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Składam serdeczne podziękowania
wszystkim Mieszkańcom Gminy Kło-
dawa, którzy mimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych, swoim wybo-
rem zadecydowali o przyszłości gminy.
Wasza obecność w lokalach wyborczych
jest dla mnie najlepszym dowodem na
to, że losy naszej Gminy są dla jej Miesz-
kańców bardzo ważne. Ponowny wybór
na urząd Wójta jest ogromną nobilitacją,
a jednocześnie zobowiązaniem do jesz-
cze bardziej energicznego działania na
rzecz wszystkich Mieszkańców. Zapew-
niam, że dołożę wszelkich starań, by nie
zawieść Państwa oczekiwań. 

Rozpoczynając nową kadencję mam
świadomość, że czeka nas ciężka praca,

jednak o nadchodzących wyzwaniach myślę z optymizmem. Zobowiązuję
się do kontynuowania zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw
w atmosferze współpracy, mając na względzie zapewnienie bezpieczeń-
stwa finansowego gminy. Jestem pewna, że razem będziemy prowadzić
Gminę Kłodawa zawsze w dobrym kierunku, dlatego liczę na owocną
współpracę z Mieszkańcami, Radą Gminy, Sołectwami, organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami. Do współdziałania
na rzecz poszczególnych miejscowości zapraszam także tych wszystkich,
którym nie udało się uzyskać mandatu radnego.

Gratuluję nowo wybranym radnym Rady Gminy Kłodawa wyboru.
Życzliwość i zaufanie, jakim zostaliście obdarzeni niech będą wyzwa-
niem do rzetelnego sprawowania mandatu radnego.

Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak

Drodzy Mizkańcy Gminy Kłodawa!

Wieczór Wigilijny i Boże Narodzenie to magiczny czas,
pełen wiary i nadziei. Życzymy Państwu, aby te Święta 

były przepełnione rodzinnym ciepłem, aby atmosfera miłości
i życzliwości zagościła we wszystkich domach. 

Nih spełnią się wszystkie życzenia wypowiedziane 
przy wigilijnym stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz
pomyślności w nadchodzącym Nowym 2015 Roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Kubera

Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak
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Podsumowanie wyników wyborów samorządowych 2014
16 listopada 2014r. w wyborach samorządowych wybiera-

liśmy organy stanowiące jednostek samorządu terytorial-
nego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa) po
raz pierwszy w okręgach jednomandatowych, utworzonych
na mocy nowego Kodeksu wyborczego. Uprawnionych do
głosowania łącznie na terenie gminy było 6308 mieszkańców.
Frekwencja wyniosła blisko 53%.

Rady Gminy Kłodawa (w kadencji 2014-2018): Adamczak
Bożena, Bieryło Gerard, Brzana Henryk, Chmiel Katarzyna,
Grabowska Wanda, Konieczuk Czesław, Korona Andrzej,
Kowalska Justyna, Kubera Jan, Leśnicki Roman, Paluch
Wiesław, Piotrowski Benedykt, Piotrzkiewicz Justyna, Witczyk
Wiesław, Winnik Ireneusz.

1 (Kłodawa) Witczyk Wiesław 112 43,75 %

Chojnacki Henryk 80 31,25 %
Hałas Tomasz 54 21,09 %
Chmielewski Leszek 10 3,91 %

2 (Kłodawa) Leśnicki Roman 74 31,36 %

Arciszewski Ryszard 73 30,93 %
Ficner Elżbieta 70 29,66 %
Woźniak Andrzej 19 8,05 %

3 (Kłodawa, Mironice) Kowalska Justyna 87 42,65 %

Chaberska Agata 82 40,20 %
Dorosz Andrzej 35 17,16 %

4 (Kłodawa) Winnik Ireneusz 72 36,92 %

Żołędziejewski Damian 42 21,54 %
Kopka Ireneusz 37 18,97 %
Suchocka Krystyna 22 11,28 %
Ząber Justyna 22 11,28 %

5 (Kłodawa) Kubera Jan 108 42,69 %

Pierzecka Barbara 77 30,43 %
Żołądziejewski Dariusz 68 26,88 %

6 (Chwalęcice) Piotrzkiewicz Justyna 109 53,17 %

Ratuszny Grzegorz 63 30,73 %
Popiel Ryszard 33 16,10 %

7 (Chwalęcice) Grabowska Wanda 94 53,41 %

Kierod Leszek 49 27,84 %
Kołodziejczak Tomasz 33 18,75 %

8 (Wojcieszyce) Brzana Henryk 64 38,10 %

Tarasewicz Zbigniew 58 34,52 %
Juszczyk Ewelina 46 27,38 %

9 (Wojcieszyce) Korona Andrzej 52 37,41 %

Pikuła Ireneusz 43 30,94 %
Ptasznik Robert 18 12,95 %
Januchowski Tomasz 16 11,51 %
Setta Krzysztof 10 7,19 %

10 (Różanki, Różanki Szkl.) Chmiel Katarzyna 83 40,29 %

Kłos-Gryska Zofia 77 37,38 %
Dera Andrzej 46 22,33 %

11 (Różanki, Zdroisko) Piotrowski Benedykt 94 42,15 %

Kaźmierczak Grażyna 87 39,01 %
Misiorny Lech 31 13,90 %
Majchrzak Beata 11 4,93 %

12 (Różanki) Adamczak Bożena 121 43,37 %

Lawer Paweł 64 22,94 %
Rogowski Daniel 62 22,22 %
Staszak Rafał 17 6,09 %
Augustyniak Regina 15 5,38 %

Nr okręgu wyborczego (miejscowość) Nazwisko i imię kandydatów Liczba głosów na kandydatów 
w danym okręgu % głosów ważnych

Wyniki głosowania i wyborów do Rady Gminy Kłodawa
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Podczas I sesji Rady Gminy Kłodawa zwołanej na 1 grud-
nia 2014r. przez Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.
wszyscy radni złożyli uroczyście ślubowanie. Rada Gminy
Kłodawa dokonała wyboru przewodniczącego, którym został
Jan Kubera oraz wiceprzewodniczących, którymi zostali: Ka-
tarzyna Chmiel oraz Gerard Bieryło. Powołane zostały rów-
nież komisje stałe rady. Przewodniczącymi poszczególnych
komisji zostali:

1) Justyna Piotrzkiewicz – komisja budżetu i rozwoju gos-
podarczego,

2) Czesław Konieczuk – komisja gospodarki komunalnej,
ochrony środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa publicz-
nego

3) Justyna Kowalska – komisja oświaty, kultury, sportu i tu-
rystyki oraz zdrowia i pomocy społecznej

4) Wiesław Paluch – komisja rewizyjna.
Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w po-

niedziałki w godzinach 14.00 – 16.00. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 95-7216-668 lub w Urzędzie Gminy w po-
koju nr 7.

Również na I sesji Rady Gminy Kłodawa, wójt Anna Mo-
łodciak złożyła przed Radą Gminy Kłodawa uroczyste ślubo-
wanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawo-

wać będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg". 

Kolejna sesja planowana jest na 29 grudnia 2014 r.
KN

Wyniki głosowania i wyborów Wójta Gminy Kłodawa

Opracowano na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej

Nazwisko i imię kandydatów Liczba głosów na kandydatów % głosów ważnych
Mołodciak Anna 2264 68,28%

Jałowy Robert 460 13,87%
Winnik Ireneusz 366 11,04%
Hurka Krzysztof 226 6,82%

13 (Santocko) Konieczuk Czesław 157 47,15 %

Jachimowska Aneta 130 39,04 %
Sokołowski Kazimierz 46 13,81 %

14 (Łośno, Lipy) Bieryło Gerard 68 41,72 %

Górczak Marta 59 36,20 %
Luks Artur 36 22,09 %

15 (Santoczno, Rybakowo) Paluch Wiesław 100 49,50 %

Matusiak Wiesław 62 30,69 %
Jaworek Sylwia 22 10,89 %
Axentowicz-Dąbek Katarzyna 18 8,91 %

RADA GMINY KŁODAWA KADENCJI 2014–2018; pierwszy rząd od lewej: Winnik Ireneusz, Adamczak
Bożena, Kubera Jan, Piotrzkiewicz  Justyna, Kowalska Justyna, Chmiel Katarzyna
drugi rząd od lewej: Brzana Henryk, Leśnicki Roman, Witczyk Wiesław, Grabowska Wanda, Korona Andrzej,
Piotrowski Benedykt, Bieryło Gerard, Konieczuk Czesław, Paluch Wiesław,
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Informacja dotycząca 
podatków lokalnych w 2015 roku

W gminie Kłodawa od 2012r. stawki podatków od nierucho-
mości nie uległy zmianie, mimo że Ministerstwo Finansów, co
roku zachęca do ich podnoszenia, przynajmniej o stopę infla-
cji. 

Ponadto Rada Gminy Kłodawa uchwaliła obniżenie średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania po-
datku rolnego. Średnia cena ogłoszona Komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r.
wynosi 61,37 za 1 kwintal. W gminie Kłodawa stawkę tę obni-
żono do kwoty 59,00 zł.

W związku z powyższym, w 2015 roku będą obowiązywały
następujące stawki:

• podatek od nieruchomości – zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Kłodawa nr XXI/163/12 z dnia 28 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości ob-
wiązujących na terenie Gminy Kłodawa (np. 0,70 zł/m² po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 0,43 zł/m²
powierzchni gruntów zabudowanych i niezabudowanych)

• podatek rolny – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kłodawa
nr XLIV/339/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie obni-
żenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
w 2015 roku na obszarze Gminy Kłodawa,

– 147,50 zł za 1 ha: dla gruntów powyżej 1 ha,
– 295,00 zł za 1 ha: dla gruntów poniżej 1 ha,
– podatek leśny – 41,55 zł za 1 ha fizyczny lasu,

• podatek od środków transportowych – zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Kłodawa nr XXI/167/12 z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa.

• opłata targowa (określona Uchwałą Rady Gminy Kło-
dawa nr XXI/165/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
ustalenia opłaty targowej) – wynosi 30,00 zł dziennie.

• opłata od posiadania psa (określona uchwałą Rady Gminy
Kłodawa nr XXI/164/12 z dnia 28 listopada 2012r. w spra-
wie opłaty od posiadania psów) – wynosi obecnie 20,00 zł
rocznie z terminem płatności do 30 czerwca.

Wzory formularzy podatkowych dostępne są na stronie in-
ternetowej www.klodawa.pl (zakładka: druki do pobrania).
Wpłat podatków i opłat należy dokonywać na rachunek ban-
kowy Urzędu Gminy Kłodawa o nr: 30 8363 0004 0008 4680
2000 0008. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr te-
lefonu: 95-7216-672 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy – po-
kój nr 13. 

MW

Ponad 145 tys. zł zasiliło budżety
domowe kłodawskich rolników

W 2014 roku ponad 145 tys. zł przekazano rolnikom z terenu
gminy Kłodawa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rol-
nej. O zwrot podatku akcyzowego wystąpiło 147 rolników. Na
podstawie złożonych wniosków wydano 147 decyzje pozytywne
na łączną kwotę 145.485,48 zł. W zbliżającym się 2015 roku rol-
nicy również będą mogli liczyć na takie wsparcie. Każdy, kto
zdąży złożyć wniosek w lutym może liczyć na wypłatę już
w kwietniu 2015r. - gotówką w kasie urzędu gminy albo prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Limit zwrotu
podatku w 2015 roku wynosić będzie 81,70 zł za każdy hektar
użytków rolnych. Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006r.
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego jest udzielanie pomocy
finansowej dla producentów rolnych oraz zwiększenie konku-
rencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku unĳnym.
Podobna pomoc dla rolników funkcjonuje także w innych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej.

Urząd Gminy Kłodawa informuje, że w 2015 roku producenci
rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolnej do Wójta Gminy Kłodawa w dwóch terminach tj.:
– od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. - wraz z fakturami VAT (lub

ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) do-
kumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 sierpnia 2014 r do 31 stycznia 2015 roku, oraz

– od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. - wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem)
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rol-
nej w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.
Wnioski można pobrać bezpośrednio

w urzędzie (w pokoju nr 13) lub ze strony
internetowej  www.klodawa.pl. 

Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy urzędu pod numerem tele-
fonu (095) 7216 672. 

A. Mielnik
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Rozlicz PIT „dla Kłodawy”
Jeśli gmina Kłodawa jest centrum Twojego życia – tu miesz-

kasz – składając deklarację PIT za 2014r. w Urzędzie Skar-
bowym w  Gorzowie Wlkp. wskaż „kłodawski” adres za-
mieszkania, a dzięki temu przekażesz część swojego podatku
na rozwój gminy.

Roczne zeznanie podatkowe, czyli deklarację PIT, musi zło-
żyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała
odpowiednie dochody. Ustawa o podatku dochodowym,
wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (skła-
dania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla
miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku po-
datkowego. Aby rozliczyć PIT „dla Kłodawy” nie musisz być
tu zameldowany, wystarczy że mieszkasz na terenie gminy
Kłodawa i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz właśnie
taki adres.

Dlaczego to ważne? Część Twojego podatku zostanie w Gminie

Kłodawa

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu
Państwa. Jego część zostaje przekazana do gminy, w której
został rozliczony PIT. Szacuje się, że w gminie Kłodawa

mieszka kilkaset osób, które są zameldowane na terenie innych
gmin i tam trafia część ich podatku. Pieniądze, które mogłyby
wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, nie trafiają do
budżetu Gminy Kłodawa.

Rozliczając PIT „dla Kłodawy” współfinansujesz: rozwój in-
frastruktury, transport publiczny, edukację dzieci, sport i kul-
turę oraz pomoc społeczną.

Jak rozliczyć PIT „dla Kłodawy”

Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wy-
pełnia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że
zgłosisz mu swój aktualny adres zamieszkania na terenie na-
szej gminy.

Jeśli rozliczasz się indywidualnie lub ze współmałżonkiem,
wystarczy, że wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres za-
mieszkania na terenie gminy Kłodawa i złożysz zeznanie po-
datkowe w Urzędzie Skarbowym (drogą elektroniczną, oso-
biście lub poprzez nadanie deklaracji pocztą).

KN

Na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 
z naszej gminy przeznaczono w 2014 roku
blisko 146 tys. zł 

Program stypendialny realizowany na terenie gminy Kło-
dawa jest skierowany do uczniów potrzebujących wsparcia
materialno-finansowego na realizację nauki. Pomoc mate-
rialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji mate-
rialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Od stycznia do czerwca 2014r. do najbardziej potrzebują-
cych uczniów trafiło ponad 70 tys. zł. O przyznanie stypen-
dium w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 wystąpiło 46
wnioskodawców. Pomocą objęto 89 uczniów. O przyznanie
zasiłku szkolnego wystąpił 1 wnioskodawca – zasiłkiem objęto
1 ucznia. Komisja stypendialna przyznała w okresie od wrześ-
nia do grudnia 2014 r. po 212,00 zł miesięcznie na jednego

ucznia, co oznacza, że przeznacza się na ten cel
kwotę 75.472,00 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE może
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie ustalo-
nych na zasadach określonych w art. 8
ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej, w szczególności, gdy w rodzinie tej wy-
stępuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długo-
trwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnia-
nia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w ro-
dzinie nie może przekraczać kwoty 456,00 zł. 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znaj-
dującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z po-
wodu zdarzenia losowego. Jest to jednorazowa pomoc fi-
nansowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uza-
sadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się
w urzędzie gminy do dnia 15 września danego roku. Kolejny
nabór wniosków na przyznanie stypendium szkolnego roz-
pocznie się w sierpniu 2015r. Natomiast o przyznanie zasiłku
szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2
m-ce od wystąpienia zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników
urzędu (w pokoju nr 13) lub pod nr tel. (95) 7216 672.

A. Mielnik
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Nowa perspektywa unĳna szansą
na wsparcie samorządów

Mimo iż perspektywa unĳna 2007-2013 teoretycznie do-
biegła końca, wciąż trwa rozliczanie projektów oraz weryfi-
kacja wniosków złożonych w ramach tzn. „naborów resztko-
wych”. I tak w ramach ostatniego naboru Programu
Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej, złożony został wniosek na
realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na terenie Gminy Kłodawa”. Przedsięwzięcie
przewiduje wybudowanie sieci wodociągowej w ulicy My-
śliwskiej w Różankach, sieci kanalizacyjnej w ulicy Mazurskiej
w Kłodawie oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Parkowej, Ru-
miankowej i Chabrowej w Chwalęcice. Wartość inwestycji wy-
niesie ok 1 mln zł, z czego dofinansowanie to 75% kosztów
kwalifikowalnych. 

Obecnie Komisja Europejska ocenia poszczególne pro-
jekty programów, z których Beneficjenci, w tym Gmina Kło-
dawa będą korzystać w ramach nowej perspektywy unĳnej
2014-2020. Samorządy będą mogły pozyskać środki m.in. na:
modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego, odnowę przestrzeni publicznej oraz „małą infras-
trukturę na wsi". Istnieje możliwość wsparcia budowy i prze-
budowy lokalnych dróg i mostów oraz inwestycje
wodno-kanalizacyjne.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
będziemy korzystać w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT). Na terenie województwa lubuskiego
utworzono dwa Miejskie Obszary Funkcjonalne: wokół Go-
rzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Gmina Kłodawa w nowej per-
spektywie będzie mogła ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć
inwestycyjnych na kwotę ok 48 mln. Główne obszary projek-
tów gorzowskiego ZIT (w ramach podstawowej alokacji) to:

• efektywność energetyczna, typy projektów: termomoderni-
zacja obiektów użyteczności publicznej (przedszkola,
szkoły, urzędy) na terenie Gorzowa i wszystkich gmin MOF

• transport niskoemisyjny, typy projektów: budowa ścieżek
rowerowych na terenie Gorzowa i wszystkich gmin MOF,
uspokojenie ruchu samochodowego w centrum Gorzowa,
budowa infrastruktury komunikacji publicznej w gminach
strefy zewnętrznej MOF

• ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i na-
turalnego, 

• wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, 

• inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe ży-
cie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

• ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edu-
kacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponad-
podstawowego oraz poprawa dostępności i wspieranie
uczenia się przez całe życie, podniesieni umiejętności i kwa-
lifikacji siły roboczej, 

• promowanie przedsiębiorczości, w tym: zbrojenie terenów in-
westycyjnych na terenie MOF, inkubatory przedsiębiorczości,

• opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych
dla małych i średnich przedsiębiorstw

• zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,

• ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz na-
turalnego regionu.
Zakłada się, że inwestycje realizowane w ramach ZIT zo-

staną zakończone do 30 czerwca 2021 roku.
B.G.

Dyżury w jednostkach oświatowych gm. Kłodawa 
w czasie przerwy świątecznej 2014/2015

• Przedszkole Kłodawa – czynne codziennnie w dni robocze, z wyjątkiem 24 grudnia 2014 r.(wigilia)

• Przedszkole Wojcieszyce i Różanki – czynne codziennnie w dni robocze, z wyjątkiem 24 grudnia 2014 r.(wigilia)

• Zespół Szkół w Kłodawie – zajęcia świetlicowe: w dni robocze 7.00-16.00; 24 i 31 grudnia 7.00-13.00; 

• Zespół Szkół w Różankach – zajęcia świetlicowe: w dni robocze 8.00-15.00; 24 i 31 grudnia 8.00-13.00; 
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Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015
Koordynacją działań w zakresie zimowego utrzymania

dróg leżących na terenie gminy zajmują się 4 różne instytu-
cje tj. zarządy dróg w zależności od ich kategorii.
• Zarządcą drogi krajowej nr 22 relacji Gorzów Wlkp.- Ró-

żanki (ul. Gorzowska) - Strzelce Kraj. –  jest Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon Dróg Krajowych
w Gorzowie Wlkp.  Zgłoszenia przyjmowane są pod nr te-
lefonu 95-7228-446 lub w punkcie dowodzenia zimowego
utrzymania (Pająk Bolesław tel. 601-175-308, Iwaszko To-
masz tel. 668-556-209).

• Droga wojewódzka nr 151 relacji Gorzów Wlkp. – Kłodawa
(ul. Gorzowska) - Barlinek – jednostką odpowiedzialną za
zimowe utrzymanie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich - Re-
jon Dróg w Kłodawie – zgłoszenia przyjmowane są pod
nr telefonu 95-7335-102.

• Drogi powiatowe. Za zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych odpowiedzialny jest Starostwo Powiatowe (wydział
dróg)  – zgłoszenia pod numerem telefonu 95 7 314-570 lub
504-274-154. 

• Drogi powiatowe na terenie gminy to głównie drogi łączące
miejscowości i drogi główne biegnące przez te miejscowo-
ści a mianowicie: droga Kłodawa (ul.Mironicka) – Miro-
nice - Santocko, droga Kłodawa (ul.Wojcieszycka) – Woj-
cieszyce (ul.Wspólna) – Różanki (ul.Niepodległości), droga
Kłodawa – Łośno – Lipy – Rybakowo – Santoczno – Zdroi-
sko, droga z Wojcieszyc w kierunku Gorzowa (ul. Par-

kowa) oraz droga Kłodawa (ul.Chwalęcicka) – Chwalęcice
(ul.Lipowa).

• Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Urząd Gminy
Kłodawa (tel. 95-7 216-669 lub 501-465-924), a prace wy-
konywane są przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa.
Drogi gminne – zgłoszenia przyjmowane są pod nr tele-
fonu: 784-963-306 lub 95-7311-530. 
Drogi powiatowe i gminne utrzymuje się w V i VI standar-

dzie. Dopuszcza się przerwy w komunikacji nawet do 24h,
utrudnienia w  ruchu, zaspy czy wystąpienie śliskości.
W pierwszej kolejności odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi od-
bywać się będzie na drogach obsługujących komunikację
publiczną i dowozy młodzieży do szkół. W drugiej kolejności
główne drogi dojazdowe do osiedli mieszkaniowych. Pozos-
tałe drogi i uliczki odśnieżane będą interwencyjnie w zależ-
ności od potrzeb. 

Działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków
zimy, a nie ich całkowitą likwidację.

Ponadto informujemy, iż  odśnieżanie chodników należy
do właścicieli posesji, do których przylega chodnik. Na pod-
stawie art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z  dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów
„Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie
Gminy Kłodawa” przyjętego Uchwałą Rady Gminy – wła-
ściciele zobowiązani są do regularnego odśnieżania i utrzy-
mania chodnika w czystości.

Gminny Dzień Seniora i Złote Gody
W ramach Lubuskiego Tygodnia Seniorów, w Kłodawie 10

października odbyło się uroczyste spotkanie zarządów Gmin-
nych Klubów Seniora, połączone z  jubileuszem „Złotych
Godów"”par małżeńskich. Złote Gody, czyli 50 rocznica za-
warcia związku małżeńskiego, to piękna okazja, którą mie-
liśmy przyjemność świętować razem z naszymi Jubilatami.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez ks. pro-
boszcza Tadeusza Stachurę. Po mszy goście przenieśli się do
sali wiejskiej w Kłodawie, gdzie wiecewojewoda Jan Świrepo
uhonorował w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskich pary: Krystynę i Jana Nurskich,
Zenobię i  Zenona Kowalskich, Halinę i  Ryszarda Wilków,
Irenę i  Tadeusza Lasoniów. We wrześniu Złote Gody ob-
chodzili również Państwo Maria i Władysław Brygierowie,
niestety uroczystości wręczenia medali nie doczekał mąż
Pani Marii.Wszyscy obecni uczcili pamięć pana Władysława
minutą ciszy. Po części oficjalnej goście zasiedli do wspólnego
biesiadowania. Przy akompaniamencie Kaskady i Kłodawia-
nek, przy smacznych przekąskach oraz słodkim torcie, Jubi-
laci mieli okazję wymienić się życiowym doświadczeniem, po-
rozmawiać, potańczyć i cofnąć się na chwilę w przeszłość.
Oprawa uroczystości była niezwykle elegancka. 
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Świetlica w Różankach po remoncie
Świetlica w Różankach od 12 listopada

jest dostępna dla mieszkańców Różanek.
Warto było czekać kilka lat na tę inwestycję.
W starym przedwojenym budynku powstał
nowoczesny obiekt. Powierzchnia użyt-
kowa świetlicy zwiększyła swoją objętość
blisko trzykrotnie. W ramach inwestycji po-
wstał dwukondygnacyjny obiekt o  po-
wierzchni użytkowej ponad 400 m2. Na
parterze znajdują się dwie sale, jedna wiel-
kości ponad 100 m2, a druga ponad 60 m2.
Jest też zaplecze socjalne, pomieszczenie
dla zespołu wokalnego a także pomiesz-
czenia sanitarne. Na piętrze jest sala kom-
puterowa wraz z magazynkiem, dwa po-
mieszczenia biurowe, sanitariaty oraz
kotłownia gazowa. W obiekcie zainstalo-
wane jest ogrzewanie podłogowe. W dużej
sali jest wybudowany kominek. W ramach
inwestycji do obiektu zakupiono wyposa-
żenie tj.: stoły, krzesła wyposażenie kuchni
i komputer dla potrzeb świetlicy. Budynek
jest dostosowany dla osób niepełnospraw-
nych. Do pomieszczeń na piętrze można
dotrzeć za pomocą specjalnej platformy
schodowej.  

Całkowity koszt inwestycji to ponad 
1 mln zł. Blisko 50% zostanie zrefundowa-
nych ze środków unĳnych (PROW) po roz-
liczeniu zadania.

G.Z.
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Kulturalnie i na sportowo z GOK-iem
Dożynki Gminne – 
Różanki 2014

Tegoroczne Święto Plonów odbyło się
24 sierpnia w Różankach. Uroczystości
rozpoczęła Msza Św. polowa odprawiona
przez ks. Bogusława Kaczmarka z Róża-
nek oraz ks. Tadeusza Stachurę z Kłodawy.
Oficjalnie, zgromadzonych gości przywi-
tali: wójt Anna Mołodciak, Andrzej Le-
gan - przewodniczący rady, Wiesław Mo-
tyk - sołtys Różanek. Zgodnie z tradycją,
włodarze podzielili się z mieszkańcami
chlebem, który otrzymali od starostów do-
żynek: Agnieszki Kołodziejskiej z Wojcie-
szyc oraz Andrzeja Dery z Różanek. Soł-
tysi dostali także symboliczne woreczki
zboża. Dzieci z różankowskiej świetlicy na
tę okazję przygotowały wiersz "ABC o
Chlebie". Część oficjalną zakończyło wrę-
czenie nagród wyróżnionym mieszkańcom
poszczególnych sołectw. 

Program artystyczny rozpoczął się wy-
stępem zespołu Róży Kwiat z Różanek.
Po nich na scenie zaprezentowały się za-
graniczne zespoły. Grupa Furmani ze Sło-
wacji przyjechała do Polski na Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru, który odbywał
się w Zielonej Górze. Do Różanek zawitali
dzięki współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury z Regionalnym Centrum Anima-
cji Kultury z Zielonej Góry. Niemiecki chór
Carriole z Alt Rosenthal tradycyjnie przy-
gotował w swoim repertuarze polskie pio-
senki ludowe, co bardzo przypadło do
gustu zgromadzonej publiczności. Do
greckiej biesiady zaprosiła grupa Mythos.
Można było usłyszeć największe greckie
przeboje, wspólnie potańczyć i pośpiewać.
Do dalszej zabawy zaprosiły gminne ze-
społy: Brzezinki z Santocka, Echo z Woj-
cieszyc, Kaskada z Santoczna, Kłoda-
wianki z Kłodawy oraz Bukowina ze
Zdroiska. Wystąpiły też formacje taneczne:
JMJ, Rivers oraz Feel-X działający w ra-
mach sekcji GOK. Koncert gwiazdy wie-
czoru – Bogdana Borowskiego, jednego z
założycieli zespołu Milano poprzedziła lo-
teria fantowa wójta, w której Anna Mo-
łodciak wręczyła trzy rowery szczęśliwym
zwycięzcom. W trakcie występu można
było usłyszeć największe przeboje zespołu
takie jak: Bara Bara, O Tobie Kochana czy
Kasiu Katarzyno, a fani, wspólnie z artys-
tami śpiewali większość piosenek. 
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Zakończenie wakacji
W okresie wakacyjnym Gminny Ośro-

dek Kultury przygotował wiele atrakcji dla
mieszkańców gminy Kłodawa, w szcze-
gólności tych najmłodszych: letni obóz
integracyjny w Lipach, spektakle teatru
ART RE z Krakowa, wyjazdy na mecze
żużlowe, warsztaty plastyczne i teatralne,
pokaz filmów zrealizowanych przez sekcję
filmową GOK, cykl turniejów siatkówki
plażowej. Podsumowanie tych wydarzeń
oraz rozpoczęcie nowego sezonu działal-
ności świetlic odbyło się na plaży w Kło-
dawie. Atrakcyjne konkursy i ładna po-
goda przypadły do gustu uczestnikom
zabawy. Nagrody dla zwycięzców ufun-
dowała wójt Anna Mołodciak, a na kieł-
baskę z grilla zaprosił sołtys Jan Kubera.

Pierwszym powakacyjnym spotkaniem
świetlic był turniej w bule w Różankach.
Ponad rok temu w świetlicach powstała
nowa sekcja gry w petanque. Dzieci bar-
dzo szybko wciągnęły się w tą dość nową
w Polsce dyscyplinę sportu, a poziom gry
poszczególnych świetlic można było zo-
baczyć na międzyświetlicowym turnieju
towarzyskim. Choć turniej miał charakter
spotkania towarzyskiego rywalizacja była
na wysokim poziomie. 

Jesienne Bajanie 
w Santocku

11 października w Santocku spotkały
się gminne zespoły oraz zaprzyjaźniony
zespół "Ługowiacy, by razem z Brzezin-
kami świętować 10- lecie „Jesiennego Ba-
jania”. Wieczór rozpoczął się od wspom-
nień, podziękowań oraz gratulacji dla
obecnych i byłych członków zespołu Brze-
zinki. Za oknem szara smutna jesień -
a w środku muzyka i wspólne śpiewy przy
herbatce malinowej i domowych smako-
łykach.Wszystko to tworzyło ciepły i przy-
jemny nastrój. Miłą niespodzianką była
loteria fantowa wójta. 
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Z obłoków na ziemię
„Z obłoków na ziemię” to rodzaj po-

etycko-muzycznego spektaklu teatralnego
opracowanego i wyreżyserowanego przez
aktora Jana Nowickiego. To niezwykłe wy-
darzenie miało miejsce 19 października
w kłodawskim kościele. Artyści przyjechali
do Kłodawy na zaproszenie włodarzy
gminy. W roli głównej wystąpił jeden z naj-
popularniejszych polskich aktorów Ed-
ward Linde-Lubaszenko w akompania-
mencie znakomitych muzyków jazzowych
z zespołu De Profundis. Tematem spek-
taklu jest rozmowa z Panem Bogiem
o przemĳaniu, prawdzie, miłości, miło-
sierdziu i wierze, w kontekście postaci
ks. Jana Twardowskiego i jego postrzega-
nia współczesnego świata. Oficjalna pre-
miera miała miejsce podczas 51. Krakow-
skich „Zaduszek Jazzowych” w Wieliczce,
w 2006 roku. Zarówno spektakle przed-
premierowe, jak również sama premiera
wywołały ogromne wzruszenie widowni
i entuzjastyczne przyjęcie. Nie inaczej było
w Kłodawie. W wielkim skupieniu wysłu-
chano refleksyjne teksty czytane przez Ed-
warda Linde Lubaszenko, przeplatane
muzyką Cezarego Chmiela i przeszywa-
jącym śpiewem Marka Stryszewskiego.
Zgromadzona publiczność, przez kilka
minut po zakończeniu spektaklu, na sto-
jąco oklaskiwała artystów. 

Drużyny reprezentujące poszczególne
świetlice spotkały się w Zespole Szkół
w Kłodawie, na halowym turnieju piłki
nożnej „O Puchar Wójta Gminy Kło-
dawa” Turniej rozegrany został w dwóch
etapach. Po losowaniu, 10 zgłoszonych
zespołów podzielono na grupy. W grupie
A znalazły się: Kłodawa, Chwalęcice, Woj-
cieszyce, Santocko i Różanki Szklarnia.
W grupie B rywalizowały: Łośno, Zdroi-
sko, Santoczno, Różanki i Rybakowo. Me-
cze w pierwszej fazie turnieju przeprowa-
dzono systemem „każdy z każdym”.
Następnie dwie zwycięskie ekipy z każdej
grupy spotkały się w meczach finałowych.
Najlepsze drużyny zagrały w meczu
o pierwsze miejsce (Kłodawa – Różanki),
natomiast zespoły z drugich pozycji (Ry-
bakowo – Chwalęcice) zmierzyły się
o miejsce trzecie. Brązowe medale wy-
walczyła świetlica z Chwalęcic, pokonując
ostatecznie w rzutach karnych świetlicę
z Rybakowa. Złoto zdobyła świetlica z Ró-
żanek, pewnie pokonując w finale świetlicę
z Kłodawy 2:0. Wójt Gminy Kłodawa

Anna Mołodciak ufundowała również pu-
chary dla Króla Strzelców, którym został
Tomek Żytkiewicz z Różanek, oraz dla
Najlepszego Bramkarza Turnieju, którym
został Marcel Tecław z Chwalęcic. Turniej
wzbudził wiele sportowych emocji wśród
uczestników, a poszczególne mecze były
bardzo zacięte.   

Halowy turniej piłki nożnej
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Victoria Polska 2014
Międzyświetlicowy Turniej Wiedzy

o Polsce i Polakach odbył się 14 listopada
w GOK-u.  Wzięły w nim udział czteroo-
sobowe drużyny reprezentujące poszcze-
gólne świetlice. Turniej składał się z dwóch
etapów. W pierwszym uczestnicy rozwią-
zywali test wiedzy z zakresu Powstania
Warszawskiego, podstawowych informa-
cji na temat gminy Kłodawa, tegorocz-
nych mistrzostw świata w siatkówkę oraz
twórczości Henryka Sienkiewicza. W dru-
gim etapie uczestnicy mieli za zadanie wy-
kazać się jak najlepszą znajomością pol-
skich przysłów, artystów i aktorów.
Najlepsza okazała się reprezentacja San-
tocka, drugie miejsce zajęła świetlica ze
Zdroiska, a trzecie z Chwalęcic. Spotkanie
zakończyła wspólna dyskoteka.

Wieczór Pieśni 
Patriotycznych

11 listopada w świetlicy w Kłodawie ob-
chodzono Dzień Niepodległości. Na za-
proszenie sołtysa, rady sołeckiej oraz ze-
społu Kłodawianki przybyło wielu gości
na czele z wicewojewodą Janem Świrepo,
starostą gorzowskim Józefem Kruczkow-
skim i wójtem Anną Mołodciak. Program
artystyczny rozpoczęli najmłodsi – przed-
szkolaki i uczniowie szkoły w Kłodawie.
Recytowano patriotyczne wiersze
a uczestnicy świetlicy przedstawili „pat-
riotyzm w krzywym zwierciadle” prezen-
tując program w formie telewizyjnej sondy
ulicznej, badającej podejście młodych lu-
dzi do świąt narodowych. Koncert pieśni
patriotycznych wykonały gminne zespoły,
a całość zakończyła wspólna zabawa.   

Spotkanie przy 
samowarze

II Spotkanie Przy Samowarze, zorgani-
zowane przez zespół Echo odbyło się 9 lis-
topada w Gminnym Ośrodku Kultury.
Program nawiązywał do piosenek rosyj-
skich i kresowych. Na scenie wystąpiły ze-
społy gminne: Brzezinki, Bukowina, Kas-
kada, Kłodawianki oraz zaproszony
zespół Tarnowianki z Gminy Lubiszyn.
Imprezę honorowym patronatem objęła
wójt Anna Mołodciak. Po koncercie orga-
nizatorzy zaprosili uczestników na po-
częstunek do świetlicy w Wojcieszycach.
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Andrzejkowy Bal 
dla Dzieci

Bal dla dzieci, związany tematycznie z tra-
dycją andrzejkową, odbył się 26 listopada
w Gminnym Ośrodku Kultury. Młodzi prze-
bierańcy bawili się przy muzyce i konkursach
prowadzonych przez DJa Mute. Nie zabrakło
tradycyjnych wróżb oraz lania wosku. Na
uczestników czekały również słodycze
i drobne upominki rzeczowe. Imprezę współ-
organizowali uczestnicy unĳnego programu
IdA, oraz hurtownia Wellmar z Gorzowa. 

Jarosław Pikuła 

dyrektor GOK

na SPOTKANIE WIGILIJNE

Przewodniczący Rady Gminy              Wójt Gminy Kłodawa

Jan Kubera                                                   Anna Mołodciak
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Serdecznie zapraszamy
Mizkańców Gminy Kłodawa

które odbędzie się 
18 grudnia (czwartek) godz.17.00
w auli Zpołu Szkół 
przy ul. Szkolnej w Kłodawie




