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Drodzy Rolnicy! Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Kłodawa!
Zakończyły się tegoroczne żniwa. Jak co roku spotykamy się na dożynkach gminnych, by wspólnie cieszyć
się pozyskanym plonem. Tegoroczna aura wystawiła na próbę cierpliwość, upór i nadzieję  rolników. Pomimo
kapryśnej i zmiennej pogody udało się zebrać tegoroczne płody ziemi. Chociaż zbiory nie są tak obfite, jakich
byśmy oczekiwali, to dziękujmy Bogu za to, że ominęły naszą Ziemię Kłodawską kataklizmy, które dokonały
w wielu rejonach kraju ogromnych zniszczeń w uprawach i zabudowaniach. W imieniu społeczności gminnej
pragniemy podziękować Wam rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw, ryb i innych produktów
rolnych za trud pracy, jaki wkładacie by wydobyć plon, którym obdarzyła nas ziemia. 

Drodzy Państwo!
Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem, ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci
przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Jako władze gminy dołożymy wszelkich starań aby ten podział
naszego ,,gminnego” chleba był sprawiedliwy i aby nawet mała kruszyna nie została zmarnowana. Symbolem
naszego gminnego chleba jest wspólnie wypracowany z mieszkańcami gminy budżet i realizowane zadania. 
Za pośrednictwem  ,,Kłodawskich Wieści” pragniemy Państwu przedstawić informacje o naszych działaniach 
w pierwszych  miesiącach tej kadencji. 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Kłodawa
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Inwestycje

INWESTYCJE 2011
Gmina Kłodawa wciąż zmienia swoje oblicze. Również w tym roku widoczne są
efekty wielu inwestycji realizowanych w poszczególnych miejscowościach. 

Obiekty kubaturowe

•Roz bu do wa bu dyn ku Ze spo łu Szkół 
w Kło da wie

W obiek tach trwa ją pra ce wy koń cze nio we, ma lo wa ne są po miesz cze -
nia, ukła da ne są płyt ki na ścia nach i po sadz kach, mon to wa ny jest
osprzęt sa ni tar ny i elek trycz ny. W sa li spor to wo -re ha bi li ta cyj nej fa -
chow cy in sta lu ją okła dzi nę aku stycz ną na ścia nach i su fi cie. Te ren wo -
kół bu dyn ków, pod par kin gi, chod ni ki i doj ścia zo stał pod da ny
in no wa cji. Kon trak to wa ne jest wy po sa że nie sal lek cyj nych, pla cu za -
baw oraz sprzę tu spor to we go. 

•Remontu dachu sali wiejskiej w Łośnie
W ramach prac remontowych wykonano naprawę konstrukcji budynku,
wzmocniono krokwie, ściągi ścian i co najważniejsze, zmienione zostało
pokrycie dachowe z ciężkiej dachówki ceramicznej na blachodachówkę.
Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.  

•Wykonanie dachu na budynku świetlicy wiejskiej 
w Mironicach

W 2010 roku w Mironicach  z gotowych elementów kontenerowych
została wybudowana świetlica wiejska. W roku bieżącym wspólnie 
z sołectwem sfinansowano budowę dachu na tym budynku. Na obiekcie
wykonana została konstrukcja drewniana, na której zostało ułożono
pokrycie z blachodachówki. 

•Wykonanie wiaty na drewno przy budynku Izby
Tradycji Kulturowych w Zdroisku

Ponieważ przy budynku Izby Tradycji nie ma żadnego budynku
gospodarczego, podjęliśmy działania mające na celu wybudowanie
jeszcze w tym roku wiaty drewnianej, która swoją architekturą będzie
nawiązywać do wyremontowanego obiektu. 

•Świetlica wiejska w Różankach 
Korzystając z możliwości pozyskania środków pozabudżetowych
złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie
inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie
trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku.
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•Budynek gospodarczy w Santocku
Zakupiono materiał na pokrycie dachu na budynku gospodarczym przy
świetlicy wiejskiej. Prace wykonają strażacy z miejscowej OSP.

•Boisko do siatkówki plażowej w Wojcieszycach
W ramach programu „Lubusik” przy współfinansowaniu Urzędu
Marszałkowskiego na plaży powstało boisko do piłki siatkowej.
W ramach inwestycji poddano rozbiórce budynek nieczynnej
deszczowni, zniwelowano teren, nawieziono piasek oraz zakupiono
siatkę, słupki oraz taśmy wyznaczające boisko.

•Boisko sportowe w Santocku
W miejscowości powstało nowe boisko sportowe. Trwają prace
pielęgnacyjne (niwelowanie terenu, koszenie, nawożenie), będą
zamontowane nowe ławki.

•Boisko do siatkówki plażowej w Santocznie
Z inicjatywy rady sołeckiej wykonano boisko do siatkówki plażowej.

•Boisko sportowe w Wojcieszycach
W celu zabezpieczenia płyty boiska przed dewastacją wykonano
ogrodzenie  z siatki stadionu sportowego. Ponadto przygotowano
bramy wejściowe – wjazdowe natomiast za bramkami boiska
głównego zrobiono konstrukcję pod łapacze piłek.

Obiekty sportowe
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•Sieć wodociągowa w Kłodawie
Na 400 m odcinku ul. Czereśniowej ułożono sieć wodociągową.
Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie ciśnienia w sieci oraz
umożliwi podłączenie nowych mieszkańców na osiedlu Jabłonna. 

•Sieć kanalizacyjna w Santocku 
W bieżącym roku rozpoczniemy budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w obrębie ul. Owocowej, Ogrodowej i Śliwkowej. Ze względu na
możliwość pozyskania środków poza budżetowych zadanie będzie
kontynuowane w roku 2012.  

•Grunty pod garaże w sołectwie Różanki Szklarnia 
Prowadzone są rozmowy z panem Maciejem Mularskim, właścicielem
Zakładu Ogrodniczego w Różankach, w sprawie nieodpłatnego
przejęcia 2 arów gruntów pod budowę garaży dla mieszkańców
sołectwa Różanki-Szklarnia. 

•Zakup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Rybakowie
Trwają procedury związane z nabyciem nieruchomości od osoby
prywatnej pod budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej. Ze względu na
brak miejsc parkingowych przy tym obiekcie, sołectwo miało
utrudnione warunki organizowania wszelkich spotkań i imprez
okolicznościowych.

•Ogrodzenie przy sali wiejskiej w Chwalęcicach
Na placu przy sali wiejskiej  w ramach prac interwencyjnych wykonane
zostało ogrodzenie z paneli drewnianych od strony prywatnej posesji.

•Boisko sportowe w Chwalęcicach
Na boisku zamontowane zostało dodatkowe oświetlenie oraz
utwardzona droga dojazdowa.

Infrastruktura techniczna
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•Zakończył się remont ulicy Rubinowej
w Kłodawie

Zakres prac obejmował wykonanie nakładki
bitumicznej na długości 300 m oraz odwodnienie tej
części ulicy. Inwestycja została w całości
sfinansowana z budżetu gminy. 

•Ścieżka w Różankach przy ul. Dębowej
Na terenie ,,parku dębowego”w Różankach przy ul. Dębowej
wybudowano ścieżkę z frezu bitumicznego o długości 300 m.

•Peron w Różankach
Od 1 lipca br. nastąpiła zmiana przewoźnika komunikacji podmiejskiej
obsługującej w ramach dofinasowania z budżetu gminy miejscowości
Różanki i Wojcieszyce. W tym celu powstał w Różankach peron dla
wysiadających pasażerów oraz pętla do zawracania autobusów. 

Dalsze plany:
Gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze
Dobiegniewskie” o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Ryby 2007–2013, zadania pn. ,,Budowa małej infrastruktury
turystycznej przy brzegu jeziora Mrowinko w miejscowości Santoczno
wraz z budową parkingu i remontem nawierzchni”. Projekt po ocenie
przez Komitet LGR został zakwalifikowany do dofinansowania i czeka
na ostateczne zatwierdzenie przez Lubuski Urząd Marszałkowski. 

Inwestycje drogowe
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Od czerw ca do lip ca Lo kal ne Gru py Dzia ła nia ogło si ły na bo -
ry wnio sków o do fi nan so wa nie pro jek tów za dań in we sty cyj -
nych. Gmi na Kło da wa zło ży ła wnio sek do LGD Kra ina
Szla ków Tu ry stycz nych na do fi nan so wa nie za da nia pt. „Re -
mont oraz wy po sa że nie świe tli cy wiej skiej w miej sco wo ści Woj -
cie szy ce”. Wnio sek speł nił kry te ria wy bo ru – jest zgod ny
z Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju i zo stał za kwa li fi ko wa ny do do -
fi nan so wa nia w ra mach dzia ła nia: Od no wa i roz wój wsi Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013. Cze ka my
na prze ka za nie wnio sku do Urzę du Mar szał kow skie go i pod -
pi sa nie umo wy.
Z ko lei do Lo kal nej Gru py Ry bac kiej,, Po je zie rze Do bie gniew -
skie” zło ży li śmy wnio sek na za da nie pn. „Bu do wa ma łej in fra -
struk tu ry tu ry stycz nej przy brze gu je zio ra Mro win ko
w miej sco wo ści San tocz no wraz z bu do wą par kin gu 
i re mon tem na wierzch ni uli cy Je zior nej” oraz „Bu do wa dro gi
do za bu do wań miesz kal nych w miej sco wo ści Li py”. Wnio ski
upla so wa ły się na szczy cie li sty ran kin go wej pro jek tów – uzy -

ska ły naj więk szą licz bę pun ków zgod no ści z Lo kal ną Stra te -
gią Roz wo ju Ob sza rów Ry bac kich i zo sta ły wy bra ne do re ali -
za cji ja ko pierw sze. Po uwa gach Urzę du Mar szał kow -skie go
na stą pi pod pi sa nie umo wy. 
Na to miast wnio sek na do fi nan so wa nie przed się wzię cia „Prze -
bu do wa bu dyn ku świe tli cy wiej skiej z bu do wą in fra struk tu ry
tech nicz nej i za go spo da ro wa niem te re nu w miej sco wo ści Ró -
żan ki” w ra mach osi 3 dzia ła nie „Od no wa i roz wój Wsi” Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013 pod da wa ny
jest obec nie oce nie me ry to rycz nej. De cy zję o za kwa li fi ko wa niu
do re ali za cji Urząd Mar szał kow ski po dej mie we wrze śniu 2011 r.
W trak cie re ali za cji jest in we sty cja „Re mont po kry cia da cho we -
go w bu dyn ku sa li wiej skiej w miej sco wo ści Ło śno” 
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013. 
W mia rę ogła sza nia no wych kon kur sów, bę dzie my sta rać się 
o wspar cie fi nan so we ko lej nych przed się wzięć. 

Be�ata�Grze�go�lec�

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
na realizację zadań gminnych

Świetlica wiejska w Wojcieszycach

Droga w Lipach Świetlica w Różankach
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Za twier dzo no zak tu ali zo wa ną li stę ran kin go wą dla pro jek tów
zgło szo nych w ra mach VI kon kur su dla dzia ła nia 1.1. Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Ko lej na ak tu ali za cja
li sty ran kin go wej dla kon kur su nr 6/PO IiŚ/1.1/11/2009 wy ni ka
z pla no wa ne go prze ka za nia do dat ko wych środ ków na re ali za -
cję I prio ry te tu PO IiŚ. Mi ni ster stwo Fi nan sów wy da ło wa run ko -
wą zgo dę na za kon trak to wa nie do dat ko wych środ ków w ra mach
dzia ła nia 1.1 PO IiŚ w wy so ko ści 170 mln eu ro, któ re ma ją zo -
stać prze ka za ne na prio ry tet I z tzw. do sto so wa nia tech nicz ne go.
W wy ni ku ak tu ali za cji pro jekt pn. „Upo rząd ko wa nie go spo dar ki
wod no -ście ko wej na ob sza rze Związ ku Ce lo we go Gmin MG -6”
otrzy mał sta tus pro jek tu pod sta wo we go. 

Pod pi sa nie przez Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za -
cji Sp. z o.o. w Go rzo wie Wlkp. umo wy o do fi nan so wa nie bę dzie
jed nak moż li we do pie ro po za twier dze niu zmian w PO IiŚ przez
Ko mi sję Eu ro pej ską. W związ ku z po wyż szym PWiK Sp. z o.o.
zło ży ło w Na ro do wym Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej wnio sek o po życz kę na po kry cie wkła du eu ro pej -
skie go.

Pro jekt prze szedł ko lej ny etap we ry fi ka cji. Zo stał prze tłu ma -
czo ny i oce nio ny przez eks per tów JA SPERS, któ rzy zgło si li swo -
je uwa gi i pro po zy cje. Obec nie trwa ak tu ali za cja ca łej
do ku men ta cji. 

W gmi nie Kło da wa III etap roz po czął się 2 la ta te mu. Wów -
czas wspól nie z Przed się bior stwem Wo do cią gów i Ka na li za cji
wy bu do wa ny zo stał sa ni tar ny ko lek tor tłocz ny z Ró ża nek do Go -
rzo wa Wlkp., któ re go koszt wy niósł bli sko 1 mln zł. Po wsta ła tam
rów nież prze pom pow nia ście ków (in we sty cja PWiK). Przed się -
wzię cia te sta no wi ły wkład wła sny gmi ny do zło żo ne go wnio sku.
Pod ję te dzia ła nia wy mu si ły na gmi nie za mknię cie oczysz czal ni
ście ków w Ró żan kach i wy bu do wa nie no wej sta cji zlew czej nie -
czy sto ści płyn nych. Na prze ło mie stycz nia i lu te go br. sta cja zo -
sta ła prze ka za na do eks plo ata cji Przed się bior stwu Wo do cią gów
i Ka na li za cji Sp. z o.o. w Go rzo wie Wlkp. War tość ca łej in we sty -
cji zwią za nej z wy bu do wa niem sta cji zlew czej wy nio sła 318 tys. zł. 

W ra mach III eta pu w Gmi nie Kło da wa zo sta nie wy bu do wa -
nych 32,43 km sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w tym: w Kło da -
wie 10,85 km, w Ró żan kach 9,16 km, w Chwa lę ci cach 9,05 km
i w Woj cie szy cach 3,37 km. Po nad to pla no wa na jest bu do wa sie -
ci wo do cią go wej (5,70 km), któ ra po zwo li za si lić miej sco wość
Mi ro ni ce (od stro ny Kło da wy) oraz miej sco wość San toc ko
od stro ny Chwa lę cic od skrzy żo wa nia uli cy Par ty zan tów z uli cą
Le śną do uli cy Po li go no wej i da lej do jej skrzy żo wa nia z uli cą
Wiej ską w San toc ku oraz w Chwa lę ci cach uli ce Brzo zo wą Dę bo -
wą, Le śną, Psze nicz ną i So sno wą. 

Opra�co�wał:�G.�Za�py�tow�ski

Informacja o postępach prac w zakresie III etapu
budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kłodawa

OGŁOSZENIE
O UROCZYSTOŚCI ,, ZŁOTYCH GODÓW’’  ZWIĄZANYCH Z NADANIEM 

,,MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE’’

Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach,
(Dz. U. z 1992 r. 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 Cywilnego w Kłodawie organizuje dla Szanownych Jubilatów uroczyste
wręczenie  tego odznaczenia i jubileusz  ,,Złotych  Godów’’.

Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:
– dowody osobiste małżonków,
– odpis aktu małżeństwa z roku 1962 r.

Termin zgłoszenia  – do końca listopada 2011 r.

Zgłaszać można wszystkich chętnych jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy bez
względu na to, czy jubilaci zawierali małżeństwo w Kłodawie, czy  też w innym urzędzie. Zgłoszeń mogą dokonać
najbliższe osoby dla jubilatów lub jubilaci osobiście. W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny
z Urzędem Stanu Cywilnego Kłodawa, ul. Gorzowska 40, tel. (95) 7216-671.           

Wójt Gminy
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Sukces strażaków z Santocka
W Zbąszynku 11 czerwca br. odbyły się Wojewódzkie

Zawody Drużyn Pożarniczych. Zwycięstwo w zawodach
gminnych a następnie powiatowych zagwarantowało
strażakom z Santocka występ w zawodach wojewódzkich.
Wśród 14 startujących drużyn, nasi strażacy zajęli zaszczytne
drugie miejsce, przegrywając tylko o 2 sekundy z ochotnikami
ze Siedlnicy. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna OSP
Kaława. W klasyfikacji generalnej pań triumfowało OSP Stare
Strącze przed OSP Bobrowice i OSP Stare Kurowo.
Uatrakcyjnieniem zawodów był pokaz najmłodszych
strażaków z Rybakowa oraz występ zespołu tanecznego JMJ
z Santocka. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wśród
publiczności dominowali fani z Gminy Kłodawa, którzy
głośno dopingowali swoich druhów. 

Kło�daw�skie�Wie�ści: Jak�oce�nia�Pan�sy�tu�ację�GOK�-u?

Ja�ro�sław�Pi�ku�ła:�Sta no wi sko dy rek to ra ob ją łem sto sun ko wo
nie daw no i na chwi lę obec ną trud no jed no znacz nie oce nić
sy tu ację GO Ku, jest kil ka spraw zwią za nych z po waż ny mi
nie ja sno ścia mi do ty czą cy mi dzia łal no ści jed nost ki w cią gu
ostat nich lat. Po rząd ko wa nie księ go wo ści oraz do cho dze nie
do fak tycz ne go sta nu ma jąt ku ośrod ka zaj mu je wie le cza su.
Je śli cho dzi zaś o spra wy stric te kul tu ral ne, GOK to du ży po -
ten cjał, któ ry na le ży umie jęt nie wy ko rzy stać. 

K.�W.: Czy�lu�bi�Pan�pra�cę�z dzieć�mi?

J.�P.: Pra ca z dzieć mi i mło dzie żą jest tu spra wą naj waż niej -
szą. Zaj mu ję się ani ma cją kul tu ry od 15 lat, du żo cza su po -
świę ci łem wła śnie pra cy z dzieć mi. Od po wia da jąc na py ta nie,
pra ca z mło dzie żą jest bar dzo trud na, jed no cze śnie jed nak
da je naj wię cej sa tys fak cji. Oso bi ście uwa żam, że nie ma nic
cen niej sze go niż szcze ry uśmiech na twa rzach dzie cia ków. 

K.�W.:�Jak�ukła�da�się�współ�pra�ca�z in�ny�mi�ośrod�ka�mi�kul�tu�ry

z po�za�te�re�nu�Gmi�ny�Kło�da�wa?

J.�P.:�Za wcze śnie mó wić o współ pra cy GOK -u z ze wnętrz ny -
mi ośrod ka mi kul tu ry. Do sko na le znam struk tu ry i funk cjo no -
wa nie wszyst kich in sty tu cji z te re nu np. Go rzo wa Wlkp. Przez
ostat nie la ta współ or ga ni zo wa łem wie le im prez wraz
z Ośrod kiem Spor tu i Re kre acji, Miej skim Cen trum Kul tu ry

czy Wy dzia łem Pro mo cji i Roz wo ju Mia sta Go rzo wa. Mo ja
współ pra ca na pew no umoż li wi utrwa le nie przy jaź ni mię dzy
wy mie nio ny mi ośrod ka mi a GOK -iem. Dziś ko rzy stam z już
za wią za nych zna jo mo ści z po szcze gól ny mi ar ty sta mi. Da ło
to efek ty np. w po sta ci warsz ta tów bęb niar skich, spek ta kli te -
atral nych czy kon cer tu ze spo łu hip -ho po we go BIG UP
CREW ze Słu bic. Pierw szą in sty tu cją z któ rą trwa le współ -
pra cu je jest Ochot ni czy Hu fiec Pra cy z Go rzo wa. Przez czas
wa ka cji OHP prze pro wa dził cykl warsz ta tów i, co waż ne, za -
po wie dział ko lej ne. 

K.�W.:�Czy�miesz�kań�cy�gmi�ny�chęt�nie�uczest�ni�czą�w or�ga�-ni�zo�-

wa�nych�przez�Pa�na�im�pre�zach?

Chcieć to móc
Rozmowa z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach,
panem Jarosławem Pikułą, który został powołany na tę funkcję przez Wójta Gminy
Kłodawa z dniem 17.05.2011 r.

GMINNY OŚRODEK KLUTURY W WOJCIESZYCACH
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Wa ka cyj na ka ru ze la wy star to wa ła w ostat ni pią tek czerw ca
im pre zą pt.: „Bu du je my rzeź by z pia sku”, któ ra jed no cze śnie
by ła im pre zą koń czą cą pra cę świe tlic śro do wi sko wych
na czas let ni i roz po czy na ją cą se zon wa ka cyj ny na pla ży
w Kło da wie. W za ba wie uczest ni czy ło ok. 120 dzie ci bio rą -
cych udział w kon kur sach przy go to wa nych przez Świe tli cę
Wiej ską z Kło da wy. 

Głów ną kon ku ren cją by ły ty tu ło we „Rzeź by z Pia sku”, któ -
rych po wsta ło na kło daw skiej pla ży kil ka na ście. Po bar dzo
burz li wych ob ra dach kom sja wy róż ni ła naj lep sze „bu dow le”,
a na gro dy wrę czy ła Wójt Gmi ny Kło da wa – pa ni An na Mo -
łod ciak. Nie za bra kło też ak cen tu No cy Świę to jań skiej – kon -
kurs szu ka nia kwia tu pa pro ci przy go to wał i prze pro wa dził
Jan Ku be ra, soł tys Kło da wy. Wie czór na le żał już tyl ko do od -

Wakacje z GOK-iem
W czasie mĳających wakacji 60 dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach z naszej
gminy wypoczywało na zorganizowanych obozach i koloniach w Białce Tatrzańskiej,
Krościenku n. Dunajcem i Pogorzelicy. Wypoczynek mógł być zorganizowany dzięki
wsparciu finansowemu Kuratorium Oświaty i Gminy Kłodawa. Natomiast dla tych, którzy
pozostali  Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie w okresie wakacyjnym zaproponował
cykl imprez kulturalno-rozrywkowych. Nie zabrakło przedstawień teatralnych, warsztatów
muzycznych oraz imprez sportowych  w postaci turnieju plażowej piłki siatkowej oraz
turnieju piłki nożnej „O Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie”.

J.�P.: Przy znam, że pod tym wzglę dem je stem mi le za sko czo -
ny. Każ da im pre za od bie ra na jest z du żym en tu zja zmem i za -
in te re so wa niem. 

K.�W.:�Ja�ka�jest�Pa�na�wi�zja�roz�wo�ju�Gmin�ne�go�Ośrod�ka�Kul�-

tu�ry?�W ja�ki�spo�sób�chciał�by�Pan�ak�ty�wi�zo�wać�miej�sco�wą�spo�-

łecz�ność?

J.�P.: Chciał bym umoż li wić miesz kań com gmi ny ko rzy sta nie
z sze ro kiej ga my kon cer tów, re ci ta li oraz in nych wy da rzeń
kul tu ral nych, któ re, mam na dzie je, z bie giem cza su trwa le
wpi szą się w ka len darz or ga ni zo wa nych im prez. Je śli cho dzi
o dzie ci i mło dzież, wraz z po wa ka cyj nym wzno wie niem dzia -
łal no ści świe tlic śro do wi sko wych chciał bym za ofe ro wać funk -
cjo no wa nie sek cji ar ty stycz nych dzia ła ją cych na te re nie ca łej
gmi ny.

K.�W.:�Czy�ofer�ta�pro�gra�mo�wa�GOK�od�po�wia�da�spo�łecz�nym

za�in�te�re�so�wa�niom?

J.�P.: To py ta nie na le ży skie ro wać do miesz kań ców gmi ny. Pó -
ki co ma my za so bą okres wa ka cyj ny. Wszyst kie im pre zy

w mo jej oce nie spo tka ły się z bar dzo po zy tyw nym od bio rem.
Mam więc na dzie ję, że ofer ta pro gra mo wa tra fia w gu sta lo -
kal nej spo łecz no ści.

K.�W.:�Ja�kie�są�Pa�na�pla�ny�na przy�szłość�GOK?�Czy�bę�dzie�Pan

do�ą�żył�do po�zy�ska�nia�do�ta�cji�unĳ�nych,�by�uroz�ma�icić�ofer�tę

ośrod�ka?

J.�P.: Do ta cje unĳ ne są bar dzo waż ne w funk cjo no wa niu ta -
kich jed no stek jak GOK. Już te raz mo gę się po chwa lić po zy -
ska niem do ta cji na im pre zę, któ ra od by ła się w ma ju, czy li
„Kło daw skie go Sło wi ka”. Zło żo ny jest tak że pro jekt na 85%
do fi nan so wa nie Do ży nek Gmin nych 2011 r. Nie ste ty wie lu
rze czy nie da się zro bić bez za ple cza fi nan so we go. Oso bi ście
wy zna je za sa dę „chcieć to móc” i dzię ki te mu wie le ini cja tyw
uda je mi się zre ali zo wać bez wiel kich środ ków.

K.�W.:�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę,�ży�czę�Pa�nu�sa�tys�fak�cji�z peł�nie�-

nia�no�wej�funk�cji�oraz�re�ali�za�cji�pla�nów�i za�mie�rzeń�za�wo�do�-

wych�a tak�że�oso�bi�stych.

Roz�mo�wę�prze�pro�wa�dzi�ła�Aga�ta�Wój�to�wicz
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bior ców do ro słych. Dys ko te ka pod gwiaz da mi oraz FI RE -
SHOW – po kaz tań ca z ogniem, do star czył wie lu wra żeń
zgro ma dzo nej pu blicz no ści.

Pro po zy cję dla naj młod szych przy go to wał Te atr ART -RE
z Kra ko wa, któ ry na te re nie Gmi ny Kło da wa go ścił trzy krot -
nie. Pierw sze przed sta wie nie pt.: „Pi no kio” od by ło się 5 lip -
ca w Kło da wie. Na wi dow ni za sia dły dzie ci ze Świe tli cy
Wiej skiej w Woj cie szy cach oraz naj młod si miesz kań cy Kło -
da wy w to wa rzy stwie swo ich mam. Łącz nie spek takl obej rza -
ło po nad stu wi dzów. Ko lej ne przed sta wie nie pt.: „Dok tor
Do lit tle i je go zwie rzę ta” od by ło się 14 lip ca w Sa li Wiej skiej
w Ry ba ko wie, a osta nie z trzech za pla no wa nych spek ta kli
mia ło miej sce 3 sierp nia w San toc ku. Dzie ci wy stę po wa ły
na sce nie wspól nie z ak to ra mi, współ two rząc przed sta wie nie.
Spek ta kle bo wiem mia ły cha rak ter in te rak tyw nej za ba wy.
Gru pa ART -RE sta wia na edu ka cję te atral ną, któ ra ba wiąc

po zwa la roz wi jać ho ry zon ty oraz kszał tu je kul tu ral ną wraż -
li wość. Spek ta kle kra kow skie go te atru nie za wie ra ją agre sji
i prze mo cy, a każ da baj ka koń czy się mo ra łem uświa da mia -
ją cym wi dzom, że war to w ży ciu god nie i uczci wie po stę po -
wać. 

Na prze ło mie lip ca i sierp nia od był się cykl ca ło ty go dnio -
wych warsz ta tów. W dniach od 18 do 21 lip ca na te re nie
Gmi ny Kło da wa mia ły miej sce warsz ta ty bęb niar skie pro wa -
dzo ne przez Ar tu ra Ger la cha, by łe go mu zy ka gru py Gi ga
Drum (lau re aci Dro gi Do Gwiazd – pro gram roz ryw ko wy
TVN -u, oraz wy stęp w „Kon cer cie De biu tów” w Opo lu).
Warsz ta ty pro wa dzo ne by ły w opar ciu o ryt my ro dem z Afry -
ki obej mu ją ce ta kie in stru men ty jak djem be, con ga, bon go sy,
tam bu ry ny i in ne. Gra na bęb nach umoż li wia roz wój i od kry -
wa nie wła snych ta len tów i umie jęt no ści, na ukę ryt mi ki, ko or -
dy na cję obu pół kul mó zgo wych, przede wszyst kim zaś
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za pew nia do brą za ba wę. Za ję cia od by ły się w Woj cie szy cach,
Ło śnie, Ró żan kach Szklar ni oraz w Mi ro ni cach. 

Pierw szy ty dzień sierp nia na le żał do go rzow skie go Ochot -
ni cze go Huf ca Pra cy. Za ję cia mia ły cha rak ter co dzien nych
spo tkań w okre sie od 1 do 5 sierp nia i po ru sza ły te ma ty kę
skie ro wa ną do mło dzie ży i osób do ro słych. Woj cie szy ce, Ró -
żan ki oraz Zdro isko od wie dza li in struk to rzy pro wa dzą cy za -
ję cia na te mat: 
• po zna wa nia swo jej oso bo wo ści, umie jęt no ści kre owa nia

oraz roz wo ju wła snych pre dys po zy cji i ta len tów,
• po zy tyw ne go my śle nia,
• zdro we go sty lu ży cia, spo so bu przy go to wy wa nia na tu ral -

nych po sił ków,
• prak tycz nych po rad de ko ra cji wnętrz, na kry cia sto łów oraz

przy go to wy wa nia stro ików z po lnych kwia tów,
• pie lę gna cji cia ła oraz de mon stra cji wi za żu i kre owa nia wi -

ze run ku. 
W cza sie wa ka cji nie za bra kło rów nież emo cji spor to wych.

Wy da rze niem wzbu dza ją cym naj więk sze emo cje wśród mło -
dzie ży by ły wy jaz dy na me cze żuż lo we K. S. Ca leum Stal Go -
rzów. Bli sko 80 dzie ci ki bi co wa ło Sta li pod czas spo tka nia
li go we go z Unią Tar nów. Mi mo du żej róż ni cy w ta be li oba
klu by stwo rzy ły pa sjo nu ją ce wi do wi sko, a wy nik zde cy do wał
o wy gra nej na ko rzyść go spo da rzy do pie ro w ostat nich bie -
gach. 

Dru gi wy jazd nie był już tak szczę śli wy. Dwa au to ka ry i 115
dzie ci z te re nu gmi ny zo ba czy ło tyl ko bra my sta dio nu, po -
nie waż z po wo du złych wa run ków at mos fe rycz nych mecz zo -
stał od wo ła ny.

Po go da nie do pi sa ła rów nież w trak cie Lu bu skie go Let nie -
go Tur nie ju Pla żo wej Pił ki Siat ko wej. Do osta niej chwi li los
im pre zy stał pod du żym zna kiem za py ta nia. De cy zja o ro ze -
gra niu tur nie ju za pa dła, gdy oka za ło się, że mi mo pa da ją ce -
go desz czu swój ak ces do roz gry wek zgło si ło po nad 10
dru żyn. Uro czy ste go otwar cia do ko na ła wójt gmi ny An na
Mo łod ciak. Pa ni Wójt za ak cen to wa ła, iż tur niej jest jed no -
cze śnie za pro sze niem miesz kań ców Woj cie szyc do ko rzy sta -
nia z bo iska do pił ki siat ko wej, któ re po wsta ło w ra mach
pro jek tu „Lu bu sik – spor to we lu bu skie na la to” i zo sta ło
w du żej czę ści sfi nan so wa ne ze środ ków bu dże to wych Wo je -
wódz twa Lu bu skie go. Ce lem pro jek tu jest stwo rze nie ba zy
spor to wej w okre sie let nim oraz za pew nie nie al ter na tyw nych
form spę dza nia wol ne go cza su dla miesz kań ców i sym pa ty -
ków Gmi ny Kło da wa. Jed no cze śnie Gmi na upo rząd ko wa ła
i urzą dzi ła te ren pla ży przy je zio rze Woj cie szyc kim. Po czę -
ści ofi cjal nej prze pro wa dzo no roz gryw ki w ra mach Lu bu skie -
go Let nie go Tur nie ju Pla żo wej Pił ki Siat ko wej.

Roz gryw ki prze pro wa dzo no sys te mem bra zy li skim. Dwu -
oso bo we dru ży ny w skła dach do wol nych (w tur nie ju uczest -
ni czy ły rów nież ko bie ty) ry wa li zo wa ły o na gro dy. Naj lep szy
ze spół w skła dzie Pa weł Pu stel nik (Go rzów Wlkp.) i Mi chał
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Ma zur (Kło da wa) otrzy mał Pu char Mar szał ka Wo je wódz -
twa Lu bu skie go i wy wal czył prze pust kę do fi na ło we go tur -
nie ju na szcze blu wo je wódz kim, któ ry od bę dzie
się 27.08.2011r. w Gu bi nie. Dru gie miej sce za jął du et go spo -
da rzy w skła dzie Kon rad i Krzysz tow Brzy twa, a na naj niż -
szym stop niu po dium sta nął ro dzin ny te am w skła dzie Ma ciej
Mać ko wiak (Mię dzy rzecz) i Ma rek Mać ko wiak (Go rzów
Wiel ko pol ski), re pre zen tu ją cy fir mę Wel l mar z Go rzo wa
Wiel ko pol skie go. Na wi dow ni za sie dli licz nie przy by li miesz -
kań cy Woj cie szyc oraz przed sta wi cie le władz Gmi ny Kło da -
wa. Wszyst kim obec nym to wa rzy szy ły po zy tyw ne spor to we
emo cje. Go ście w mi łej at mos fe rze spę dzi li piąt ko we po po łu -
dnie. 

Naj więk sze za in te re so wa nie wzbu dził tu niej pił ki noż nej
o Pu char Dy rek to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Kło da wie
pod ho no ro wym pa tro na tem Wój ta Gmi ny. Roz gryw ki od by -
ły się w dwóch eta pach. Me cze gru po we ro ze gra ne zo sta ły
rów no le gle 11 sierp nia na bo iskach w Ró żan kach i w Woj cie -
szy cach. O awans do fi na łu wal czy ło osiem dru żyn z te re nu
Gmi ny Kło da wa. Czte ry naj lep sze (po dwie dru ży ny z gru -
py) re pre zen tu ją ce Woj cie szy ce, Ró żan ki, San toc ko i Kło da -
wę spo tka ły się dzień póź niej na bo isku SHR -u Woj cie szy ce.
Go spo da rze oka za li się nie zbyt go ścin ni, wy gry wa jąc ca łe za -
wo dy z kom ple tem zwy cięstw. Tro feum dla kró la strzel ców

rów nież zo sta ło u miej sco wych. Naj bar dziej sku tecz nym za -
wod ni kiem tur nie ju zo stał Ka rol Lesz czyk, któ ry zdo był 22
bram ki i ode brał sta tu et kę z rąk Wój ta Gmi ny. Wi sien ką
na tor cie był mecz to wa rzy ski po mię dzy dru ży ną zwy cię ską
a ze spo łem FC GOK, któ rej ka pi ta nem był Dy rek tor GOK -u.
Spo tka nie za koń czy ło się re mi sem 4: 4.

Im pre zą to wa rzy szą cą tur nie jo wi by ło spo tka nie pro mu ją -
ce kul tu rę Hip -Ho pu pod na zwą,, 4 ele men ty”. Eki pa ze Słu -
bic swo je za ba wy z uczest ni ka mi roz po czę ła od graf fi ti.
Na ścia nach wie życz ki sę dziow skiej po wsta ło go dło klu bu pił -
kar skie go SHR Woj cie szy ce oraz znak fir mo wy BIG UP
CREW – ze spo łu, któ ry uświet nił swo im wy stę pem ca łą im -
pre zę. Ko lej ne dwie ścia ny na le ża ły do wszyst kich chęt nych,
któ rzy otrzy ma li spraye i ru szy li do dzie ła. Po bli sko trzech
go dzi nach Smar i Ke jar (gra fi cia rze) prze ka za li pa łecz kę wi -
ce mi strzo wi Pol ski tań ca bre ak dan ce, a ca ła im pre za prze -
nio sła się do sa li wi do wi sko wej GOK -u. Bboy Ma tiz, jak
na mi strza przy sta ło, za czął od po ka zu swo ich umie jęt no ści,
a na stęp nie roz po czął warsz ta ty, ucząc pod sta wo wych fi gur
wy ko rzy sty wa nych w bre ak dan cie. Spo tka nie z kul tu rą hip -
-ho pu za koń czył wy stęp wspo mnia nej już for ma cji BIG UP
CREW ze Słu bic. 

W wa ka cje z GOK -iem nikt nie mógł na rze kać na nu dę.
Ja�ro�sław�Pi�ku�ła,�Dy�rek�tor�GOK
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Kło�daw�skie�Wie�ści:�Co�spo�wo�do�wa�ło,

że� zde�cy�do�wa�ła� się� Pa�ni� za�miesz�kać

na te�re�nie�na�szej�gmi�ny?�

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska: Gdy pod ję li -
śmy ra zem z mę żem de cy zję, że chce -
my wy bu do wać dom pod Go rzo wem
za czę li śmy się roz glą dać za od po -
wied nim miej scem. Wte dy do sta li śmy
in for ma cje o tym, że jest faj na, spo ra
dział ka w San toc ku. Pod je cha li śmy,
zo ba czy li śmy i dłu go się nie za sta na -
wia jąc zde cy -do wa li śmy, że jest to
ide al ne miej sce na po sta wie nie do mu.

K.�W:�Czy�miesz�kań�cy�San�toc�ka�wie�dzą,�iż�w ich�miej�sco�wo�ści

bę�dzie�miesz�kać�re�pre�zen�tant�ka�Pol�ski,�jed�na�z naj�lep�szych�go�-

rzow�skich�ko�szy�ka�rek?�

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska: My ślę, że po tym ar ty ku le już wię cej
osób bę dzie o tym po in for mo wa nych. A tak na po waż nie, nie
za sta na wia łam się nad tym, ale wy da je mi się, że nie jest to
naj istot niej sze. Mam tyl ko na dzie je, że na si są sie dzi, jak
i wszy scy miesz kań cy, przyj mą nas bar dzo mi ło. 

K.�W:�Jak�Pa�ni�oce�nia�za�koń�czo�ny�se�zon�li�go�wy,�czy�był�on�dla

Pa�ni�uda�ny?

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska: Osta tecz nie po przed ni se zon moż na
uznać za uda ny, w mo jej oce nie osią gnę ły śmy bar dzo du żo.
Gdy po wró ci ły śmy po prze rwie świą tecz nej oka za ło się, ze
część dziew czyn już do nas nie wró ci, a wraz z tym pod upa -
dła tro chę wia ra w suk ces. Ale po ka za ły śmy, że stać nas
na wie le, nie du żo bra ko wa ło a za gra ły by śmy w fi na le. Po tak
wy czer pu ją cym pół fi na le nie pod da ły śmy się i mi mo tro chę
okro jo ne go skła du w ostat nich spo tka niach po tra fi ły śmy po -
ko nać Lo tos Gdy nia i za wie sić na na szych szy jach brą zo we
me da le!

K.�W:�Nie�daw�no�wy�stą�pi�ła�Pa�ni�na Mi�strzo�stwach�Eu�ro�py,�któ�-

re�by�ły�roz�gry�wa�ne�w na�szym�kra�ju.�Nie�by�ły�one�jed�nak�uda�-

ne�dla�dru�ży�ny.�Pro�szę�o krót�kie�pod�su�mo�wa�nie�tej�im�pre�zy

oraz�Pa�ni�wy�stę�pu.�

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska: No nie ste ty trze ba przy znać, że nie
po ka za ły śmy się z naj lep szej stro ny w tych mi strzo stwach.
Nie był to nasz naj lep szy tur niej i my ślę, że po je go za koń cze -
niu wszy scy chcie li by o nim jak naj szyb ciej za po mnieć. Uwa -
żam, że by ła du ża szan sa, że by wejść do ko lej nej fa zy
mi strzostw, tym bar dziej szko da, po nie waż im pre za od by ła
się w Pol sce i by ły na praw dę du że szan se że by wy wal czyć so -
bie miej sce w pierw szej piąt ce tur nie ju, któ ra ma te raz moż -
li wość wal ki o Igrzy ska Olim pĳ skie.

K.�W:�Pro�szę�przy�bli�żyć�na�szym�czy�tel�ni�kom,

jak�wy�glą�da�zwy�kły�dzień�ko�szy�kar�ki,�któ�ra

gra�w czo�ło�wym�klu�bie�eks�tra�kla�sy�i re�pre�zen�-

ta�cji�Pol�ski?

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska:W se zo nie naj czę ściej
ma my dwa tre nin gi dzien nie, pierw szy jest
ra no, póź niej obiad po obie dzie chwi la prze -
rwy, od po czyn ku i re ge ne ra cji sił na ko lej ny
tre ning. Uczel nie już skoń czy łam, więc do -
dat ko wych za jęć nie mam.

K.�W:�Te�raz�prze�by�wa�Pa�ni�na za�słu�żo�nym

urlo�pie.�A jak�bę�dą�wy�glą�dać�przy�go�to�wa�nia

do no�we�go�se�zo�nu?

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska: Fak tycz nie ak tu al nie mam wa ka cje.
Do kład ne go pla nu przy go to wań jesz cze nie znam, ale
na pew no trze ba za cząć się już ru szać.

K.�W:�Od po�cząt�ku�ka�rie�ry�jest�Pa�ni�wier�na�jed�nej�dru�ży�nie.

Nie�za�sta�na�wia�ła�się�Pa�ni�nad zmia�ną�barw�klu�bo�wych,�wy�stą�-

pić�na przy�kład�w ja�kimś�klu�bie�za�gra�nicz�nym?

Ka ta rzy na Dźwi gal ska: Je stem bar dzo zwią za na z tym mia -
stem, mam tu taj ro dzi nę, zna jo mych. Te raz bu du je my dom
w San toc ku i szko da by ło by to wszyst ko stra cić. Je śli cho dzi
o aspek ty spor to we to je stem bar dzo za do wo lo na, klub wal -
czy w naj wyż szej kla sie roz gry wek, ry wa li zu je o me da le,
a przy tym do sta je szan se gry – to jest naj waż niej sze. Ma my
w Go rzo wie do sko na ły sztab szko le nio wy któ ry po zwa la mi
ca ły czas na roz wój. Cze go chcieć wię cej.

K.�W:�W Kło�da�wie�po�wsta�je�no�wa�ha�la�spor�to�wa.�Mo�że�ma�Pa�-

ni�ja�kiś�po�mysł�aby�za�chę�cić�dzie�ci�do tre�no�wa�nia�ko�szy�ków�ki?

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska:Bar dzo czę sto prze jeż dżam obok tej ha -
li, w środ ku nie by łam, ale z ze wnątrz ro bi du że wra że nie. Cie -
szę się bar dzo, że po wsta ją ta kie obiek ty, któ re da ją dzie ciom
moż li wość więk sze go roz wo ju fi zycz ne go, a wiem, że jest te raz
bar dzo trud no za chę cić mło dzież do ak tyw ne go spę dza nia cza -
su. Je stem za tem zda nia, że tak kom for to we wa run ki po win ny
skło nić dzie ci do upra wia nia nie tyl ko ko szy ków ki, ale też in -
nych dys cy plin spor tu. A ja ja ko ma gi ster wy cho wa nia fi zycz ne -
go, mo że bę dę mia ła kie dyś moż li wość pra cy z dzieć mi. Kto
wie, mo że w tym obiek cie i szko le.

K.�W:�W imie�niu�ca�łej�na�szej�re�dak�cji�chciał�bym�ser�decz�nie�po�-

dzię�ko�wać�za roz�mo�wę�i ży�czyć�sa�mych�suk�ce�sów�w nad�cho�dzą�-

cym�se�zo�nie.�

Ka�ta�rzy�na�Dźwi�gal�ska:Dzię ku ję bar dzo i za pra szam wszyst -
kich miesz kań ców gmi ny na me cze AZS -u.

Roz�mo�wę�prze�pro�wa�dził:�Grze�gorz�Za�py�tow�ski

Idealne miejsce na dom...
Rozmowa z Katarzyną Dźwigalską, koszykarką ekstraligowej drużyny KSSSE AZS PWSZ
Gorzów, reprezentantką Polski, która buduje swój dom w Santocku. 
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Od ostat nie go – wiel ka noc ne go – wy da nia „Wie ści Kło daw -
skich” spo ro wy da rzy ło się w bi blio te kach gmin nych. Od wie -
dzi li nas zna ni spor tow cy i fil mow cy, od by ło się spo tka nie
au tor skie, za koń czył pro jekt, cze ka nas no wy. Chce my, aby
na sze pla ców ki po zy ski wa ły jak naj wię cej no wych użyt kow ni -
ków i na sta łe wpi sa ły się w kra jo braz kło daw skiej spo łecz -
no ści lo kal nej. 
W ra mach ak cji Fun da cji AB CXXI „Ca ła Pol ska czy ta dzie -
ciom” w tym ro ku za wi ta li do Kło da wy Ka ro li na Sa dal ska -
-Gła żew ska (olim pĳ ka, ka ja kar ka), To masz Ku char ski
(olim pĳ czyk, wio ślarz) i To masz No wak (kie row ca raj do wy).
Za pro sze ni go ście czy ta li frag men ty ba jek i opo wia dań dzie -
cia kom z Ze spo łu Szkół w Kło da wie. Na stęp nie od po wia da li
na licz ne py ta nia, roz da wa li au to gra fy (pod pi sy wa li się na wet
na ko szul kach), po zo wa li do pa miąt ko wych zdjęć. Ko lej ne
spo tka nia ze sław ny mi ludź mi spor tu pla nu je my w no wym
ro ku szkol nym.
Za koń czył się wspól ny pro jekt Alek san dra Kle koc kie go i bi -
blio te ki „Wschód na Za cho dzie – Ob wa rza nek”. Klub fil mo -
wy, wspie ra ny przez To wa rzy stwo Ini cja tyw Twór czych „ę”,
fi nan so wa ny ze środ ków Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji
Wol no ści w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Bi blio tek, to przed -
się wzię cie o cha rak te rze wo lon ta ry stycz nym, któ re trwa ło
od mar ca do lip ca w sie dzi bie bi blio te ki. Oglą da li śmy ni szo -
we fil my, me ne dżer kul tu ry – Olek, za pra szał go ści, zwią za -
nych z ki ne ma to gra fią, po po ka zach od by wa ły się dys ku sje.
Dzię ki pro gra mo wi „Mło dzi me ne dże ro wie kul tu ry w bi blio -
te kach”, kło daw ska pla ców ka przy ję ła Mo ni kę Ko wal ską
i Zbi gnie wa Sej wę (au to rzy fil mu „Czer wiak”), Oksa nę Bed -
narz (Ukra in kę, miesz ka ją cą w Pol sce), Prze my sła wa Woj -
ciesz ka (re ży se ra, m.in. „Ma de in Po land”). Od wie dzi li nas
rów nież ko or dy na tor ka pro gra mu – Agniesz ka Pa jącz kow ska
i Krzysz tof Pa cho lak – współ od po wie dzial ny za dzia ła nia „ę”
w tej edy cji „Mło dych me ne dże rów kul tu ry w bi blio te kach”.
W ma ju, mie sią cu bi blio te ka rzy, od by ło się spo tka nie
z Krzysz to fem Ko zioł kiem – au to rem pol skich kry mi na łów,
ty pu skan dy naw skie go, jak „Świę ta ta jem ni ca”, „Miecz zdra -
dy”, czy „Dro ga bez po wro tu”. Pi sarz prze pro wa dził mi ni -

wy kład, do ty czą cy isto ty pol skiej „kry mi na li sty ki” i miej sca
wła snej twór czo ści na ro dzi mej sce nie li te rac kiej. Po za tym,
Ko zio łek po parł sło wa ob ra zem, przed sta wia jąc au tor ską
pre zen ta cję mul ti me dial ną. Zgro ma dze ni czy tel ni cy za da wa li
py ta nia, moż na by ło za ku pić książ ki, chęt nie pod pi sy wa ne
przez twór cę, po roz ma wiać swo bod niej z au to rem przy ka wie
i ciast ku.
W fi lii w Ty go dniu Bi blio tek zor ga ni zo wa no kon kurs wie dzy
dla dzie ci, pt. „Ba śnie Han sa Ch. An der se na”, kon kurs dla
gim na zja li stów, pt. „Kon kurs wie dzy o Pol sce”. Po nad to,
13 ma ja od był się „Wie czór pa trio tycz ny”, któ ry zgro ma dził
spo rą gru pę osób.
W kło daw skiej pla ców ce na dal dzia ła ją klu by dys ku syj ne
książ ki dla do ro słych oraz dla dzie ci i mło dzie ży. Usta li ła się
gru pa, któ ra śred nio raz w mie sią cu spo ty ka się w bi blio te ce,
by po roz ma wiać o prze czy ta nej wcze śniej książ ce. Cza sa mi
wspól nie roz wie wa my kon tro wer sje, czy ana li zu je my warsz -
tat pi sar ski, cza sa mi in ter pre tu je my te miej sca w utwo rze,
któ re wy da ją się być szcze gól nie istot ne dla tre ści. 
Waż nym mo men tem w dzia łal no ści bi blio tek gmin nych by ło
„wyj ście na ze wnątrz”, czy li pro mo cja pla có wek pod czas
„Kło daw skiej Ma jów ki”. Zor ga ni zo wa li śmy za ję cia dla naj -
młod szych miesz kań ców gmi ny. Bu do wa li śmy wraz z dzie -
cia ka mi re cy klin go wy za mek oraz przy go to wa li śmy baj ko we
ka lam bu ry, za ba wy w sko ja rze nia i re bu sy. Przed się wzię cie
te go ro dza ju wpi su je się w no we, współ cze sne spoj rze nie
na in sty tu cję, któ ra po przez dzia ła nia po za wła sny mi mu ra -
mi do cie ra tak że do grup miesz kań ców, nie bę dą cych użyt -
kow ni ka mi bi blio te ki.
Ko lej nym istot nym wy da rze niem by ła in sta la cja sys te mu ka -
ta lo go wa nia elek tro nicz ne go MAK+, dzię ki któ re mu w nie -
da le kiej przy szło ści bę dzie cie Pań stwo mo gli prze szu ki wać
gmin ne za so by bi blio tecz ne w in ter ne cie.
W Kło da wie od po cząt ku lip ca do koń ca wa ka cji trwa ją ar ty -
stycz ne spo tka nia, pod ha słem: „Raz…dwa.. trzy…bi blio te -
ka otwie ra let nie ko lo ro we drzwi”. Co dzien nie (oprócz śród)
od 1400 do 1600 od by wa ją się warsz ta ty pla stycz ne, prze zna -
czo ne dla dzie ci i mło dzie ży. Za ję cia obej mu ją ma lo wa nie

Co piszczy w naszych bibliotekach?
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Jakub Bąk, Marika Maciantowicz i Ola Nowak z nowymi
przyjaciółmi w angielskiej szkole

Gabinet lekcyjny w angielskiej szkole – barwny i wesoły

Zespół Szkół w Kłodawie kontynuuje realizację projektu
Comenius - „Eurostars: Singing and dancing”. Kolejne etapy
naszych podróży po europejskich krajach to Anglia i Włochy.
Marcowa wizyta w angielskiej szkole wypadła niezwykle
ciekawie. Dziwiły nas nie tylko mury pięknej szkoły, kolorowe
gabinety czy sposób nauczania, ale również obowiązek
noszenia szkolnych mundurków.

W czerwcu kolejna grupa uczniów wraz z nauczycielami złożyła
wizytę we włoskiej szkole na Sycylii. Klimat, roślinność
temperatura powietrza i morskiej wody oraz krajobrazy bardzo
uatrakcyjniły wyjazd, w czasie którego głównym zadaniem była
nauka włoskiej piosenki i tańca.

Dorota�Żołądziejewska�–�Dyrektor�ZS�w�Kłodawie

Zespół Szkół w Kłodawie realizuje projekty unĳne

far ba mi pla ka to wy mi i akry lo wy mi, od le wa nie fi gu rek gip so -
wych, zdo bie nie przed mio tów tech ni ką déco upa ge. Z czę ści
prac przy go to wa no wy sta wę „Na sze wa ka cje”.
Fi lia w Ró żan kach ogło si ła kon kurs li te rac ki na krót kie opo -
wia da nie wa ka cyj ne, pt. „Let nia przy go da”. Ogło sze nie wy -
ni ków na stą pi w pią tek 28 sierp nia o godz. 1700. 
29 wrze śnia od bę dzie się lo kal ne fo rum „O mło dych dla mło -
dych”, w trak cie któ re go za pro sze ni go ście sku pią się na bo -
lącz kach mło dzie ży z te re nu na szej gmi ny i spró bu ją
wy pra co wać plan dzia ła nia, ma ją cy na ce lu ak ty wi za cję mło -

dych z kło daw skiej spo łecz no ści lo kal nej. Fo rum od bę dzie się
w ra mach kon kur su gran to we go „Rów nać Szan se 2010”, re -
ali zo wa ne go przez Pol ską Fun da cję Dzie ci i Mło dzie ży, a fi -
nan so wa ne go przez Pol sko -Ame ry kań ską Fun da cję Wol no ści.
Je ste śmy rów nież do stęp ni w sie ci pod ad re sem: www.bi blio -
te ka.klo da wa.pl.
Tra dy cyj nie za pra sza my wszyst kich czy tel ni ków „Wie ści…”
do od wie dze nia na szych pla có wek. Dzia ła my w Kło da wie
(sie dzi ba bi blio te ki), Ró żan kach (fi lia), Woj cie szy cach i Zdro -
isku (punk ty bi blio tecz ne).
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Angielscy uczniowie w publicznej szkole noszą mundurki PRZEDSTAWICIELE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY – Daria Nowak i
Filip Wilczyński we włoskiej szkole na Sycylii.

Do każdego kraju podróżuje z nami maskotka projektu bocian
Poldek
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W Bajkolandii zabawa ponad granicami
Star sza ki, któ re bra ły udział w pierw szej wi zy cie nie miec -

kich przed szko la ków, dziś są już na sto lat ka mi i ma ją śred nio
po pięt na ście lat. Ty le bo wiem trwa współ pra ca kło daw skiej
Baj ko lan dii oraz przed szko la Käte Dunc ker z Fal ken ha gen
w gmi nie Se elow.

W ma ju 2011 ro ku po raz ko lej ny za wi ta li do nas go ście
z Nie miec. Środ ki na to przed się wzię cie zo sta ły za czerp nię -
te z pro jek tu współ fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Współ pra cy Trans gra nicz nej Pol ska (Wo je -
wódz two Lu bu skie) Bran den bur gia 2007-2013, Fun dusz
Ma łych Pro jek tów i Pro jek ty Sie cio we Eu ro re gio nu Pro Eu -
ro pa Via dri na oraz bu dże tu pań stwa „Po ko ny wać gra ni ce
po przez wspól ne in we sto wa nie w przy szłość”. Na pod sta wie
te go pro jek tu Pa ni dy rek tor Sta ni sła wa Szpy ra opra co wa ła
wła sny po mysł na zor ga ni zo wa nie dla dzie ci im pre zy
pn.:”Pol skie i nie miec kie dzie ci ba wią się z ra do ścią w Go fi -
ku”. 

W od róż nie niu od po przed niej wi zy ty, pod czas któ rej na -
sze dzie ci pre zen to wa ły swe umie jęt no ści, przed sta wia jąc
ma łe for my te atral ne; w tym ro ku pra gnę li śmy, aby pol skie
i nie miec kie przed szko la ki mia ły wię cej cza su na bliż sze po -
zna nie się pod czas wspól nych, swo bod nych za baw. Ran -
kiem 18 ma ja dzie ci z nie cier pli wo ścią wy cze ki wa ły
na przy jazd ko le gów i ko le ża nek z Fal ken ha gen. Po wspól -
nym śnia da niu wy ru szy li śmy au to ka rem do Go rzo wa, gdzie
mie ści się plac roz ryw ki dla dzie ci Go fik. Jest to miej sce
wręcz uwiel bia ne przez na szych mi lu siń skich, mie li śmy za -
tem na dzie ję, że spodo ba się tak że i go ściom. 

Sa la za baw wy po sa żo na jest w dmu cha ne ma te ra ce, „ba -
se ny” wy peł nio ne ko lo ro wy mi kul ka mi, licz ne dra bin ki, most -
ki i wie le in nych atrak cji dla naj młod szych. Dzie ci z wiel kim
upodo ba niem ba wi ły się, ska ka ły, bie ga ły - sło wem by ły
w swo im ży wio le. Ba rie ry ję zy ko we nie sta no wi ły prze szko dy.

Mi ło by ło po pa trzeć, jak zni ka ją ba rie ry ję zy ko we. Mo wa cia -
ła i ję zyk po za wer bal ny po zwo li ły nie miec kim i pol skim
przed szko la kom po ro zu mieć się bez słów. Wy star czy ła
wspól na pa sja; prze moż na po trze ba ru chu i za ba wy. Uczest -
ni cy pro jek tu po smacz nej prze ką sce, bra li rów nież udział we
wspól nych tań cach i kon kur sach. Czas w Go fi ku do star czył
wie lu wra żeń i upły nął bar dzo szyb ko. 

Po wspól nym obie dzie w Baj ko lan dii był czas na zwie dza -
nie pla ców ki i za ba wę na pla cu przed szkol nym. Ser decz ne
sło wa po dzię ko wań, któ re pa dły z ust go ści w cza sie po że -
gna nia, świad czy ły, że wspól nie spę dzo ny czas do star czył im
wie le ra do ści i za do wo le nia.

W od po wie dzi na za pro sze nie, któ re otrzy ma li śmy z gmi -
ny Se elow, gru pa dzie ci z na sze go przed szko la wraz z opie -
ku na mi w ra mach re wi zy ty, wy ru szy ła do Die ders dor fu.

Przy je cha li śmy na obiekt spor to wy, gdzie 9 czerw ca 2011r.
miał od być się fe styn spor to wy. Przy wi ta ni przez or ga ni za to -
rów, wzię li śmy udział we wspól nych ćwi cze niach. Na stęp nie
dzie ci zo sta ły po dzie lo ne na dru ży ny i roz po czę ły się praw -
dzi we za wo dy. Ma li spor tow cy ska ka li w wor kach, bie ga li
przez prze szko dy, rzu ca li pił ką le kar ską, po ru sza li się sla lo -
mem, rzu ca li do ce lu... Na po dziw za słu gi wa ła wo la wal ki
o zwy cię stwo. 

W prze rwie mię dzy kon ku ren cja mi zo sta li śmy po czę sto wa -
ni lo da mi, wraz z dzieć mi nie miec kich przed szko li, zje dli śmy
wspól ny obiad. 

Na za koń cze nie fe sty nu wzię li śmy udział w prze cią ga niu
li ny i oka za li śmy się bez kon ku ren cyj ni! Wszyst kim uczest ni -
kom wrę czo no me da le. Dzie ci z du mą pre zen to wa ły na gro -
dy ro dzi com.

Na sza współ pra ca z za chod ni mi są sia da mi do star cza wie -
le sa tys fak cji i ra do ści, dla te go snu je my pla ny i ukła da my
pro jek ty przy szłych wi zyt. Pra gnie my mieć swój wkład w po -
ko ny wa niu gra nic i in we sto wa niu w przy szłość.

An�na�Żo�łą�dzie�jew�ska
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Rybackie inicjatywy

Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Po je zie rze Do bie gniew skie” zrze -
sza ją ca w swych struk tu rach przed sta wi cie li 8 gmin, zo sta ła po -
wo ła na w ce lu wspie ra nia ini cja tyw ma ją cych na ce lu
za pew nie nie roz wo ju go spo dar cze go re gio nu po przez po pie ra -
nie dzia łań przed się bior ców, jed no stek sa mo rzą do wych oraz
sek to ra spo łecz ne go. Sto wa rzy sze nie kła dzie du ży na cisk na wy -
ko rzy sta nie na tu ral nych wa lo rów śro do wi ska przy rod ni cze go
na sze go re gio nu, wspar cie śro do wisk ry bac kich oraz wzrost
zna cze nia tu ry sty ki. 

Apli ko wać o środ ki z Eu ro pej skie go Fun du szu Ry bac kie go,
za po śred nic twem na szej LGR moż na w ra mach 4 głów nych
ty pów ope ra cji:

1. Wzmoc nie nie kon ku ren cyj no ści i utrzy ma nie atrak cyj no ści
ob sza rów za leż nych od ry bac twa,

2. Re struk tu ry za cja i re orien ta cja dzia łal no ści go spo dar czej oraz
dy wer sy fi ka cja za trud nie nia osób ma ją cych pra cę zwią za na
z sek to rem ry bac kim,

3. Pod no sze nie war to ści pro duk tów ry bac twa, roz wój usług
na rzecz spo łecz no ści,

4. Ochro na śro do wi ska i dzie dzic twa w ce lu utrzy ma nia je go
atrak cyj no ści.

Wnio ski na do fi nan so wa nie pro jek tów w ra mach po wyż szych
ty pów ope ra cji skła dać moż na by ło do biu ra LGR od 6 czerw -
ca do 6 lip ca 2011r. Wpły nę ło łącz nie 30 róż nych wnio sków.
W dniach 18, 19, 20 lip ca 2011r. oce nia li je człon ko wie Ko mi te -
tu w skła dzie któ re go zna leź li się przed sta wi cie le gmin, ry ba cy
i przed się bior cy. Oce na do ty czy ła ich zgod no ści z ce la mi Lo -
kal nej Stra te gii Roz wo ju Ob sza rów Ry bac kich. Efek tem oce ny
wnio sków są li sty ran kin go we ope ra cji, do stęp ne na stro nie
www.po je zie rze do bie gniew skie.org.

By ła to pierw sza run da kon kur so wa, jed nak nie ostat nia. Pla -
nu je się ogło sze nie na bo ru na je sień te go ro ku. O szcze gó łach
bę dzie my Pań stwa na bie żą co in for mo wać. Przed ogło sze niem
kon kur sów, w każ dej z 8 gmin zor ga ni zo wa ne zo sta nie bez płat -
ne szko le nie z za kre su moż li wo ści ubie ga nia się o do fi nan so -
wa nie oraz tech ni ki pi sa nia pro jek tów.
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