Âwià tecz nej Po mo cy. W sa li wi do wi sko wej GOK -uwy stà -
pi ły gru py wo kal no -mu zycz ne: chło pa ki z II LO wGo rzo wie Wlkp.,
„Li bra” i „JMJ” ze San toc ka oraz „Rytm” zWoj cie szyc. Za in te re -
so wa niem cie szy ły si´ au kcje m.in. fo to gra fii z po przed nich kło daw-
skich fi na łów, r´ ko dzie ło ar ty stycz ne uczest ni ków Warsz ta tów Te-
ra pii Za j´ cio wej w Chwa l´ ci cach, pra ce dzie ci i mło dzie ̋ y ze
Êwie tli cy w Chwa l´ ci cach i Ró ̋ a nek Szklar ni. 
W stycz niu od był si´ VII Gmin ny Prze glàd Grup Ko l´d ni czych

i Za pust nych uczest ni ków Êwie tlic wiej skich z te re nu gmi ny Kło da -
wa. Co rocz nie or ga ni zo wa na im pre za ma na ce lu kul ty wo wa nie tra-
dy cji zwià za nych ze Âwi´ ta mi Bo ̋ e go Na ro dze nia i No we go Ro ku.
Oko licz no Êcio we przed sta wia nia przy go to wa ły dzie ci i mło dzie˝
ze wszyst kich Êwie tlic. By ły he ro dy, ja seł ka, ba Ênie, ko l´ dy i mon -
ta ̋ e słow no -mu zycz ne o te ma ty ce bo ̋ o na ro dze nio wej. Uczest ni cy
prze glà du otrzy ma li dy plo my i upo min ki.
Pod czas fe rii zi mo wych dla uczest ni ków Êwie tlic zor ga ni zo wa no

ku li gi, ogni ska, za ba wy ze Ênie giem oraz kon kur sy pla stycz ne,
spraw no Êcio we, dys ko te ki, a tak ̋ e tur nie je wie dzy ogól nej, war ca -
bo wy i te ni sa sto ło we go. Po nad to uczest ni cy wy je˝ d˝a li na lo do wi -
sko, ba sen, do ki na i na kr´ gle. Wnie któ rych Êwie tli cach od by ły si´

ba le na któ rych dzie ci otrzy ma ły przy go to wa ne przez ra dy so łec kie
pacz ki Êwià tecz no -no wo rocz ne. 
W mar cu uczest ni cy Êwie tli cy w Chwa l´ ci cach za pro si li miesz-

kaƒ ców gmi ny naVII spo tka nie z cy klu „Wie czór ba jek”. W tym ro -
ku go Êci li Êmy w Ja po nii. Za pro sze ni go Êcie czy ta li wier sze i baj ki
w pa go dzie (ja poƒ ska al tan ka), któ rà opla ta ła kwit nà ca wi Ênia. Był
ta niec smo ka, po ka zy ka ra te wwy ko na niu przed szko la ka Ma te usza
Par chi mo wi cza oraz wy st´p dziew czyn w ja poƒ skich ki mo nach. 
Po raz trze ci 18 mar ca za pro si li Êmy mi ło Êni ków li ry ki na Spo tka -

nie z Po ezjà „Oca liç od za po mnie nia…KA TY¡”, z oka zji 60-tej
rocz ni cy zbrod ni ka tyƒ skiej. Pod czas wy da rze nia czy ta li Êmy pa-
mi´t ni ki in ter no wa nych w obo zach wKo ziel sku, Ostasz ko wie i Sta -
ro biel sku, re cy to wa li Êmy wier sze pol skich po etów, a dziew czy ny
z ze spo łu „RYTM” Êpie wa ły pio sen ki z re per tu aru gru py „D˝em”. 
Po raz pierw szy od był si´ Wio sen ny Tur niej Âwie tlic Wiej skich

w San tocz nie. W kwiet nio we po po łu dnie kil ku oso bo we ze spo ły
z in struk tor ka mi przy je cha ły do Êwie tli cy w San tocz nie, aby sta nàç
w szran ki w ar ty stycz nych i spraw no Êcio wo -zr´cz no Êcio wych kon-
ku ren cjach. Uczest ni cy wzi´ li udział w kon kur sach pla stycz nym
i kra jo znaw czym z wie dzy o San tocz nie. Gra li w cym ber ga ja, pił ka-
rzy ki i dar ta oraz obie ra li jabł ka. By ły te˝ wy Êci gi w je dze niu ki sie -

Działalność GOK-u i świetlic wiejskich w 2010 r.
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lu z za wià za ny mi ocza mi i wy pi ja niu so ku przez słom k´. Wio sen ny
Tur niej Âwie tlic Wiej skich wy gra ła gru pa zWoj cie szyc, dru gie miej -
sce za jàł ze spół z Chwa l´ cic, a trze cie mło dzie˝ ze Zdro iska. Ma -
my na dzie j´, ˝e za rok spo tka my si´ na II Wio sen nym Tur nie ju
Âwie tlic Wiej skich w San tocz nie. 
Po raz ko lej ny sta ro sta go rzow ski ob jàł pa tro na tem IV Po wia -

to wy Kon kurs Wo kal no -Mu zycz ny „O Kło daw skie go Sło wi ka”.
Wma jo we przed po łu dnie do Gmin ne go OÊrod ka Kul tu ry wWoj -
cie szy cach z przy je cha ło 32 uczest ni ków, któ rzy za pre zen to wa li
swo je umie j´t no Êci wo kal ne. W kon kur sie wzi´ li udział miesz kaƒ -
cy po wia tu z gmin: Bog da niec, Deszcz no, Kło da wa, Lu bi szyn, San-
tok i Wit ni ca. Wy ko naw cy oce nia ni by li w czte rech ka te go riach:
dzie ci w wie ku przed szkol nym, dzie ci ze szkół pod sta wo wych kl. I -
-III, dzie ci ze szkół pod sta wo wych kl. IV -VI oraz mło dzie˝ gim na -
zjal na i szkół Êred nich. W ju ry za sia da li: Jan Mie rzyƒ ski (ak tor go-
rzow skie go te atru), Ma rze na Kie pu ra (in struk tor Êpie wu
zMi´ dzy chodz kie go Do mu Kul tu ry) oraz Iza be la Ser pi na (na uczy-
ciel ka ze Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia wGo rzo wie Wlkp.). Lau-
re ata mi kon kur su zo sta li: Ania Am bro ziak (gmi na Wit ni ca), We-
ro ni ka Zstró˝ na (gmi na Bog da niec), Ja kub Bàk (gmi na Kło da wa)
oraz Be ata Jas (gmi na Kło da wa). WÊród przed szko la ków wy ró˝ -
nio no Na ta li´ Rosz kie wicz (gmi na Deszcz no) i Do mi ni k´ Dru ̋ yƒ-
skà (gmi na Kło da wa). Wka te go rii klas I -III Ju li´ Bu ry (gmi na Bog-
da niec) i Wik to r´ Misz kie wicz (gmi na Lu bi szyn), klas IV -VI Sa r´
Ba nasz kie wicz (gmi na Kło da wa) i Ju li´ Pam pu cho wicz (gmi na Lu-
bi szyn). W naj star szej gru pie do ce nio no Ad´ Tur skà (gmi na Kło-
da wa) i Ka ta rzy n´ Maj chrzak (gmi na Lu bi szyn). Wy ró˝ nie ni i lau -
re aci otrzy ma li pa miàt ko we sta tu et ki, dy plo my oraz na gro dy
ufun do wa ne przez sta ro st´ po wia tu go rzow skie go i dy rek tor Gmin-
ne go OÊrod ka Kul tu ry wWoj cie szy cach. Wdro dze lo so wa nia gi ta -
r´ prze ka za nà przez wła Êci cie la skle pu „Wi muz” zGo rzo wa Wlkp.
wy gra ła Ka sia Maj chrzak. Wszyst kim uczest ni kom gra tu lu je my
i za pra sza my do udzia łu w kon kur sie w przy szłym ro ku. 
Te go sa me go dnia GOK oraz soł tys z Ra dà So łec kà Woj cie szyc

za pro si li uczest ni ków Êwie tlic wiej skich na bo isko do Woj cie szyc
na Gmin ny Dzieƒ Dziec ka. Mi mo nie sprzy ja jà cej desz czo wej po-
go dy uczest ni cy licz nie po ja wi li si´ na im pre zie. Dzie ci i mło dzie˝
pró bo wa ły swych sił w kon ku ren cjach spraw no Êcio wych przy go to -
wa nych i prze pro wa dza nych przez in struk tor ki ze Êwie tlic. Pa ni
Ma ria No wak ze San toc ka spraw dza ła umie j´t noÊç kr´ ce nia hul la-
hop na bio drach. Nadbie ga mi wwor kach pie cz´ trzy ma ła pa ni Wio-
let ta Mi kor ska z Ry ba ko wa. Punk ty za rzu ty do ko sza mo˝ na by ło
zdo byç u pa ni Ka si Ma łysz ko z Ło Êna. Mi mo wia tru uczest ni cy
dziel nie pod bi ja li pił k´ ping pon go wà pod okiem pa ni Kry sty ny Si -
py ze San tocz na. Bieg z jaj kiem to kon ku ren cja przy go to wa na
przez pa nià Ma rio l´ Ja hoł kow skà z Ró ̋ a nek. Nad po praw no Êcià
sla lo mu pił kar skie go czu wał pan Hen ryk Ba rza na zWoj cie szyc, so -

ki w dal oce niał pan An drzej Gór ski, sko ki na ska kan ce pa ni Gra-
˝y na Pasz kow ska, a rzut na pa lik pa ni Bar ba ra Tra wiƒ ska. Po emo -
cjo nu jà cych kon ku ren cjach spraw no Êcio wych uczest ni cy otrzy ma -
li sło dy cze i drob ne upo min ki wy lo so wa ne w lo te rii „ka˝ dy los
wy gry wa”. W do dat ko wym lo so wa niu głów ne na gro dy ufun do wa -
li: wójt pa ni An na Mo łod ciak – Êpi wór oraz pan Hen ryk Wie czo -
rek pre zes klu bu spor to we go „Ju nior” z Ró ̋ a nek – sprz´t spor to -
wy, dy rek tor GOK -u pa ni Bar ba ra Tra wiƒ ska – al bum
kra jo znaw czy. Kon kurs rzu tów kół ka mi, któ ry pro wa dzi ła pa ni Da-
nu ta Brza na wy grał Eryk Ka niew ski zWoj cie szyc. W stru gach desz -
czu Êpie wa ły dziew czy ny z RYT Mu i pre zen to wa ły si´ ze spo ły ta-
necz ne: JMJ ze San toc ka i RYTM zWoj cie szyc. Pa skud na po go da
choç skró ci ła im pre z´ nie prze szko dzi ła w Êwiet nej za ba wie.
W czerw cu GOK i se nio rzy z Woj cie szyc zor ga ni zo wa li wspól -

ne spo tka nie z oka zji Dnia Mat ki i Oj ca. W sa li wi do wi sko wej
wWoj cie szy cach był po cz´ stu nek oraz oko licz no Êcio we wy st´ py ze-
spo łu RYTM i uczest ni ków Êwie tli cy wiej skiej. 
Ra da So łec ka Kło da wy wspól nie z in struk tor kà Êwie tli cy wiej-

skiej pa nià Wio let tà Ma zur za pro si li uczest ni ków Êwie tlic na otwar -
cie se zo nu let nie go na pla ̋ y wKło da wie – „Bu du je my rzeê by z pia -
sku”. Nad je zio rem spo tka li si´ uczest ni cy Êwie tlic z Kło da wy,
Ró ̋ a nek iWoj cie szyc. Dzie ci imło dzie˝ ch´t nie wzi´ li udział wwie -
lu atrak cyj nych kon kur sach m. in.: bu do wa nie zam ków z pia sku,
Êcià ga nie do sie bie pił ki na sznur ku, wy Êci gi rz´ dów: bieg z tek tu -
ro wà ru rà, sko ki na pił ce, bieg w tu ne lu. Sło necz na po go da oraz
obec noÊç ra tow ni ków spra wi ła, ̋ e mło dzie˝ i dzie ci bez piecz nie i ra -
do Ênie po wi ta ły wa ka cje.
W czerw co wy so bot ni wie czór GOK zRa dà So łec kà Woj cie szyc

i pa nià soł tys zor ga ni zo wał cy klicz nà im pre z´ „La to, la to ach to
ty…”. Wy da rze nie swo im wy st´ pem wo kal nym i ta necz nym uÊwiet-
ni ła gru pa „RYTM”. Uczest ni cy bra li udział w kon kur sie rzu tek i lo -
te rii fan to wej z któ rych do chód w kwo cie 550zł prze ka za no dla
Szko ły Pod sta wo wej w Âwi nia rach, któ ra ucier pia ła pod czas ma jo -
wej po wo dzi. Za ba wa ta necz na przy mu zy ce me cha nicz nej trwa ła
do go dzi ny 2. 
Na „Po ̋ e gna niu la ta” wMi ro ni cach za pre zen to wa ły si´ ze spo -

ły ta necz ne: RYTM zWoj cie szyc oraz JMJ ze San toc ka. Wy da rze -
nie swo im wy st´ pem uÊwiet ni li uczest ni cy IVPo wia to we go Kon kur -
su Wo kal no -Mu zycz ne go „O Kło daw skie go Sło wi ka” wÊród nich
dwóch lau re atów. 
Po raz pià ty uczest ni cy Êwie tlic z te re nu na szej gmi ny wzi´ li

udział w raj dzie ro we ro wym. Dzi´ ki uprzej mo Êci my Êli wych me ta
raj du by ła w sta ni cy le Ênej Ko ła Ło wiec kie go „Wilk” wRó ̋ an kach.
W sło necz nà so bo t´ 11 wrze Ênia oko ło go dzi ny 11.00 na miej sce
spo tka nia przy by li uczest ni cy z: Ło Êna, San toc ka, San tocz na, Ró ̋ a-
nek, Ry ba ko wa, Chwa l´ cic, Woj cie szyc, i Ró ̋ a nek Szkl. Dzie ci
i mło dzie˝ ch´t nie bra ły udział w kon ku ren cjach spraw no Êcio wo -
-zr´cz no Êcio wych. W roz gryw kach dru ̋ y no wych wy gra ła gru pa ze
San toc ka. W za wo dach in dy wi du al nych mie li Êmy trzech zwy ci´z -
ców: Ja ku ba Mel le ra z Ło Êna (naj wol niej sza jaz da ro we rem mi´ dzy
pa choł ka mi), Na ta li´ Cho ciaj z Ró ̋ a nek (naj bar dziej wy trwa łe
kr´ ce nie hul la hop) oraz Fi li pa Wie cha z Ry ba ko wa (rzut ko ła mi
na pa lik). W naj bar dziej emo cjo nu jà cym tur nie ju prze cià ga nia li -
ny wy grał ze spół z Ło Êna, po ko nu jàc na wet sil nà gru p´ paƒ in struk-
to rek. Kon kurs wie dzy o re gio nie wy grał Ma te usz Chrzà stek z Ry -
ba ko wa, dru gie miej sce ex aequo za j´ li: An ge li ka Bort now ska
z Woj cie szyc, Ra dek Mi lew ski z Ło Êna oraz Ma riusz Wo ło szyn ze
San toc ka. Po krót kim od po czyn ku uczest ni cy ru szy li w po wrot nà
dro g´ do swo ich miej sco wo Êci. W przy szłym ro ku pla nu je my rajd
ro we ro wy z me tà w Ło Ênie.

KKaa  rroo  llii  nnaa  PPaasszz  kkooww  sskkaa
„Lato, lato ach to ty”– grupa RYTM – Wojcieszyce
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Ma jo wy week end to ocze ki wa ny przez wszyst kich czas od po -
czyn ku i re lak su. Oma jów ko wej tra dy cji mo˝ na po wie dzieç, i˝ ju˝
na sta łe wkom po no wa ła si´ w gmin ny ka len darz im prez.
16 ma ja w Kło da wie od by ła si´ ju˝ III Kło daw ska Ma jów ka,

nad któ rà w tym ro ku ho no ro wy pa tro nat ob jàł Wo je wo da Lu bu -
ski. Na pla cu przy sa li wiej skiej w Kło da wie od sa me go ra na or ga -
ni za to rzy przy go to wy wa li wszyst kie atrak cje ja kie mia ły spo tkaç
uczest ni ków w nie dziel ne po po łu dnie. Kło daw ska Ma jów ka to
Êwiet na al ter na ty wa dla tych, któ rzy chcie li sp´ dziç week end bar-
dziej ak tyw nie ni˝ przy gril lu przed do mem. Głów nym jej ce lem jest
pro mo cja ak tyw ne go wy po czyn ku, in te gra cja ró˝ nych Êro do wisk
spo łecz nych, oka zja do ro dzin nych spo tkaƒ, a przede wszyst kim do-
bra za ba wa.
Pod czas ofi cjal nej cz´ Êci III Kło daw skiej Ma jów ki za pro szo -

nych go Êci wi ta li wło da rze gmi ny Kło da wa: wójt – An na Mo łod ciak
oraz prze wod ni czà cy ra dy gmi ny – An drzej Le gan. Fe styn uÊwiet-
ni li swo jà obec no Êcià wi ce wo je wo da lu bu ski – Jan Âwi re po, wi ce -
pre zy dent Go rzo wa Wlkp. – Zo fia Bed narz, po seł na sejm RP
– Wi told Pahl, czło nek Za rzà du Wo je wódz twa Lu bu skie go – To-
masz Ha łas, sta ro sta go rzow ski – Jó zef Krucz kow ski, dy rek tor go-
rzow skie go od dzia łu ZUS – Ro man Król, a tak ̋ e przed sta wi cie le
part ner skiej gmi ny Se elow Land Mi cha el Schmidth – za st´p ca dy-
rek to ra urz´ du i prze wod ni czà cy ra dy gmi ny – Wol fgang Wol ter.
Pro gram im pre zy był bar dzo uroz ma ico ny i prze peł nio ny cie ka-

wy mi pro po zy cja mi, uwzgl´d niał po trze by za rów no star szej, jak
i młod szej pu blicz no Êci. Ka˝ dy zna lazł coÊ dla sie bie. Dla mi ło Êni -
ków mu zy ki kla sycz nej prze pi´k nie za pre zen to wał si´ chór „a – noi
can ta re” z Sach sen dorf. Mo˝ na by ło wy słu chaç tak ̋ e re ci ta lu Pa t-
ry ka Bà ka, któ ry wy ko nał pio sen ki z re per tu aru Edy ty Gep pert,
Cze sła wa Nie me na czy Ma ry li Ro do wicz.
Te go rocz na ma jów ka od by ła si´ w sty lu „dzi kie go za cho du”. Go-

Êciom i uczest ni kom im pre zy przez ca ły dzieƒ to wa rzy szył ze spół Ca-
taw ba Co un try Show, któ ry po mi´ dzy wy st´ pa mi miej sco wych ze-
spo łów wo kal nych, pre zen to wał in diaƒ skie taƒ ce i za ba wy. Ze spół
Ca taw ba prze pro wa dził te˝ licz ne kon ku ren cje spor to we. Od by ły si´
ró˝ ne tur nie je ta kie jak tur niej „Soł ty si kon tra Rad ni” w któ rym
szcz´ Êcie do pi sa ło soł ty som i to oni wy gra li, tur niej „My Êli wi kon-
tra W´d ka rze”, gdzie lep si oka za li si´ w´d ka rze, oraz tur niej spraw-
no Êcio wy dla Se nio rów, z ró˝ ny mi za baw ny mi kon kur sa mi tj. do je-
nie kro wy, strze la nie z dmu chaw ki, rzut do krzy czà cej in dian ki czy
strze la nie z łu ku. Choç wal ka by ła za ci´ ta to li czy ła si´ przede
wszyst kim do bra za ba wa. WÊród wszyst kich uczest ni ków Kło daw -
skiej Ma jów ki zo sta ła roz lo so wa na na gro da głów na Wój ta Gmi ny
Kło da wa któ rà był ro wer. 
Wie le atrak cji mia ło miej sce tak ̋ e po za sce nà. Jak co ro ku pre-

zen to wa ły si´ ko ła ło wiec kie, w´d kar skie oraz Warsz tat Te ra pii
Za j´ cio wej z Chwa l´ cic z pra ca mi swo ich pod opiecz nych.
W ra mach Kło daw skiej Ma jów ki od by ły si´ te˝ im pre zy to wa-

rzy szà ce. W go dzi nach po ran nych prze pro wa dzo no VII Za wo -
dy Strze lec kie Kół Za przy jaê nio nych o Pu char Wój ta Kło da wy,
gdzie zdo byw cà pu cha ru zo sta ło Ko ło Ło wiec kie „Wilk”. Na to -
miast wcze snym po po łu dniem roz po czàł si´ I Bieg Szla ka mi Je-
zior Kło daw skich. Ko or dy na to rem te go bie gu był Mar cin Ja-
skow ski i Da wid Pi głow ski, a je go ce lem jest po pu la ry za cja
bie ga nia ja ko na tu ral nej for my ru chu, pro pa go wa nie zdro we go
sty lu ˝y cia i pro mo cja Gmi ny Kło da wy. Bieg ro ze gra ny zo stał
w dwóch ka te go riach. Bieg głów ny na tra sie 6 km oraz bieg ro-
dzin ny w czte ro oso bo wym skła dzie na dy stan sie 250 m. Zdo byw -
cy pierw szych miejsc otrzy ma li pu cha ry, dy plo my oraz na gro dy

rze czo we. WÊród uczest ni ków bie gu roz lo so wa no na gro d´ głów -
nà – sku ter.
W tym dniu pa mi´ ta no jak za wsze o naj młod szych miesz kaƒ cach

gmi ny. Przy go to wa no dla nich naj praw dziw szà wio sk´ in diaƒ skà,
gdzie dzie ci bra ły udział w kon kur sach w któ rych mo gły wy graç
drob ne na gro dy i sło dy cze. Aby umi liç za ba w´ soł tys Kło da wy, Jan
Ku be ra, wraz zRa dà So łec kà ufun do wał dmu cha ny za mek i za mek
z kul ka mi gdzie dzie ci mo gły sza leç do wo li. 
Pod czas gdy naj młod si ba wi li si´, do ro Êli mo gli ko rzy staç z po -

sił ków i na po jów ser wo wa nych na sto iskach ga stro no micz nych.
Na głod nych uczest ni ków Kło daw skiej Ma jów ki cze kał prze pysz ny
bi gos Wój ta Gmi ny Kło da wa. W´d ka rze cz´ sto wa li zu pà ryb nà
i ryb kà sma ̋ o nà, na to miast my Êli wi za pra sza li na de gu sta cj´ pie czo-
ne go dzi ka, któ ry oka zał si´ ku li nar nà re we la cjà im pre zy. Ko lej ka
aby go skosz to waç by ła bar dzo dłu uuga.
Punk tem kul mi na cyj nym Ma jów ki był wy st´p ze spo łu Hon ky

Tonk Bro thers, któ ry wy ko nu je mu zy k´ co un try. Re per tu ar gru py
skła dał si´ z ory gi nal nych pio se nek ame ry kaƒ skich oraz spraw dzo -
nych prze bo jów ich wła sne go au tor stwa. Mu zy ka ta przy cià gn´ ła
pod sce n´ oso by i star sze imłod sze. Powy st´ pie od był si´ prze pi´k -
ny po kaz fa jer wer ków. Go Êcie gmin ne go Êwi´ ta jak za cza ro wa ni
spo glà da li w nie bo.
Ostat nim punk tem im pre zy by ła za ba wa ta necz na, któ rà pro wa-

dził DJ. Par kiet bar dzo szyb ko za peł nił si´ taƒ czà cy mi pa ra mi.
Nie ste ty, wszyst ko co do bre kie dyÊ si´ koƒ czy. Opół no cy za koƒ-

czy li Êmy nasz fe styn, a ostat ni uczest ni cy dłu go si´ ˝e gna li. Cie szy
nas fakt, ˝e po mi mo kiep skich wa run ków po go do wych ma jów ka
prze bie ga ła w mi łej i cie płej at mos fe rze. W przy szłym ro ku od b´ -
dzie si´ IV Kło daw ska Ma jów ka. Ju˝ dziÊ ser decz nie za pra sza -
my.

JJ..GG..

III Kłodawska Majówka – Kłodawa 2010 r.
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WW ttee  ggoo  rroocczz  nnàà  uurroo  cczzyy  ssttooÊÊçç  ppnn..  „„PPoo  ̋̋ ee  ggnnaa  nniiee  llaa  ttaa””  wwppllee  cciioo  nnoo
ttrraa  ddyy  ccyyjj  nnee  oobb  rrzz´́  ddyy  ddoo  ̋̋ yynn  kkoo  wwee..  IImm  pprree  zzaa oodd  bbyy  łłaa  ssii´́ 2299  ssiieerrpp--
nniiaa 22001100  rr..  ppoo rraazz  ppiieerrww  sszzyy  ww cczzaa  ssaacchh  ppoo  wwoo  jjeenn  nnyycchh  ww MMii  rroo  nnii  --
ccaacchh,,  aa rroozz  ppoo  cczz´́  łłaa  ssii´́  uurroo  cczzyy  ssttàà  MMsszzàà  ÂÂwwii´́  ttàà  ppoo  lloo  wwàà  nnaa ppllaa  ccuu
wwiieejj  sskkiimm,,  kkttóó  rràà  oodd  pprraa  wwiiłł  kkss..  PPrroo  bboosszzcczz  TTaa  ddee  uusszz  SSttaa  cchhuu  rraa.. Pod-
czas trwa nia mszy po Êwi´ co ny zo stał chleb wy pie czo ny z te go -
rocz ne go ziar na, wieƒ ce do ̋ yn ko we oraz wo recz ki z ziar nem.
Po mszy Wójt An na Mo łod ciak wraz z Prze wod ni czà cym Ra dy
Gmi ny An drze jem Le ga nem oraz soł ty sem Mi ro nic Ka ta rzy nà
Ko la siƒ skà uro czy Êcie po wi ta li miesz kaƒ ców oraz przy by łych
go Êci. Sta ro sta mi te go rocz nych do ̋ y nek by li Da nu ta Ma zur
z Chwa l´ cic oraz An drzej Ma cie jew ski z Mi ro nic. Swo jà obec-
no Êcià mi ro nic kà uro czy stoÊç za szczy ci li m.in. przed sta wi cie le
Wo je wo dy Lu bu skie go: Ro man Rut kow ski, Ja ro sław Âli wiƒ ski,
Grze gorz Dłu bek, To masz Ha łas Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Lu bu skie go oraz Jó zef Krucz kow ski Sta ro sta Go rzow ski.
W trak cie ofi cjal nej cz´ Êci uro czy sto Êci soł ty si otrzy ma li

od wło da rzy gmi ny po Êwi´ co ne wo recz ki ze zbo ̋ em pod przy -
szło rocz ny za siew oraz bo chen ki chle ba, któ rym po dzie li li si´
z go Êç mi i uczest ni ka mi Êwi´ ta lu do we go. Naj bar dziej za słu ̋ e -
ni miesz kaƒ cy so łectw, soł ty si oraz de le ga cja go Êci z part ner skiej
gmi ny Se elow -Land otrzy ma li oko licz no Êcio we upo min ki. W tym
ro ku wy ró˝ nio ne zo sta ły na st´ pu jà ce oso by: z so łec twa Kło da -
wa: Ry szard Ar ci szew ski, Wio let ta Ma zur, Ire na La soƒ, Jan
Fin ster; z so łec twa Chwa l´ ci ce: Te re sa Hre niak, Ma rek Bu rza -
wa, Krzysz tof ˚ak; z so łec twa Woj cie szy ce: Ma ria Ne ste rów,
Hen ryk Brza na, Woj ciech Pi ku ła; z so łec twa Ry ba ko wo: Ire -

naWło dar czyk, Nor bert Mi kor ski; z so łec twa San toc -
ko: Ma ria No wak, Cze sław Ko nie czuk; z so łec twa
Mi ro ni ce: Cze sła wa Ma cie jew ska, Ro man Ko la siƒ ski;
z so łec twa Zdro isko: Wa cław Wie rem ski, Gra ̋ y -
na Kaê mier czak; z so łec twa San tocz no: Cze sław Ró -
˝ycz ki, Ma ria Ma twie juk; z so łec twa Ło Êno: Sta ni sła -
wa Ró ̋ yc ka, Fran ci szek Ró ̋ yc ki; z so łec twa Ró ̋ an ki:
Bo gu sław Bar sa ba, Ka ta rzy na Ro gow ska, Bo ̋ e -
na Adam czak, Ja ni na Âmi giel ska; z so łec twa Ró ̋ an -
ki Szklar nia: Piotr Za bi szak, Paƒ stwo Ste fa nia i Wło -

dzi mierz Stró ̋ y ko wie.
Tra dy cyj nie tak ̋ e od był si´ kon kurs na naj pi´k niej szy wie niec

do ̋ yn ko wy. Ko mi sja mia la twar dy orzech do zgry zie nia, gdy˝
wieƒ ce by ły pi´k nie, mi ster nie uple cio ne. Ogrom ne po dzi´ ko -
wa nia na le ̋ à si´ wszyst kim so łec twom za trud i pra c´ wło ̋ o ne
w ich wy ko na nie. W tym ro ku zwy ci´ ̋ y ło so łec two Kło da wa. Ser-
decz ne gra tu la cje!
Pod czas trwa nia cz´ Êci ofi cjal nej, na pla cu wiej skim od by-

wa ły si´ kon ku ren cje spor to we dla dzie ci i mło dzie ̋ y zor ga ni -
zo wa ne za rów no przez Klub Se nio ra, jak i pa na Hen ry ka 
Wie czor ka.
W cz´ Êci ar ty stycz nej pt. „Mu zy ka i Êpiew łà czy po ko le nia”,

któ ra by ła po dzie lo na na dwie cz´ Êci, swój do ro bek za pre zen -
to wa ły ze spo ły gmin ne. Cz´Êç pierw szà uÊwiet ni ły „Kło da wian -
ki”, „Ka ska da”, „Ja rz´ bin ki”, Ró ̋ y Kwiat”, „Brze zin ki”, „Li bra”
i „Bu ko wi na”. Na st´p nie wszyst kich obec nych swo im wy st´ pem
za chwy cił kon cert cy gaƒ skie go Te atru Mu zycz ne go „Ter no”.
Dru gà cz´Êç sta no wił kon cert mło dych ta len tów – lau re atów
Po wia to we go Kon kur su o „Kło daw skie go Sło wi ka” oraz wy st´p
gmin nych mło dzie ̋ o wych ze spo łów ta necz nych „Rytm” oraz
„J&J”. Od był si´ tak ̋ e kon kurs „Do je nie sztucz nej kro wy”, któ -
ry jak za wsze do star czył uczest ni kom Êwiet nej za ba wy oraz wie -

Pożegnanie lata
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TTeeggoorroocczznnee  wwaakkaaccjjee  ddzziieeccii  zz ggmmiinnyy  KKłłooddaawwaa  bbyyłłyy  bbaarrddzzoo  uuddaannee..
NNaa oocczzeekkiiwwaannyy  wwyyppoocczzyynneekk  lleettnnii  ww ttyymm  rrookkuu  wwyyjjeecchhaałłoo  wwyyjjààtt--
kkoowwoo  dduu˝̋oo  ddzziieeccii  ii mmłłooddzziiee˝̋yy,,  nniiee  ttyyllkkoo  zz rrooddzziinn,,  kkttóórree  kkoorrzzyyssttaajjàà
zz ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj..  Zwykle ju˝ od wiosny do OÊrodka Pomocy
Społecznej zwracajà si´ rodzice z zapytaniem omo˝liwoÊci wyjazdu
dla swoich pociech. Z roku na rok mo˝emy coraz wi´kszej liczbie
dzieci zapewniç wspaniały wypoczynek poza miejscem zamiesz-
kania. OPS od kilku lat współpracuje ze sprawdzonymi organiza-
torami obozów i kolonii letnich, dzi´ki czemu uzyskujemy obni-
˝enie kosztów wypoczynku, ale standard atrakcyjnoÊci pozostaje
na bardzo wysokim poziomie.
Wszystkie dzieci znajdowały si´ pod bacznà opiekà profesjo-

nalnej kadry, która prowadziła rozmaite zaj´cia edukacyjne, rek-
reacyjne, artystyczne i sportowe. Ka˝dy wychowawca, instruktor czy
kierownik posiadał odpowiednie uprawnienia do pracy z dzieçmi.
Wypoczynek dzieci i młodzie˝y był ÊciÊle powiàzany z realizacjà ró˝-
norodnych programów profilaktycznych – w tym szczególnie zwra-
cano uwag´ na problem uzale˝nieƒ uÊwiadamiajàc młodym lu-
dziom skutki si´gania po alkohol, nikotyn´, Êrodki odurzajàce czy
tzw. dopalacze. Promowano zdrowy styl ̋ ycia, sposoby radzenia so-
bie w sytuacjach trudnych, nabywanie umiej´tnoÊci właÊciwej ko-
munikacji interpersonalnej czy asertywnoÊci. 
W tym roku na wakacje wyjechało 110 dzieci – ze szkół pod-

stawowych i gimnazjów. 
Z uwagi na wyst´pujàce na południu Polski powodzie, wszyst-

kie dzieci wypoczywały w tym roku nad morzem i jeziorem. 
Kuratorium OÊwiaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. przy-

znało 17 miejsc dla dzieci w wieku 7-15 lat z rodzin, w których do-
chód na osob´ nie przekraczał kwoty 650 zł. Koszty wypoczynku
wOÊrodku Szkolno-Wypoczynkowym w Pogorzelicy w całoÊci po-
krywał organizator.

Równie˝ w Pogorzelicy odbywały si´ obozy wypoczynkowe zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole
Podstawowej w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum Witnica.
Na tego rodzaju wypoczynek zakwalifikowano 66 dzieci. Koszty po-
bytu nawakacjach dla 45 dzieci, których dochód na osob´ nie prze-
kraczał kwoty 526,50 zł sfinansowano ze Êrodków własnych gminy,
w tym ze Êrodków, które przeznaczyła na ten cel Gminna Komisja
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Za pobyt pozostałych
dzieci zapłacili rodzice bezpoÊrednio organizatorom obozów.
Dzi´ki nawiàzaniu współpracy Wójta Gminy Kłodawa ze Sto-

warzyszeniem Pomocy Bliêniemu im. Brata Krystyna wGorzowie
Wlkp. w tym roku stało si´ mo˝liwe zapewnienie wypoczynku 25
dzieciom nad jeziorem Lipie w Długiem. Koszt był minimalny
i wynosił jedynie 250 zł.
Dla 2 chłopców z Ró˝anek OÊrodek Pomocy Społecznej sfi-

nansował uczestnictwo w letnim obozie sportowym zorganizowa-
nym przez Klub Sportowy „Ró˝a Ró˝anki” - tak˝e w Długiem. 
Zapewnienie dzieciom i młodzie˝y  odpowiedniego wypoczynku

jest w działalnoÊci tutejszego OÊrodka Pomocy Społecznej  zada-
niem szczególnym. Staramy si´ corocznie jak najwi´kszej liczbie
dzieci umo˝liwiç wyjazd poza miejsce zamieszkania, poznawaç
nowe miejsca, nawiàzywaç przyjaênie. I zawsze chcà znowu, wraz
z poczàtkiem lata, wyruszaç na wakacyjne szlaki, bo:
Morze to ogromna woda 
Z nad  której wyje˝d˝aç szkoda 
Morze to kolor zielony
Gdy wzburzone – w granat przemieniony.
W kolorze bràz  z nad morza wracamy
Wspomnienia na cały rok zabieramy
W zimie za morzem t´sknimy
A latem je znów odwiedzimy.

MM..BBaałłddyycchh

Lato, lato... i po lecie

lu po zy tyw nych emo cji. Im pre z´ wzbo ga ci ła wy sta wa prac uczest-
ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za j´ cio wej z Chwa l´ cic, sto isko pro-
mo cyj ne Gmi ny Kło da wa i po szcze gól nych so łectw, dmu cha ne
zam ki dla dzie ci oraz wie le in nych atrak cji. WÊród uczest ni ków
„Po ̋ e gna nia la ta” roz lo so wa no m. in. 3 ro we ry oraz in ne wspa-
nia łe na gro dy. Głod ni sma ko sze mie li oka zj´ zjeÊç dar mo wà
gro chów k´ ufun do wa nà przez Pa nià Wójt.

Wie czo rem roz po cz´ ła si´ za ba wa ta necz na przy mu zy ce me-
cha nicz nej, któ ra trwa ła do pół no cy. Te go rocz ne „Po ̋ e gna nie la -
ta” po łà czo ne z ob rz´ da mi do ̋ yn ko wy mi mo˝ na za li czyç do bar -
dzo uda nych. Ju˝ dzi siaj za pra sza my do udzia łu
w przy szło rocz nych ob cho dach. 

DD..  WWiieerrzz  bbiicc  kkaa
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– Pa nie Sta ni sła wie pro sz´ nam po wie dzieç skàd Pan po cho -
dzi?
– Z wo je wódz twa łódz kie go  – z oko lic Ra dom ska. Tam po z-

na łem ̋ o n´ i uro dził nam si´ pierw szy syn. Nie po wo dzi ło nam si´
wte dy naj le piej. Ci´˝ ko by ło o do brà pra c´ i za rob ki. 
– Póê niej wy bu chła woj na. Co Pan wte dy ro bił?
– Te go ro ku by ła bar dzo ci´˝ -

ka zi ma. Niem cy mie li pro blem
z po ru sza niem si´ po za sy pa nych
Ênie giem dro gach, dla te go za-
trud ni li nas do od Ênie ̋ a nia. Po-
tem wy wie zio no mnie na ro bo ty
do Nie miec. ˚o na i syn zo sta li
w Pol sce. Za rzàd ca fol war ku,
na któ rym pra co wa łem był bar-
dzo za do wo lo ny z mo jej ci´˝ kiej
pra cy i za pro po no wał mi, ˝e bym
Êcià gnàł do sie bie ˝o n´. Nie ste ty
wy wie zio no jà w oko li ce Wro cła -
wia, a nie tam gdzie ja pra co wa -
łem  – czy li podHam burg. Do pie -
ro pomie sià cu sta raƒ, ̋ o na tra fi ła
do mnie. Tam uro dzi ło nam si´
jesz cze dwo je dzie ci, syn i cór ka.
– Jak trak to wa li Was Niem -

cy?
Po czàt ko wo bar dzo nie uf nie.

Póê niej sy tu acja si´ uspo ko iła. Mo je dzie ci na to miast trak to wa -
ne by ły za wsze bar dzo do brze i ni gdy im ni cze go nie bra ko wa ło.
Za pra c´ nam pła co no, mo gli Êmy na kart ki jesz cze coÊ do ku piç
od Niem ców. 
– Co si´ dzia ło po woj nie?
– Mu sie li Êmy opu Êciç Niem cy. Wra ca li Êmy wo zem za prz´ -

gni´ tym w trzy ko nie. Za pa ko wa li Êmy a˝ 11 wor ków owsa, gdy˝
nie wie dzie li Êmy jak dłu ga dro ga nas cze ka. DoRa dom ska do tar-
li Êmy do pie ro po 25 dniach. Przez krót ki czas po woj nie pra co -
wa łem na mi li cji. Po czàt ko wo nie mie li Êmy gdzie miesz kaç, ale
po mo gli nam do brzy lu dzie. Naj pierw miesz ka li Êmy u mat ki za-
rzàd cy tar ta ku, w któ rym pra co wa łem. Po tem ko le dzy po mo gli mi
w zna le zie niu i urzà dze niu in ne go miesz ka nia. Ale tam nam by -
ło co raz go rzej, bo za rob ki by ły nie wiel kie. Ro dzi ce wraz z ro dzeƒ -
stwem wy je cha li w oko li ce Star gar du Szcze ciƒ skie go. Ja do pie ro
jak przy je cha łem do ro dzi ców na urlop, zo ba czy łem, ̋ e tu jest in -
ne ˝y cie. Wte dy w PGR -ach by ło do brze, mo˝ na by ło za ro biç
i ka˝ dy coÊ dla sie bie ucho wał. Ni ko mu je dze nia nie bra ko wa ło.
Ja rów nie˝ prze nio słem si´ ze swo jà ro dzi nà w te oko li ce. Miesz-
ka li Êmy tam 7 lat. 
– Póê niej prze pro wa dził si´ Pan do Woj cie szyc? 
– Tak. Kie row nik PGR -u w któ rym pra co wa łem w Strzy˝ nie

/wo je wódz two szcze ciƒ skie/ prze no sił si´ doWoj cie szyc i za pro -
po no wał mi i 7 in nym ro dzi nom prze pro wadz k´. I tak, w 1958 r.
zo sta łem miesz kaƒ cem Woj cie szyc. 
– Czym si´ Pan zaj mo wał w Woj cie szy cach?
– For na lem by łem, przez 36 lat pra co wa łem przy ko niach

wwoj cie szyc kim PGR. W cza sie gdy upa dał ko mu nizm, prze sze -
dłem na eme ry tu r´.
– Czy mo ̋ e nam Pan

opo wie dzieç o swo jej ro-
dzi nie?
– Sam po cho dz´ z ro -

dzi ny wie lo dziet nej, mia-
łem oÊmio ro ro dzeƒ stwa,
ja by łem naj star szy. Te-
raz je stem wdow cem.
˚o na umar ła przed 11 la -
ty. Prze ̋ y li Êmy ra zem 66
lat i do cho wa li Êmy si´
czwór ki dzie ci, oÊmior ga
wnu ków i pi´t na Êcior ga
pra wnu ków. 
–Któ re la ta swo je go ̋ y-

cia wspo mi na Pan naj le -
piej?
– Naj le piej by ło mi

za cza sów pra cy w PGR.
Ni cze go nie mu sia łem

ku po waç, by li Êmy sa mo wy star czal ni. Mia łem za pew nio nà pra c´
i miesz ka nie. 
– Pa na re cep ta na dłu go wiecz noÊç?
– Ca łe ˝y cie du ̋ o pra co wa łem i ni gdy nie cho dzi łem po le ka -

rzach. Zdro wy si´ czu je, je dy nie pod upa dłem na no gi. To mi po-
zo sta ło z cza sów, gdy by łem w woj sku. To by ło w ro ku 1935, gdy
w cza sie za j´ç kwa ter mi strzow skich po 46 km mar szu wsze dłem
dla ochło dy do zim nej rze ki. Wte dy prze zi´ bi łem no gi. Po nad 36
lat cho dzi łem w po lu za koƒ mi, nie by ło wte dy cià gni ków. Lu bi -
łem te˝ w mło do Êci du ̋ o taƒ czyç, ale od te go mnie no gi nie bo-
la ły, za to te raz od ma wia jà po słu szeƒ stwa. Kie dyÊ mo głem do brze
zjeÊç, jak ̋ o na za cho ro wa ła, to sam zaj mo wa łem si´ do mem, go-
to wa łem co lu bi łem. Te raz miesz kam u cór ki i ona rzà dzi w kuch -
ni. Choç do brze go tu je, to mi ta kie no wo cze sne je dze nie nie
sma ku je, ale nie mo g´ na rze kaç, jem co mi po da jà.
– To ja ka jest Pa na ulu bio na po tra wa?
– Ka sza gry cza na pra ̋ o na ze smal cem i skwar ka mi. Ni cze go

lep sze go w ˝y ciu nie ja dłem.
– Dzi´ ku je my bar dzo, ˝e po dzie lił si´ Pan z na mi swo imi wspo -

mnie nia mi z lat mło do Êci. ̊ y czy my du ̋ o zdro wia, a w przy szłym ro -
ku wpra sza my si´ na Pa na set ne uro dzi ny.

RRoozz  mmoo  ww´́  pprrzzee  pprroo  wwaa  ddzzii  łłaa CC..  KKuu  ssttoorrzz

Tak o so bie mó wi Pan Sta ni sław Owcza rek, któ ry w tym ro ku ob cho dzi swo je 99-te uro dzi -
ny i jest naj star szym miesz kań cem gmi ny. Z tej oka zji od wie dzi li śmy na sze go Ju bi la ta w je -
go do mu i po pro si li śmy by opo wie dział nam o swo im ży ciu, zdra dził swo ją re cep tę
na dłu go wiecz ność.

„Całe życie pracowałem i nigdy nie chodziłem
po lekarzach...”
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Na sza Gmi na mo ̋ e si´ po szczy ciç fak tem, ˝e w ka˝ dym so-
łec twie po wstał Klub Se nio ra. Klu by Se nio ra sku pia jà se nio rów
o ró˝ nych za in te re so wa niach. Dzi´ ki spo tka niom, któ re od by -
wa jà si´ w po szcze gól nych miej sco wo Êciach na szej gmi ny po z-
na je my ich pa sje, dzie li my si´ do bry mi ra da mi, ma my mo˝ li -
woÊç wspól ne go sp´ dze nia cza su. Pro gra my tych spo tkaƒ ma jà
ró˝ no rod ny cha rak ter m.in. za ba wy in te gra cyj ne, spo tka nia
ple ne ro we, imie ni no we, uro czy ste ob cho dy dnia se nio ra, spo t-
ka nia po etyc kie, mu zycz ne, a tak ̋ e wi gi lij ne i wiel ka noc ne. Na -
si se nio rzy ak tyw nie włà cza li si´ w or ga ni za cj´ du ̋ ych im prez
gmin nych jak Kło daw ska Ma jów ka czy Do ̋ yn ki. Po za spo tka -
nia mi i im pre za mi oko licz no Êcio wy mi szcze gól nym za in te re -
so wa niem cie szà si´ wy ciecz ki kra jo znaw czo – tu ry stycz ne or-
ga ni zo wa ne przez klu by Se nio ra. W czerw cu br. speł ni ło si´
ko lej ne ma rze nie wie lu se nio rów – zor ga ni zo wa na zo sta ła wy-
ciecz ka do Wil na, a w pla nach sà na st´p ne.
Rów nie˝ na si kom ba tan ci, któ rych jest nie ste ty co raz mniej,

ak tyw nie włà czy li si´ w dzia łal noÊç klu bów Se nio ra. Po Êmier -
ci Pa na Ja na St´p nia kom ba tanc kie mu ko łu prze wod ni czy Z -
-ca Wój ta Eu ge niusz We gie nek wraz z Pa nem Pio trem Ba ra -
ba szem. Ta ki układ per so nal ny po zwo lił oca liç ko ło
kom ba tan tów przed roz wià za niem i je go li kwi da cjà.
4 paê dzier ni ka 2010 r. na in au gu ra cj´ Lu bu skie go Ty go -

dnia Se nio ra w Zie lo nej Gó rze zo sta ła za pro szo na i w uro czy -
sto Êci uczest ni czy ła Pa ni Ma rian na Ma gier, wy ty po wa na przez
Gmin ny OÊro dek Po mo cy Spo łecz nej w Kło da wie do kon kur -
su li te rac kie go. Pra ca jej zo sta ła za kwa li fi ko wa na do roz gryw -
ki kon kur so wej, co ju˝ jest zna czà cym suk ce sem. 
W ra mach ob cho dów Wo je wódz kie go Ty go dnia Se nio ra

w San toc ku w dniu 5 paê dzier ni ka od by ła si´ bar dzo mi ła uro-
czy stoÊç pod na zwà „Do bra po ra dla ak tyw ne go Se nio ra”.
W sa li wiej skiej zgro ma dzi li si´ przed sta wi cie le lo kal nych klu-
bów Se nio ra, miesz kaƒ cy Gmi ny któ rzy ukoƒ czy li 80 rok ˝y cia,
a tak ̋ e za pro sze ni go Êcie, a wÊród nich wo je wo da Jan Âwi re -
po, sta ro sta Jó zef Krucz kow ski, Urzàd Mar szał kow ski re pre -
zen to wa ła dy rek tor Ka ta rzy na Chmiel. Wszyst kich uczest ni ków
spo tka nia przy wi ta li Wójt Gmi ny An na Mo łod ciak oraz Prze-
wod ni czà cy Gmin ne go Za rzà du Klu bów Se nio ra Sta ni sław
Dre ger. Se nio rzy otrzy ma li upo min ki, tra dy cyj ny tort, by ły
grom kie bra wa i ˝y cze nia, któ re spra wi ły do stoj nym ju bi la tom
wiel kà ra doÊç. Cz´Êç ar ty stycz nà spo tka nia wy peł ni ły ze spo ły
mu zycz ne na szej gmi ny: Brze zin ki i Ka ska da. 

Cie szy my si´, ˝e po mi mo upły wa jà cych lat ak tyw noÊç nie
opusz cza Se nio rów. Uka zu jà nam, ˝e je sieƒ ˝y cia nie mu si
ozna czaç smut ku i sa mot no Êci. Tak trzy maç!

WW..  SSttaa  ssii  sszzyynn

Pasje naszych Seniorów



Sport i rekreacja

28

Wdniu 25 czerw ca br. uro czy Êcie ob cho dzo no ju bi le usz po wo ła -
nia do ˝y cia klu bu spor to we go WKS „Ró ̋ a” Ró ̋ an ki. Za rzàd klu bu
do ju bi le uszu pod jàł przy go to wa nia z rocz nym wy prze dze niem. Wtym
ce lu po wo ła ny zo stał ko mi tet or ga ni za cyj ny na cze le któ re go sta nàł wi -
ce pre zes klu bu Ro man Jan kie wicz. Nie za bra kło w nim rów nie˝
przed sta wi cie la lo kal nej spo łecz no Êci – soł ty sa Ró ̋ a nek Ju lia na Ba-
nic kie go. Opra co wa ny pro gram ob cho dów ju bi le uszu wy ma gał nie tyl -
ko za an ga ̋ o wa nia lu dzi, tak ̋ e Êrod ków fi nan so wych. Ko lej ny raz
na wspar cie or ga ni za cyj ne i fi nan so we klub mógł li czyç ze stro ny
władz gmi ny na cze le wwój tem An nà Mo łod ciak. Współ pra ca klu bu
z urz´ dem za owo co wa ła otrzy ma niem Êrod ków fi nan so wych w ra -
mach pro jek tu unij ne go przywspół pra cy zEu ro re gio nem Pro -Eu ro -
pa Via dri na.

Prze bieg sa me go ju bi le -
uszu miał bar dzo uro czy sty
cha rak ter. WÊród go Êci ho-
no ro wych przede wszyst kim
na le ̋ y wy mie niç dzia ła czy
spor to wych, któ rzy pro mo -
wa li przez ca łe de ka dy sport
wiej ski w Ró ̋ an kach min.
Pa nów An to nie go Ro gow -
skie go, Alek san dra Ru do mi -
na, Wie sła wa Mo ty ka. Swo jà obec no Êcià za szczy ci li ju bi le usz min.: Sta-
ro sta Go rzow ski J. Krucz kow ski, Wójt Gmi ny A. Mo łod ciak, ks.
Pro boszcz B. Kacz ma rek, przed sta wi cie le urz´ du mar szał kow skie go
oraz Eu ro re gio nu Pro Eu ro pa Via dri na, rad ni oraz soł ty si z te re nu
gmi ny Kło da wa. Rów no le gle z ju bi le uszem na obiek tach WKS „Ró -
˝a” Ró ̋ an ki miał miej sce start i me ta IX Go rzow skie go Ma ra to nu
Ro we ro we go. Ju bi le usz roz po czàł si´ tur nie jem pił kar skim or li ków,
wÊród któ rych nie za bra kło dru ̋ y ny WKS „Ró ̋ a” Ró ̋ an ki. Na st´p -
nie roz po cz´ ła si´ cz´Êç ar ty stycz no -wo kal na. Nauwa g´ za słu gu je fakt
udzia łu w pro gra mie ar ty stycz nym mło dych wo ka li stów z na szej gmi -
ny min. Ma ry si So ko łow skiej, San dry Ba nasz kie wicz, Agniesz ki Baƒ -
dziak, Be aty Jas, bra ci Bàk. Pu blicz noÊç mo gła po dzi wiaç wy st´ py go-
rzow skie go ze spo łu ar ty stycz ne go „Fart”, któ re go cho re ogra fem
i kie row ni kiem jest Adam W´ sław ski, a tak ̋ e go rzow skiej mło dej wo-
ka list ki Mag da le ny Da ni łow skiej pro wa dzo nej przez Kry sty n´ Sam-
bor skà. Ma skot kà ju bi le uszu oka za ła si´ 3-let nia sucz ka „Ne gra” ra -
sy la bra dor, tre no wa na przez Alek san dr´ Âwierszcz – po kaz tre su ry
w jej wy ko na niu wpra wił w przy sło wio wy za chwyt szcze gól nie naj-
młod szà cz´Êç pu blicz no Êci.

Kul mi na cyj nym punk tem pro gra mu by ło od sło ni´ cie ta bli cy upa-
mi´t nia jà cej ju bi le usz 50-le cia ist nie nia klu bu. Oprócz wy st´ pów ar-

Awans WKS „Róży” Różanki
No wy tre ner, usta wie nie, 3 za wod ni ków – nikt zwy jàt kiem osób

zwià za nych z klu bem nie do my Êlał si´ na co staç Ró ̋ ´. Zi mà tre-
ner wraz z za wod ni ka mi po sta wi li przed so bà je den cel – AWANS.
Tre nin gi roz po cz  ́li Êmy ju˝ 6 stycz nia. Ze spół – głów nie – ze wzgl´-
dów fi nan so wych nie mógł so bie po zwo liç na spek ta ku lar ne
wzmoc nie nia w prze ci wieƒ stwie do głów ne go ry wa la do awan su
– ze spo łu Iskry Jan cze wo. Po ro ze gra niu kil ku me czów kon tro l -
nych ze spół roz po czàł roz gryw ki li go we. Ponie zwy kle uda nym po-
czàt ku nad szedł mecz, któ ry zda niem wie lu ob ser wa to rów miał
roz strzy gnàç lo sy awan su. Na prze ciw sie bie sta n´ ły dru ̋ y ny Iskry
Jan cze wo oraz WKS Ró ̋ y. Go Êcie po bram kach Ma te usza Ar ci -

mo wi cza oraz Fi li pa Jur kow skie go zdo ła li od nieÊç ar cy wa˝ ne – jak si´
póê niej oka za ło – zwy cí  stwo. Dokoƒ ca se zo nu dru ̋ y na zRó ̋ a nek zre-
mi so wa ła 1 mecz, 1 prze gra ła (z Po lo nià Lip ki Wiel kie) po zo sta łe wy-
gry wa jàc. Do ostat niej ko lej ki wa ̋ y ły si´ lo sy awan su. W osta tecz nym
roz ra chun ku ze spół pro wa dzo ny przez tre ne ra Paw ła Wój ci ka zdo-
był 66pkt i z dru gie go miej sca – po14 la tach – awan so wał dokla sy okr´-
go wej. Wrun dzie wio sen nej Ró ̋ a 1 mecz prze gra ła, 2 zre mi so wa ła, po-
zo sta łe wy gry wa jàc. Naj lep szym strzel cem zo stał Ja cek Wie czo rek,
któ ry zdo był 22 bram ki istot nie przy czy nia jàc si´ donie by wa łe go osià -
gni´ cia dru ̋ y ny ja kim by ło strze le nie 91 bra mek. 

Przedna mi no we i nie zwy kle trud ne za da nie ja kim jest utrzy ma nie
si´ w li dze okr´ go wej. Ze spo łu nie staç na wzmoc nie nia w zwiàz ku
z czym do roz gry wek przy stà pi w nie mal iden tycz nym skła dzie. Miej -
my na dzie j´, i˝ po zwo li to na rów nà ry wa li za cj´ z teo re tycz nie sil niej -
szy mi ry wa la mi z Mi´ dzy rze cza, Ku ro wa czy Słu bic. Za rzàd klu bu
od sa me go po czàt ku sta wia na szko le nie mło dzie ̋ y z Ró ̋ a nek i oko -
lic jed nak, za nim mło dzi adep ci sztu ki pił kar skiej osià gnà wiek i umie -
j´t no Êci po zwa la jà ce im na wy st´ py w dru ̋ y nie se nio rów mu si mi nàç
kil ka a cza sem na wet kil ka na Êcie lat (naj młod szy pił karz Ró ̋ y ma
obec nie 6 lat).

PP..  WWóójj  cciikk  

50-lecie WKS „Róża” Różanki
ty stycz no -wo kal nych go Êcie mo gli wziàç udział w oko licz no Êcio wej lo-
te rii z atrak cyj ny mi na gro da mi, dzie ci – sko rzy staç z par ku roz ryw ki,
prze je chaç si´ sa mo cho dem woj sko wym pa mi´ ta jà cym cza sy II woj -
ny Êwia to wej. Wszyst kim to wa rzy szy ze spół mu zycz ny „Al ba tros”
– za ba wa trwa ła do póê nych go dzin noc nych. Ki bi ce zaÊ „Ró ̋ y” z nie -
cier pli wo Êcià ocze ki wa li na ko lej ny dzieƒ w któ rym mia ło si´ roz strzy -
gnàç wej Êcie dru ̋ y ny se nio rów do kla sy okr´ go wej.

WW..  MMoo  ttyykk
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Gmin ne Ko ło W´d kar skie w Kło da wie dzia la od 2000 ro ku
i zrze sza w swo ich sze re gach oko ło 100 człon ków. Sztan da ro wà
im pre zà or ga ni zo wa nà co rocz nie przez Ko ło pod pa tro na tem
Wój ta Gmi ny Kło da wa jet „Kło daw ska Ryb ka”. Wzo rem lat
ubie głych w dniu 3 lip ca br. nad je zio rem Klo daw skim od by ły si´
pol sko -nie miec kie za wo dy w´d kar skie, w któ rych uczest ni czy ło
po nad 100 osób z Pol ski i Nie miec. Za wo dy te or ga ni zo wa ne by -
ły w ra mach pro jek tu pn.„Pol so -nie miec kie za wo dy w´d kar skie”
ma jà ce go na ce lu roz sze rze nie i za cie snie nie wspoł pra cy trans gra-
nicz nej i wy mia ny do swiad czeƒ człon ków kół w´d kar skich z gmin
Kło da wa i Se elow -Land.
W ra mach na sze go Ko ła dzia ła pr´˝ nie „Po wia to wa Spo łecz -

na Stra˝ Ry bac ka”, któ ra wspól nie z Gmin nà Stra ̋ à oraz funk-
cjo na riu sza mi po li cji pro wa dzi dzia ła nia ma jà ce na ce lu przede
wszyst kim za po bie ga nie wy kro cze niom i prze st´p stwom w ob sza -
rze spor to we go po ło wu ryb. 

Gminne Koło Wędkarskie w Kłodawie

Rok 2010 dla Ko ła Ło wiec kie go „Knie ja – Lu bo ciesz” w Li pach
za pi sał si´ zło ty mi li te ra mi w je go bo ga tej i pi´k nej hi sto rii. Mia ły
miej sce dwa nie co dzien ne wy da rze nia, któ re roz sła wi ły my Êli wych
i Gmi n´ Kło da wa.
Wdniu 21 ma ja w le Êni czów ce „Przy ł´ sko” Ko ło ob cho dzi ło uro-

czy stoÊç nada nia sztan da ru. Roz miar uzna nia i sym pa tii dla „Kniei -
Lu bo ciesz” za jej 45 let nià dzia łal noÊç okre Êli ła licz ba po nad 50 -ciu
fun da to rów sztan da ru. Fun da to rzy re pre zen to wa li ró  ̋ne Êro do wi ska;
odna ukow ców, przez po li ty ków, sa mo rzà dow ców, przed si´ bior ców,
ban kow ców po le Êni ków i oso by pry wat ne. Na uro czy stoÊç m.in.
przy by li: Bo gu sław Li be radz ki – po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go, pro fe sor Lu cjan Aga pow, Wi ce wo je wo da Lu bu ski  – Jan Âwi re -
po, Wójt Kło da wy –An naMo łod ciak. Licz nie do pi sa ła ło wiec ka i le -
Êna braç, po czàw szy od człon ków Na czel nej Ra dy Ło wiec kiej, przez
Okr´ go wà Ra d´ Ło wiec kà w Go rzo wie Wlkp., Re gio nal nà Dy rek -
cj´ La sów Paƒ stwo wych w Szcze ci nie, po sà sied nie ko ła ło wiec kie
i nad le Ênic twa.
Ju bi la ci w ga lo wych mun du rach wi ta li go Êci. Pre zes „Kniei -

-Lu bo ciesz” Wła dy sław Sob ków przy go to wał nie stan dar do we wy stà-

pie nie. Nie mó wił o hi sto rii ani do ko na niach ko ła, lecz o za słu gach
pol skich my Êli wych dla ochro ny przy ro dy, dla go spo dar ki po pu la -
cja mi zwie rzàt dzi ko ̋ y jà cych i kul tu ry ło wiec kiej. Przy po mniał dzia-
ła nia my Êli wych i or ga ni za to rów pol skie go ło wiec twa na cze le z ge -
ne ra łem Ka zi mie rzem Sosn kow skim i pi sa rzem Wło dzi mie rzem
Kor sa kiem. Opo wie dział jak le Êni cy i my Êli wi ura to wa li przed wy gi -
ni´ ciem ̋ u bra i bo bra, pu en tu jàc ob ra zo wo wy po wiedê: „przedwoj -
nà ˝ubr, po woj nie bóbr”. Mó wił jak ło wiec two w cià gu wie ków wy-
kształ ci ło swo ja kul tu r´ i ˝e ta kul tu ra in spi ro wa ła twór czoÊç pi sa rzy,
po etów, kom po zy to rów, ma la rzy b´ dà cych jed no cze Ênie my Êli wy mi.
Przy po mniał dzie ła z kul tu rà ło wiec kà; Ada ma Mic kie wi cza, Ju lia -
na Fa ła ta, Wło dzi mie rza Pu chal skie go, Fry de ry ka Cho pi na -
- wiel kich na ro do wych twór ców i my Êli wych:
Wy stà pie nie – a ra czej wir tu ozow ski wy kład pre ze sa Wła dy sła wa

Sob ko wa stał si´ do sko na łym pre lu dium dla ce re mo nia łu nada nia
sztan da ru. Sta ro sta Go rzow ski  – Jó zef Krucz kow ski wr´ czył sztan dar
pre ze so wi Ko ła, po czym na stà pi ła pod nio sła chwi la Êlu bo wa nia
wszyst kich człon ków Ko ła. Ce re mo niał z za cho wa niem naj drob niej -
szych de ta li, z opra wà mu zy ki my Êliw skiej w wy ko na niu re pre zen ta -

Jubileusz 45-lecia Koła Łowieckiego „Knieja – Lubo-
ciesz” ze sztandarem, obeliskiem i Gminą Kłodawa
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cyj ne go Ze spo łu Mu zy ki My Êliw skiej PZŁ stał si´ naj do nio Êlej szà
chwi là uro czy sto Êci iwy wo łał nie za po mnia ne wra ̋ e nia. Pod nio sły na-
strój do peł ni ła de ko ra cja me da la mi za słu ̋ o nych my Êli wych i sym pa -
ty ków ło wiec twa da jàc od zna czo nym sa tys fak cj´ za spo łecz nà pra c´
na rzecz przy ro dy. Wójt Kło da wy An naMo łod ciak zo sta ła od zna czo -
name da lem „Za słu ̋ o ny dla Go rzow skie go Okr  ́gu Ło wiec kie go”.
Ko lej nym punk tem uro czy sto Êci by ły wy stà pie nia go Êci. Wszyst-

kie cie ka we i wie le wno szà ce. Prof. Bo gu sław Li be radz ki po wie -
dział: „My Êli wi speł nia jà bar dzo wa˝ nà funk cj´, po nie wa˝ w cz´ Êci
fau na sta ra jà si´ utrzy maç rów no wa g´. My Êli stwo, któ re si´ upra wia
wPol sce imy Êli stwo, któ re si´ upra wia wEu ro pie wdu ̋ ej mie rze po-
le ga nautrzy ma niu rów no wa gi i za stà pie niu se lek cji na tu ral nej przez
se lek cj́  do ko ny wa nà przez czło wie ka. My Êli stwo sta no wi te  ̋ele ment
spo so bu ̋ y cia i by cia, ele ment kul tu ry. WPol sce kie dyÊ my Êli wym był
do brze uro dzo ny, te raz za czy nabyç my Êli wym do brze wy cho wa ny. Sa -
mo Êro do wi sko od bie ram ja ko lu dzi au ten tycz nie spe cjal nych, lu dzi
bar dzo war to Êcio wych, któ rym cho dzi o du ̋ à ide´.” Eu ro po seł koƒ-
czàc wy stà pie nie, za pro sił Za rzàd „Kniei -Lu bo ciesz” do Bruk se li.
Kon cert Re pre zen ta cyj ne go Ze spo łu Mu zy ki My Êliw skiej PZŁ

po prze dził bie sia d´ my Êliw skà. Nabie sia dzie dys ku to wa no i de gu sto -
wa no spe cja ły kuch ni my Êliw skiej. At mos fe ra ca łej uro czy sto Êci by ła
ta ka jak u lu dzi „au ten tycz nie spe cjal nych i do brze wy cho wa nych”. 
CoÊ w sło wach Pro fe so ra Li be radz kie go mu si byç na rze czy, gdy˝

dnia 12 wrze Ênia my Êli wi w kło daw skiej kniei od sło ni li obe lisk upa-
mi´t nia jà cy 200 rocz ni c´ uro dzin Fry de ry ka Cho pi na. Uro czy stoÊç
mia ła ka me ral ny cha rak ter i opra wio na by ła le Ênym kon cer tem
utwo rów mi strza wwy ko na niu go rzow skich mu zy ków: Prze my sła wa
Ra mi nia ka – for te pian, Iza be li Ser pin – flet i Le cha Ser pi ny – skrzyp -
ce. Spo tka nie otwo rzył pre zes Ko ła Wła dy sław Sob ków. Mó wił oma -
ło zna nych zwiàz kach Cho pi na z zie mià lu bu skà oraz o je go pa sji my-
Êliw skiej i przy go dach ło wiec kich, któ rych Êla dy wpraw ne ucho mo ̋ e
wy ło wiç w utwo rach mi strza. My Êli wi wspól nie z go spo da rzem kniei
Ar tu rem Tut ko – nad le Êni czym Nad le Ênic twa Kło da wa – od sło ni li pa-
miàt ko wy głaz. Ro dzi ny my Êli wych i le Êni ków zło ̋ y ły bia ło -czer wo -
ne kwia ty przy obe li sku. Od czy ta no list gra tu la cyj ny Pa ni Wójt An -
ny Mo łod ciak. 
Gdy mu zy cy wzi´ li do ràk in stru men ty ucichł las okry ty pro mie -

nia mi wrze Ênio we go słoƒ ca da jàc swo bo d´ echu, któ re da le ko nio-
sło dêwi´ ki ma zur ków i po lo ne zów. Słu cha no kon cer tu na sto jà co
i nikt nie umiał od na leêç w pa mi´ ci aby kie dy kol wiek uczest ni czył

w ta kiej ar ty stycz nej uczcie w sce ne rii le Ênych drzew. Dla my Êli wych
mu zy ka my Êliw ska na ro gach i sy gna łów kach to rzecz zna na, ale ˝y -
wa mu zy ka Cho pi na w le sie to nie zwy kle cza ro dziej skie prze ̋ y cie.
Uro czy stoÊç za koƒ czo no sło dy cza mi i lamp kà wi na – ulu bio nym
trun kiem Cho pi na.
Obe lisk ufun do wa ny przez my Êli wych to po mysł nie zwy kle war-

to Êcio wy nie tyl ko dla bra ci ło wiec kiej, ale rów nie  ̋dla spo łe czeƒ stwa.
Pre zes Sob ków po wie dział, ̋ e ni niej sza fun da cja nie sie dwa prze sła -
nia. Pierw sze oznaj mia, ̋ e za szczy tem dla ka˝ de go my Êli we go jest, i˝
Cho pi na mo ̋ e trak to waç jak „ko le g´ po strzel bie”. Dru gie ma wy-
miar edu ka cyj ny dla tu ry stów na le Ênym szla ku, któ rzy z cie ka wo Êcià
przy sta nà przyka mie niu aby prze czy taç, ̋ e wiel ki Fry de ryk był te  ̋my-
Êli wym. Mo ̋ e ina czej od czu jà ma gi´ przy ro dy od po czy wa jàc w „Hu -
ber tów ce” zbu do wa nej przez my Êli wych obok obe li sku.
Pra ce my Êli wych na rzecz go spo dar ki ho dow la no -ło wiec kiej nie-

ro ze rwal nie zwià za ne z rol nic twem i le Ênic twem oraz ich do ko na nia
nani wie kul tu ry ło wiec kiej wspie ra od lat Pa ni Wójt An naMo łod ciak.
Go spo dy ni Gmi ny przy wià zu je szcze gól nà wa g  ́aby umo  ̋li wiç zrów-
no wa ̋ o ny roz wój „ma łej oj czyê nie” któ rà wzo ro wo go spo da ru je.
Umie oce niç po ten cjał lu dzi i na tu ry, od czy tu je ich po trze by, mo ̋ e
dla te go ̋ e sa ma jest bli sko lu dzi i przy ro dy. Umie sí  gnàç ra zem zmy -
Êli wy mi po Êrod ki fi nan so we z UE na ochro n´ przy ro dy, edu ka cj´
przy rod ni czo -le Ênà. Łà czy lu dzi twór czych i ak tyw nych z ko rzy Êcià
na dziÊ i na ju tro dla zie mi kło daw skiej.

TTeekksstt  EEwwaa  ZZddrroo  wwoo  wwiicczz  --KKuu  lliikk,,  zzddjj́́   cciiaa  MMiiee  cczzyy  ssłłaaww  KKuu  lliikk  

7.08.2010 r. – strzel ni ca wWoj cie szy cach. Udo wod nio no po raz
wtó ry, ̋ e zro bie nie faj nej, lo kal nej im pre zy strze lec kiej jest mo˝-
li we. Trze ba speł niç tyl ko kil ka wa run ków. Pierw szym, naj wa˝ -
niej szym z nich jest „oso ba” głów ne go or ga ni za to ra. Mo ̋ e to byç
ja kieÊ ko le gium, któ re wła snym do Êwiad cze niem wspie ra si´ wza-
jem nie pod czas roz wià zy wa nia pro ble mów or ga ni za cyj nych, któ-
rych nie bra ku je przy ta kich przed si´ wzi´ ciach. Na st´p nie trze -
ba swo im po my słem za in te re so waç jak naj wi´k szà gru p´
en tu zja stów, zna leêç od po wied nie miej sce gdzie mo˝ na by si´
spo tkaç, a po tem ju˝ tyl ko za ka saç r´ ka wy i do ro bo ty. Do dat -
ko wo przy da ło by si´ jesz cze kil ku spon so rów, któ rzy uatrak cyj -
ni li by ca ła im pre z´ swo jà hoj no Êcià. Je ̋ e li uda si´ speł niç tych kil -
ka wa run ków, to nie ma si ły aby im pre za by ła nie uda na. I tak
wła Ênie si´ sta ło 7.08.2010 r. na strzel ni cy wWoj cie szy cach k. Go-
rzo wa Wlkp. Or ga ni za cjà spo tka nia za j´ li si´ wspól nie Gmi na
Kło da wa oraz KŁ Wilk z Go rzo wa Wlkp. Ce lo wo u˝y łem sło wa

„spo tka nie”, a nie za wo dy strze lec kie, po nie wa˝ ry wa li za cja
na osiach strze lec kich sta no wi ła tyl ko cz´Êç dzi siej sze go dnia. Na-
zwij my to cz´ Êcià ofi cjal nà. Cz´Êç nie ofi cjal na mia ła miej sce
na te re nie sta ni cy KŁ Wilk w Ró ̋ an kach k. Go rzo wa Wlkp., ale
o tym tro szecz k´ póê niej. Wójt Gmi ny Kło da wa Pa ni An na Mo-
łod ciak oraz Pre zes KŁ Wilk z Go rzo wa Wlkp. Le szek Waw rzy -
niak sta no wià wspa nia ły du et. Na le ̋ y do daç rów nie˝, ˝e przy go -
to wa nie strzel ni cy do za wo dów by ło nie na gan ne. Tu taj sło wa
uzna nia na le ̋ à si´ wła Êci cie lo wi obiek tu, An drze jo wi Ska wiƒ -
skie mu. Do brze przy go to wa na strzel ni ca to ju˝ po ło wa suk ce su.
Do te go na le ̋ y do ło ̋ yç at mos fe r´ pa nu jà cà wÊród uczest ni ków
spo tka nia oraz osià gni´ te przez nich wy ni ki na osiach i ma my ca-
łoÊç. 
O go dzi nie 9.00 sy gna li sta sy gna łem „Apel na ło wy” we zwał

wszyst kich przy by łych na zbiór k´. Za nim usta wio no si´ do od pra -
wy, zro bi li Êmy so bie wspól nà fot k´, upa mi´t nia jà cà na sze spo tka-

Koło Łowieckie Wilk
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nie. Mi łym ak cen tem otwar cia był udział wi ce wo je wo dy lu bu -
skie go Pa na Ja na Âwi re po, któ ry tra dy cyj nie ju˝ ufun do wał oka-
za łej wiel ko Êci bu te lecz k´ de re niów ki dla my Êli we go z KŁ Wilk
za naj lep szy wy nik naDZI KU. Nie mógł nie ste ty byç z na mi dłu-
˝ej, po nie wa˝ wzy wa ły obo wiàz ki. Ale dzi´ ku je my i za to. PA NIE
WO JE WO DO PRO SI MY ONAS NIE ZA PO MI NAå. S´ dzià
głów nym za wo dów zo stał An drzej Ska wiƒ ski, któ ry nie omiesz-
kał przy po mnieç wszyst kim głów ne za sa dy bez piecz ne go ob cho -
dze nia si´ z bro nià pod czas za wo dów strze lec kich. Wy słu cha li Êmy
cier pli wie, bo có˝ in ne go nam po zo sta ło. Na st´p nie s´ dzia głów -
ny od czy tał skła dy po szcze gól nych grup strze lec kich, skład ko mi -
sji s´ dziow skiej, no i jak zwy kle ̋ y czył wszyst kim sa mych cel nych
strza łów. O go dzi nie 9.30 roz po cz´ ła si´ ry wa li za cja na osiach.
Kla sy fi ka cj´ pro wa dzo no w dwóch PU CHA RACH. My Êli wi,
człon ko wie KŁ Wilk wal czy li o Pu char Pre ze sa KŁ Wilk – IX edy -
cja -(20 rzut ków na osi, w tym 15 ze sta no wisk i 5 z pod cho du, 10
prze mien nych prze bie gów za jà ca, 6 prze mien nych prze bie gów
dzi ka oraz 5 strza łów do ro ga cza), na to miast wszy scy po zo sta li
uczest ni cy dzi siej sze go spo tka nia oraz ch´t ni z KŁ Wilk wal czy -
li o Pu char Wój ta Gmi ny Kło da wa – V edy cja – (20 rzut ków
na kr´ gu, 20 rzut ków na osi, w tym 15 ze sta no wisk i 5 z pod cho -
du, 10 prze mien nych prze bie gów za jà ca, 6 prze mien nych prze bie-
gów dzi ka, 5 strza łów do ro ga cza oraz 10 rzut ków na prze lo tach).
Wzo ro we przy go to wa nie strzel ni cy po zwo li ło bar dzo spraw nie
prze pro wa dziç wszyst kie kon ku ren cje, mi mo mo men ta mi pa da -
jà ce go desz czu. Ale nie a˝ tak in ten syw nie, ˝e nie mo˝ na by ło by
strze laç. Oko ło go dzi ny 13.00 by ło po strze la niu. Te raz wszy scy
mie li czas na to, aby za bez pie czyç broƒ, od Êwie ̋ yç si´ po ca łym

dniu, a na st´p nie na go dzi n´ 16.00 zja wiç si´ na te re nie sta ni cy KŁ
Wilk w Ró ̋ an kach. Sta ni ca w Ró ̋ an kach jest oczkiem w gło wie
wszyst kich człon ków KŁ Wilk. Tu taj ma na stà piç za koƒ cze nie ofi-
cjal nej cz´ Êci spo tka nia, po przez wr´ cze nie pu cha rów, dy plo -
mów oraz na gród dla lau re atów dzi siej sze go spo tka nia. Wofi cjal -
nym za koƒ cze niu bra li udział m.in. Wójt Gmi ny Kło da wa Pa ni
An na Mo łod ciak, Sta ro sta Go rzow ski Jó zef Krucz kow ski, Prze-
wod ni czà cy Ra dy Gmi ny Kło da wa An drzej Le gan, Czło nek Na-
czel nej Ra dy Ło wiec kiej Je rzy Paw li szak oraz Prze wod ni czà cy
Okr´ go wej Ra dy Ło wiec kiej w Go rzo wie Wlkp. Ma rian Mar ci -
niak. Za nim roz po cz´ to na gra dza nie zwy ci´z ców, wr´ czo no Brà-

zo wy Me dal Za słu gi Ło wiec kiej Pio tro wi Ko wa lew skie mu, człon-
ko wi KŁ Wilk. Do ko na li te go wspól nie Je rzy Paw li szak, Ma rian
Mar ci niak oraz Pre zes KŁ Wilk wGo rzo wie Wlkp. Le szek Waw-
rzy niak. 
Te raz do pie ro mo˝ na by ło przy stà piç do uho no ro wa nia dzi siej-

szych lau re atów. 
Naj lep szym strzel cem – człon kiem KŁ Wilk zo stał Le szek

Waw rzy niak, któ ry uzy skał bar dzo do bry wy nik 243/260. W zwiàz -
ku z tym, ˝e ry wa li za cja mia ła miej sce o Pu char Pre ze sa KŁ
Wilk, Le szek Waw rzy niak ja ko Pre zes te go ko ła zre zy gno wał
z pu cha ru na rzecz dru gie go z ko lei Mar ka Tra cza 220/260, któ -
ry ode brał ufun do wa ny pu char. Trze cie miej sce przy pa dło Grze-
go rzo wi Sta cho wia ko wi 206/260. Na st´p ne lo ka ty za j´ li: czwar ta
Je rzy Je sis 181/260, pià ta Se ba stian So biesz czuk 179/260, szó sta

Krzysz tof Ra dec ki 173/260. ZKŁ Wilk star-
to wa ło 13 człon ków. 
W kla sy fi ka cji OPEN star to wa ło 36 my-

Êli wych, z któ rych naj le piej strze lał Le szek
Waw rzy niak 388/410, na dru gim miej scu
upla so wał si´ Le szek Ja chi miak 382/410,
na trze cim Bog dan Ga ł´c ki 381/410,
na czwar tym Hu bert Ku dla szyk 377/410,
na pià tym Ta de usz Kra mer 374/410, na szó -
stym Ja cek Ko ło dziƒ ski 369/410. Po zo sta łe
wy ni ki mo˝ na oglà daç na fot kach w mo jej
ga le rii fo to gra ficz nej. Ga le ri´ war to obej-
rzeç nie tyl ko z po wo du wy ni ków po zo sta -
łych strze la jà cych, ale mo ̋ e przede wszyst-
kim dla te go, ˝e by zo ba czyç co dzia ło si´
w cz´ Êci nie ofi cjal nej. A dzia ło si´ bar dzo
du ̋ o, przy bar dzo do brym i uroz ma ico nym
je dzon ku przy go to wa nym przez or ga ni za -
to rów. Spo tka nie mia ło bar dzo ro dzin ny
cha rak ter. By li na nim my Êli wi, ich ˝o ny
i sym pa tie, nie jed no krot nie z dzieç mi i wnu -
ka mi, a po byt uprzy jem niał ze spół KA S-
KA DA z San tocz na. Jak by by ło ma ło ró˝ ne -

go ro dza ju prze kà sek, po go dzi nie na te ren sta ni cy wje chał
wspa nia le upie czo ny dzik, któ ry na tych miast stał si´ atrak cjà wie-
czo ru. A był bar dzo smacz ny. Wiem co mó wi´. Bie sia da prze cià -
gn´ ła si´ do póê nych go dzin wie czor nych. W imie niu wszyst kich
(zgo d´ na to otrzy ma łem) uczest ni ków spo tka nia, chciał bym ser-
decz nie po dzi´ ko waç Pa ni Wójt Gmi ny Kło da wa An nie Mo łod -
ciak oraz Pre ze so wi KŁ Wilk Lesz ko wi Waw rzy nia ko wi za zor ga -
ni zo wa nie tak wspa nia łej im pre zy. Im pre zy, w któ rej udział bie rze
si´ z ogrom nà przy jem no Êcià. 

PPoo  zzddrraa  wwiiaamm..  DDBB  
TT..  KKrróóll
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– Kło daw skie Wie Êci: Skàd wzi´ ło si´ u cie bie za in te re so wa nie wła -
Ênie bok sem? Jest to prze cie˝ ty po wo m´ ska dys cy pli na?
– Iza be la Paw łow ska: Mam wkla sie ko le g´, któ ry tre nu je boks. To

wła Ênie on za ch´ cił mnie do upra wia nia tej dys cy pli ny. Wpaê dzier -
ni ku ubie głe go ro ku po szłam na tre ning, spodo ba ło mi si´ i za cz´ -
łam çwi czyç. 
– KW: Wi´c tre nu jesz sto sun ko wo nie-

dłu go, a ju˝ od nio słaÊ wiel ki suk ces. Ile
cza su po Êwi´ casz za tem tre nin gom? Kto
jest two im tre ne rem? 
– IP: Tre nu j´ trzy ra zy w ty go dniu

po go dzi nie. Za j´ cia od by wa jà si´ w sa -
li spor to wej ZS Ga stro no micz nych
w Go rzo wie Wlkp. po okiem tre ne rów
Grze go rza Swa dow skie go iRo ber ta Ko-
zic kie go. 
–KW: Ile dziew czyn tre nu je ra zem z to -

bà w klu bie?
– IP: Obec nie w klu bie çwi czy 7 dziew czyn, w tym re pre zen tant -

ka Pol ski Alek sa dra Pacz ka. 
– KW:  Bok su jesz w ka te go rii wa go wej…
– IP: 80 ki lo gra mów. 
– KW: Fi nał Mi strzostw Pol ski od by wał si´ w To ru niu, a me dal wy-

wal czy łaÊ w Ra do miu. Jak to si´ sta ło? 
– IP: Pierw sze wal ki rze czy wi Êcie od by ły si´ wTo ru niu, ale z uwa -

gi na ˝a ło b´ na ro do wà wal ki fi na ło we zo sta ły ro ze gra ne wRa do miu,
pod czas Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ̋ y. 
– KW: Kto był two im prze ciw ni kiem w wal ce o zło ty me dal?
– IP: Wal czy łem z An nà Ma li szew skà z To ru nia. Po ko na łam jà

przez pod da nie tre ne ra w III run dzie.
– KW:  Ja kie trze ba mieç pre dys po zy cje do upra wia nia bok su?

– IP: Trze ba su mien nie tre no waç, byç wy trwa łym. Upra wia jàc
boks mo˝ na kształ to waç swój cha rak ter. 
– KW:   Ja kie sà two je moc ne stro ny w rin gu?
– IP: Je stem od por na na ból, mo ja sil na stro na to cio sy le we pro-

ste.
– KW: Przed to bà za tem wiel ka ka rie ra.

Mo ̋ e w przy szło Êci b´ dziesz wal czyç w re -
pre zen ta cji na ro do wej, jak wspo mnia na
wcze Êniej two ja ko le ̋ an ka?
– IP: Po zdo by ciu zło te go me da lu mam

du ̋ à szan s´ po je chaç naMi strzo stwa Eu-
ro py. Cze kam wła Ênie na po twier dze nie
otrzy ma nia no mi na cji z Pol skie go Zwiàz -
ku Bok ser skie go. 
– KW:  Kto jest two im wzo rem spor tow -

ca? 
– IP: Agniesz ka Ry lik – naj lep sza do-

tych czas za wod nicz ka w hi sto rii ko bie ce -
go bok su w Pol sce.
– KW: Dzi´ ku jàc za roz mo w´, ˝y cz´ w imie niu na szych czy tel ni ków

wy trwa ło Êci w kon ty nu owa niu ka rie ry i sa mych suk ce sów w rin gu jak
rów nie˝ w ˝y ciu oso bi stym. 
– IP: Dzi´ ku j´ bar dzo. 

RRoozz  mmoo  ww´́  pprrzzee  pprroo  wwaa  ddzziiłł  GG..  ZZaa  ppyy  ttooww  sskkii

IIzzaa  bbee  llaa  PPaaww  łłooww  sskkaa  ––  uurr.. 1155..0099..11999933  rr..,,  mmiieesszz  kkaa  ww SSaann  ttoocczz  nniiee,,  jjeesstt
uucczzeenn  nnii  ccàà  ZZSS  GGaa  ssttrroo  nnoo  mmiicczz  nnyycchh,,  aallee  zzaa  mmiiee  rrzzaa  kkoonn  ttyy  nnuu  oowwaaçç  nnaa  --
uukk´́  ww sszzkkoo  llee  ssppoorr  ttoo  wweejj..  RRee  pprree  zzeenn  ttuu  jjee  kklluubb  BBKKSS  GGoo  rrzzóóww  WWllkkpp..,,
wwwwooll  nnyymm  cczzaa  ssiiee,,  kkttóó  rree  ggoo  pprraakk  ttyycczz  nniiee  nniiee  mmaa,,  ppoo  mmaa  ggaa  rroo  ddzzii  ccoomm
ww pprroo  wwaa  ddzzee  nniiuu  mmaa  łłeejj  ggaa  ssttrroo  nnoo  mmiiii..  BBookkss  uupprraa  wwiiaa  oodd ppaaêê  ddzziieerr  nnii  --
kkaa 22000099  rr..  

Nasza Mistrzyni
Wywiad z Izabelą Pawłowską złotą medalistką Mistrzostw Polski Juniorek w boksie

W lip cu br. na bo isku wWoj cie szy cach zo stał ro ze gra ny tur niej
opu char Wój ta Gmi ny Kło da wa wpił ce no  ̋nej. Do tych czas by ły roz-
gry wa ne je dy nie tur nie je ha lo we. W tym ro ku na to miast po raz
pierw szy ro ze gra ny zo stał tur niej na otwar tym bo isku. Przed roz po -
cz´ ciem za wo dów spadł in ten syw ny deszcz, któ ry spo wo do wał, ˝e
mu ra wa by ła bar dzo Êli ska. Po mi mo trud nych wa run ków za wod ni -
cy na szych klu bów spor to wych ra dzi li so bie nie êle wal czàc o ka˝ dà
pił k´. Był to dla nich do bry tre ning przed no wym se zo nem, a tre ne -
rzy mo gli prze te sto waç no wych za wod ni ków. 
Ka˝ dy klub otrzy mał sprz´t spor to wy, pu cha ry i dy plo my, a naj -

lep si za wod ni cy na gro dy rze czo we. Or ga ni za to rem tur nie ju był
urzàd gmi ny. Kon ku ren cje prze pro wa dził Hen ryk Wie czo rek.
TTaa  bbee  llaa  kkooƒƒ  ccoo  wwaa  ttuurr  nniiee  jjuu  ssee  nniioo  rróóww::
11..  RRóó  ̋̋ aa  RRóó  ̋̋ aann  kkii
22..  SSHHRR  WWoojj  cciiee  sszzyy  ccee  
33..  FFCC  KKłłoo  ddaa  wwaa
44..  RRKKSS  RRyy  bbaa  kkoo  wwoo  

Podsumowanie turnieju o puchar Wójta Gminy Kłodawa
w piłce nożnej

Utwo rzo ny w ubie głym ro ku Ry ba kow ski Klub Spor to wy, wy stę pu ją cy
w kla sie B. Ży czy my suk ce sów!
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TTaa  bbee  llaa  kkooƒƒ  ccoo  wwaa  ttuurr  nniiee  jjuu  ttrraammpp  kkaa  rrzzyy::
11..  JJuu  nniioorr  RRóó  ̋̋ aann  kkii
22..  FFCC  KKłłoo  ddaa  wwaa  
33..  SSHHRR  WWoojj  cciiee  sszzyy  ccee
44..  RRóó  ̋̋ aa  RRóó  ̋̋ aann  kkii

W cza sie te go rocz nych wa ka cji na bo isku wWoj cie szy cach mło-
dzie  ̋z te re nu gmi ny mo gła sp  ́dzaç czas na spor to wo. Pa no wie Hen-
ryk i Da mian Wie czo rek z LUKS Ju nior Ró ̋ an ki or ga ni zo wa li tur-
nie je pił kar skie, któ rych wy ni ki po da je my po ni ̋ ej:
I miej sce – Woj cie szy ce I – 44 punk ty (Bram ki 55: 30)
II miej sce – Ró ̋ an ki – 41 punk tów (Bram ki 54: 22)
III miej sce – Woj cie szy ce II – 27 punk tów (Bram ki 38: 44)
IVmiej sce – Kło da wa – 6 punk tów (Bram ki 16: 65)

Dnia 12 wrze Ênia 2010 r. od by ła si´ uro czy stoÊç wr´ cze nia
me da li z oka zji 50-le cia po ̋ y cia mał ̋ eƒ skie go. Ju bi le usz ob-
cho dzi ło szeÊç par: Paƒ stwo Ja dwi ga i Sta ni sław ̊ o ł´ dzie jew scy,
Ali na i Je rzy Gło do, Ire na i Edward Wil dan ger, We ro ni ka i Jan
Gar dzie le wicz, Ma ria i Jan OnyÊ ko, Sta ni sła wa i Wła dy sław
Sta si szyn. Me da le nada ne przez Pre zy den ta RP wr´ czy li Wójt
Gmi ny Kło da wa oraz Prze wod ni czà cy Ra dy Gmi ny. Wło da rze
gmi ny do ce nia jàc trwa łoÊç zwiàz ków mał ̋ eƒ skich do stoj nych
Ju bi la tów zło ̋ y li im ˝y cze nia: zdro wia oraz sił do Êwi´ to wa nia
ko lej nych ju bi le uszy. An na Mo łod ciak w sło wach skie ro wa nych
do Ju bi la tów pod kre Êli ła: „prze ̋ y li Êcie Paƒ stwo ze so bà wie le lat,
w któ rych by ło wie le Êwiàt i uro czy sto Êci, ale my Êl´, ˝e nie Êwi´ -
ta i uro czy stoÊç by ły dla Paƒ stwa naj wa˝ niej sze. Sà dz´, ˝e dla
Paƒ stwa naj wa˝ niej sze by ły zwy kłe co dzien ne dni. Uczu cie obec-
no Êci dru gie go czło wie ka na wet w mil cze niu. To Was łà czy ło
i umac nia ło Wa szà mi łoÊç. Ka˝ dy dzieƒ Wa sze go ˝y cia to bo ga -
ta i pi´k na kar ta hi sto rii ro dzi ny, ale i na szej gmi ny, bo wła Ênie
tu sp´ dzi li Êcie swo je naj pi´k niej sze la ta. 50 lat te mu przy si´ ga -
li Êcie so bie Paƒ stwo wier noÊç i nie skoƒ czo nà mi łoÊç, a praw dzi -
wà mi łoÊç po zna je si´ nie po jej si le, lecz po cza sie jej trwa nia”.

W uro czy sto Êci udział wziàł tak ̋ e pro boszcz kło daw skiej pa ra -
fii – ks. T. Sta chu ra. 
Ju bi le usz 50-le cia po ̋ y cia mał ̋ eƒ skie go prze biegł w szcze gól -

nej, nie mal ro dzin nej at mos fe rze. Gmin ny ze spół „Kło da wian -
ki” na stro jo wo Êpie wał i przy gry wał do taƒ ca. Zło tym Ju bi la tom
˝y czy my ko lej nych lat ˝y cia w zdro wiu, zgo dzie, wza jem nej mi-
ło Êci i po sza no wa nia oraz sza cun ku dzie ci i wnu ków.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

OGŁOSZENIE O  UROCZYSTOŚCI ZŁOTYCH
GODÓW ZWIĄZANYCH Z NADANIEM MEDALI 

„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”

Niniejszym informuję, że na podstawie ustawy z dnia 
16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach,
(Dz.U. z 1992r. nr 90, poz. 450, ze zm.) Parom, które
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, Prezydent RP
może nadać medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Łącznie z nadaniem tego odznaczenia Urząd Stanu Cy-
wilnego w Kłodawie organizuje dla Szanownych Jubilatów
uroczyste wręczenie odznaczeń i jubileusz Złotych Godów.
Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:
- dowody osobiste małżonków,
- odpis aktu małżeństwa z roku 1961 r.

Termin zgłoszenia par małżeńskich: do końca listopada 2010r.
Zgłaszać  można wszystkich chętnych jubilatów mających
miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Kło-
dawa bez względu na to, czy jubilaci zawierali małżeństwo w
Kłodawie, czy  też w innym urzędzie.

Zgłoszenia mogą dokonać jubilaci osobiście lub osoby na-
jbliższe jubilatom. W celu zgłoszenia wniosku proszę o kon-
takt osobisty lub telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego
Kłodawa, ul.Gorzowska 40, tel. (95) 7216-671.

Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak

Wieści z USC
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Napo czàt ku no we go ro ku szkol ne go, kie dy dzie ci i mło dzie˝ idà
do szko ły a dni sta jà si  ́krót sze, chciał bym przy po mnieç opierw szeƒ -
stwie Chry stu sa wna szym ̋ y ciu. Ja ko chrze-
Êci ja nie wie my, ̋ e Chry stus jest Kró lem, Pa-
nem Hi sto rii i Wszech Êwia ta i dla ka˝ de go
z nas po wi nien byç naj wa˝ niej szà Oso bà
w˝y ciu. Ale co dzien noÊç po ka zu je, ̋ e cz  ́sto
jest ina czej. Kon cen tru je my si´ na so bie, go-
ni my zapie nià dzem, „na sze spra wy” przy sła-
nia jà nam wie le.
Dla te go po okre sie wa ka cji, w czas po-

wro tu do na szych zwy kłych za j´ç i obo wiàz -
ków, pra cy i na uki, wpi su je si´ Od no wie nie
Mi sji Âwi´ tych. Pa mi´ ta my jesz cze ubie gło rocz ne
Mi sje Âwi´ te, za koƒ czo ne In tro ni za cjà Ser ca Je zu -
so we go wna szej pa ra fii. Wo ła li Êmy wte dy: „Je zu, je -
steÊ Kró lem! Je zu, je steÊ mo im Kró lem!”. Ile dziÊ
z te go wo ła nia zo sta ło? Od no wie nie Mi sji mia ło
nam t´ praw d´ przy po mnieç, ale rów nie˝
jesz cze wzmoc niç t´ de cy zj´. Po za koƒ cze -
niu je ste Êmy prze ko na ni, ˝e to si´ uda ło.
Chce my, by ta praw da nie ustan nie nam to-
wa rzy szy ła wdzi siej szych, trud nych cza sach.
Ko rzy sta jàc z oka zji chciał bym przy po -
mnieç naj wa˝ niej sze wy da rze nia z ˝y cia pa-
ra fii, ja kie dzia ły si´ od Mi sji Pa ra fial -
nych.
W dniach 23-28 kwiet nia wie lu z nas

uczest ni czy ło wpiel grzym ce doWil na, któ -
re jest bar dzo za ko rze nio ne whi sto ri  ́na szej Oj czy zny. Podro dze na-
wie dzi li Êmy te˝ pi´k ne sank tu aria ma ryj ne w Gie trz wał dzie i Âwi´ -
tej Lip ce. Uczest ni czy li Êmy we Mszy Êw. w ka pli cy klasz tor nej
w Nie po ka la no wie, któ ry zwià za ny jest z ˝y ciem i dzia łal no Êcià Êw.
Mak sy mi lia naMa rii Kol be go, wiel kie go czci cie la Nie po ka la nej im  ́-
czen ni ka II woj ny Êwia to wej.
Mi ni stran ci i scho la uczest ni czy li wma ju w piel grzym ce do sank -

tu arium Mat ki Bo ̋ ej Ju trzen ki Na dziei w Gro dow cu k. Gło go wa.

Piel grzy mo wa li ra zem z ksi´ dzem An drze jem, na szym wi ka riu szem,
któ ry przed przyj Êciem do Kło da wy wła Ênie tam peł nił po słu g´ ka-

płaƒ skà. Po dro dze za trzy ma li si´ w pi´k nym po-
cy ster skim klasz to rze wPa ra dy ̋ u, wktó rym znaj-
du je si´ Wy˝ sze Se mi na rium Du chow ne.
W tym ̋ e Pa ra dy ̋ u na si mi ni stran ci za j´ li 3 miej -
sce w Die ce zjal nym Tur nie ju Pił kar skim w ka te -
go rii szkół gim na zjal nych.
Czer wiec przy niósł nam dwie Msze Êw. Pry mi-

cyj ne od pra wio ne przez ks. Do mi ni ka Or lic kie go
i ks. Krzysz to fa Or na tow skie go, któ rzy
wna szej pa ra fii od by wa li prak ty k  ́dusz pa-
ster skà. ˚y czy my im Bo ̋ e go bło go sła -
wieƒ stwa i opie ki Mat ki Bo ̋ ej na dal sze
dni i la ta ka płaƒ skiej słu˝ by w ju˝ swo ich
pa ra fiach.
Z Mszà Êw. ks. Krzysz to fa po łà czo ny

był Trze ci Fe styn Pa ra fial ny, któ re go ce lem
by ła zbiór ka pie ni´ dzy na ogrze wa nie ko-
Êcio ła w Kło da wie. Za uczest nic two i zło -
˝o ne ofia ry ser decz ne Bóg za płaç. Z ra cji

na kosz tow nà in we sty cj´ plan zo sta nie zre ali zo -
wa ny w przy szłym ro ku.
War to wspo mnieç, ̋ e na ko Êcie le wŁo Ênie po-

ja wił si´ no wy, pi´k ny dach z „kar piów ki”. Odcza -
sów po wsta nia miej sco wej Êwià ty ni nie by ło tam tak
po wa˝ ne go re mon tu. Miesz kaƒ ców ma łych miej -
sco wo Êci Ło Êna i Lip po dzi wia my za wiel kie dzie -
ło i dzi´ ku je my wszyst kim ofia ro daw com!

Dzi´ ki Bo gu wna szej pa ra fii wie le si´ dzie je. Chce my, aby wszyst -
ko do ko ny wa ło si  ́ z my Êlà o pierw szeƒ stwie Chry stu sa. Nie mo  ̋-
na ina czej pa trzeç nana szà rze czy wi stoÊç, jak wła Ênie przez t  ́per spek-
ty w´. Wszel kie re mon ty, wszel kie piel grzym ki i wszyst ko in ne
pra gnie my czy niç zmi ło Êci doChry stu sa. To jest pierw szy i naj wa  ̋niej -
szy cel na sze go za an ga ̋ o wa nia. Niech Chry stus Król b  ́dzie naj wa  ̋-
niej szy w na szych ser cach, ro dzi nach i pa ra fii!

Czynić wszystko z myślą o Bogu

Ostat nie la ta w Pa ra fii wRó ̋ an kach
to wie le no wych ini cja tyw, cià gle cie szy -
my si´ no wym pi´k nym Ko Êcio łem
wZdro isku.
Czas bu do wy si´ skoƒ czył, ale ko Êciół

wy ma ga cià gle opie ki i tro ski. Do sko na -
le w tej ro li speł nia si´ pa ni Do ro ta Cie-
Êla. Jak sa ma mó wi, mo je ma rze -
nie si´ speł ni ło, wio ska ma swo jà
Êwià ty ni´ bo Zdro isko to nie by le
ja ka spo łecz noÊç za słu ̋ y ło so bie
na pi´k ny ko Êció łek. Te raz trze ba
o to miej sce dbaç i je upi´k szaç
na mia r´ na szych ma rzeƒ i po -
trzeb.
Jesz cze ra doÊç ze Zdro iska si´

nie skoƒ czy ła, a ju˝ no wa – to ko Êciół w Ry ba ko wie, wy sił kiem wie -

lu miesz kaƒ ców Ry ba ko wa, Zdro iska, San tocz na do ko-
na no pi´k nej roz bu do wy ko Êcio ła. Po Êwi´ ce nia ko Êcio -
ła do ko nał Or dy na riusz Die ce zji Zie lo no gór sko -Go -
rzow skiej ks. bp Ste fan Reg munt. 
WRó ̋ an kach wna szym ko Êcie le pa ra fial nym cià gle

trwa jà pra ce re mon to we. Wy sił kiem Ra dy Pa ra fial nej
na cze le z prze wod ni czà cym – An drze jem De rà oraz
prze wod ni czà cym Fun da cji EC LE SIA Jó ze fem Koƒ-
cza kiem, do ko na no ju˝ re mon tu i wy stro ju wn´ trza
ko Êcio ła. 

Pi´k nie je te˝ ko Êciół w San tocz nie iWoj cie szy cach. Ale pa ra fia
to nie tyl ko mu ry. 
Pi´k nie prze ̋ y li Êmy Mi sje Pa ra fial ne. Oj co wie Re demp to ry Êci:

oj ciec An to ni i Sta ni sław przy go to wa li nam praw dzi wà uczt  ́du cho -
wà. A sio stry Mi ło sier dzia pi´k nie po pro wa dzi ły mi sje dla dzie ci
i mło dzie ̋ y.
Bóg za płaç wszyst kim or ga ni za to rom tych dzieł.

Parafia Św. Stanisława Kostki w Różankach ma powody
do radości
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