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Kłodawa – siedziba
urzędu
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Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić Państwu album „Kłodawa – przyjazna

gmina” wydany z okazji 10-lecia współpracy partnerskich gmin Kłodawa
i Seelow-Land.

Kłodawa to nie tylko gmina sąsiadująca z Gorzowem Wlkp. Jest także
pięknym, nowoczesnym domem dla mieszkańców, dynamicznym
regionem z przyszłością dla inwestorów i skarbnicą przyrody dla turysty.

Wieloletnia realizacja kompleksowych przedsięwzięć inwestycyjnych
jest możliwa dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami oraz instytucjami
rządowymi i samorządowymi. Kłodawa zyskuje nowy wizerunek – gminy
o dużym potencjale rozwojowym, przyjaznej mieszkańcom, inwestującej
w ludzi oraz pielęgnującej współpracę z sąsiadami zza Odry.

Przedkładając niniejszą publikację mam nadzieję, że pozwoli ona
na bliższe poznanie walorów naszej pięknej gminy.

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym albumem, który mam
nadzieję będzie dla Państwa pasjonującą lekturą.

Wójt Gminy Kłodawa

Kłodawa – przyjazna gmina

Niniejsza publikacja powstała na zlecenie

Urzędu Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40

www.klodawa.pl

ISBN – 978-83-751822-8-6

Projekt współQnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia
2007–2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz
budżetu państwa

Wydawca:
PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, tel. 91 434 10 21
www.zapol.com.pl

Zdjęcie na okładce – Z. Tomczak



Jezioro Kłodawskie –
widok z lotu ptaka.

Foto Z. Tomczak
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Kłodawa – przyjazna gmina

mina Kłodawa położona jest na wysoczyźnie gorzowskiej, na pogra-
niczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, a w części pół-
nocnej powiatu gorzowskiego. Obszar 234,83 km² zamieszkiwany jest
obecnie przez ponad 7 tys. mieszkańców.

W granicach administracyjnych Gminy Kłodawa znajduje się 12 miej-
scowości, które tworzą 11 sołectw: Kłodawa (siedziba władz gminnych),
Chwalęcice, Łośno, Mironice, Różanki, Różanki Szklarnia, Rybakowo,
Santocko, Santoczno, Wojcieszyce, Zdroisko. Kłodawa jest nowoczesną
gminą nastawioną przede wszystkim na rozwój i wprowadzanie inno-
wacyjnych rozwiązań. Jest również doskonałym przykładem połącze-
nia dynamicznego rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości,
turystyki, współpracy transgranicznej oraz dbałości o cenne, niezwykłe
walory krajobrazowe i przyrodnicze. Ma na to wpływ jej naturalne po-
łożenie, tj. graniczenie z Gorzowem Wlkp. oraz Puszczą Gorzowską.

Gmina Kłodawa jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Eu-
roregionu„Pro Europa Viadrina”, którego misją jest zapewnienie dobro-
sąsiedzkich stosunków między Polakami i Niemcami, utrwalanie
regionalnej tożsamości mieszkańców rejonu przygranicznego oraz two-
rzenie wspólnej perspektywy na przyszłość.

GINFORMACJE
OGÓLNE
INFORMACJE
OGÓLNE



Barlinecko-Gorzowski
Park Krajobrazowy.
Foto Z. Tomczak

Podpisanie umowy
partnerskiej

Kłodawa,
22 maja 2000 r.
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spółpraca z partnerami niemieckimi wprowadziła ogromne ożywienie
w życie lokalnych społeczności Gminy Kłodawa i Seelow-Land. Rozpo-
częła się ona 22 maja 2000 roku od podpisania porozumienia o partner-
skiej współpracy, przy okazji wspólnych jubileuszowych uroczystości
związanych z obchodami 700-lecia Kłodawy. Spotkanie to zapoczątko-
wało stałe przyjacielskie kontakty pomiędzy gminami.

�

PARTNERSTWO
ZSEELOW-LAND

Kłodawa – przyjazna gmina

W
PARTNERSTWO
ZSEELOW-LAND



Dzieci z przedszkola
„Bajkolandia”

w Kłodawie
w czasie wizyty
w Falkenhagen,
Kłodawa 2010 r.

Imieniny przedszkola
„Bajkolandia”

w Kłodawie, 2010 r.
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Wzajemne deklaracje partnerskie pomogły w realizacji wielu zadań Q-
nansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Począwszy
od małych projektów na organizacje imprez, spotkań roboczych i inte-
gracyjnych, po duże projekty inwestycyjne na budowę kanalizacji, wo-
dociągów, ścieżek rowerowych itd. Dużo dzieje się również w kulturze,
sporcie, turystyce i rekreacji. Realizowane w tych dziedzinach wydarzenia
integrują zarówno najmłodszych jak i najstarszych mieszkańców gmin
partnerskich. Przedszkolaki wraz z rodzicami biorą udział we wspólnych
spotkaniach z okazji np.„Powitania wiosny”,„Imieniny Przedszkola Bajko-
landii”oraz w zajęciach edukacyjnych, grach i zabawach zarówno po stro-
nie polskiej, jak i niemieckiej. W 2010 roku wspólnie świętowały
jubileusz 60-lecia Przedszkola Falkenhagen. W ten sposób poznają swo-
je tradycje, zwyczaje, uczą się języka swoich sąsiadów. Corocznie licz-
na grupa młodzieży szkolnej z Seelow-Land chętnie uczestniczy
w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, w rajdach turystycznych, spły-
wach kajakowych, imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz zajęciach
edukacyjnych w szkołach i Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach.

Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak (po
prawej) oraz Dyrektor
Urzędu Amt Seelow-Land
Roswitha Thiede podczas
uroczystych obchodów
�-lecia współpracy gmin
partnerskich,
Kłodawa 200� r.

�

Z perspektywy czasu widać, że przynosi wymierne korzyści dla obu
gmin. Po obu stronach granicy organizowanych jest wiele imprez kultu-
ralnych, sportowych i rekreacyjnych. Na boiskach rywalizują między so-
bą drużyny piłkarskie – tradycją stał się Halowy Turniej Piłki Nożnej
w Diedersdorf. Na stałe do kalendarza imprez gminnych wpisały się Pol-
sko-Niemieckie Zawody Wędkarskie„O Kłodawską Złotą Rybkę”,„Polsko-
-Niemieckie Zawody Pożarnicze”, Kłodawska Majówka, Turniej Myśliwski,
słynny Rajd Rowerowy, który odbywa się zarówno w Kłodawie, jak i w Fal-
kenhagen oraz wiele innych. Dożynki Gminne również należą do imprez,
które mają miejsce po obu stronach granicy. Samorządy wspólnie orga-
nizują spotkania jubileuszowe i rocznicowe.

Kłodawa – przyjazna gmina

Seniorzy obu gmin organizują wspólne spotkania okolicznościowe
np. z okazji Nowego Roku w Lietzen, Dnia Seniora w Gminie Kłodawa.
Zespoły ludowe oraz młodzieżowe grupy taneczno-wokalne prezentu-
ją swój dorobek artystyczny podczas gminnych świąt organizowanych
przez obu Partnerów. Tradycyjnie spotykają się podczas Święta Plonów
w Kłodawie i na wystawie Maszyn Rolniczych w Friedersdorf. Dużą po-
pularnością u naszych sąsiadów cieszą się występy zespołów „Kłoda-
wianki”, Brzezinki, Kaskada, które swoim żywiołowym programem
uatrakcyjniają lokalne imprezy.
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Dolgelin, partnerska miejscowość współpracująca z Santockiem, jest
jedną z najstarszych na zachodnim skraju Odry. Znaleziska archeologicz-
ne wskazują na obecność na tym terenie Słowian. Jak wynika z dokumen-
tów, pierwsza wzmianka o Dolgelin pochodzi z 1321 roku. Wielki wpływ
na historię tego miejsca mieli templariusze, których Komturia znajdowa-
ła się w sąsiedniej miejscowości Lietzen. Podczas bitwy o Wzgórza Se-
elow w kwietniu 1945 roku miejscowość Dolgelin została spustoszona
wraz ze znajdującym się tu kościołem.

Spotkanie robocze
pracowników Urzędu
Gminy Kłodawa oraz Amt
Seelow-Land, Berlin
200� r.
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W ramach współpracy partnerskiej odbywają się również spotkania ro-
bocze i integracyjne pracowników zaprzyjaźnionych gmin, które mają
na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w pracy na rzecz swo-
ich samorządów, ale także umocnienie więzi i pielęgnowanie partner-
skich stosunków. W listopadzie 2008 roku, z inicjatywy strony niemieckiej,
odbyło się spotkanie robocze pracowników urzędów parnerskich gmin.
Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem Bundestagu. W październiku 2009
roku, sąsiedzi zza Odry zaproszeni zostali do Warszawy, aby poznali zasa-
dy funkcjonowania Parlamentu Polskiego oraz zobaczyli miejsca, będą-
ce symbolami polskości.

Kłodawa – przyjazna gmina

W ciągu tych 10 lat została także nawiązana współpraca pomiędzy po-
szczególnymi miejscowościami: Santocko z Dolgelin, Łośno z Alt Mah-
lisch, Kłodawa z Falkenhagen oraz Zdroisko z Lietzen. Początkowo władze
gminy pomagały w nawiązaniu kontaktów. Teraz sołectwa samodzielnie
organizują wspólne spotkania integracyjne. Współpraca pomiędzy gmi-
nami dojrzała na tyle, że w Falkenhagen jeden z placów został nazwany
„Placem Kłodawskim”, a w Kłodawie teren przy sali wiejskiej nazwano„Pla-
cem Falkenhagen”.

Dolgelin – ruiny kościoła.
Foto M. Lubisch

Alt Mahlisch – kościół.
Foto M. Lubisch

Jeżeli chodzi o Alt Mahlisch – miejscowość partnerską Łośna– pierwsza
wzmianka o niej pochodzi z 1287 roku, kiedy to Margrabiowie Otto i Kon-
rad II przenieśli tu zgodnie z prawem dwóch obywateli wraz z dobytkiem
na lenno. Głównym zabytkiem miejscowości jest kościół z XIV wieku wraz
z okazałym chórem, wzniesiony z kamieni.



Lietzen – Komturei,
dawna siedziba zakonu

rycerskiego.
Foto M. Lubisch

Z gościnną wizytą
w gminie Seelow-Land
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Pierwsza wzmianka o miejscowości partnerskiej Zdroiska, czyli o Liet-
zen, pochodzi z 1244 roku. W jej północnej części znajdowała się Komtu-
ria zakonu rycerskiego i centralny punkt posiedzeń templariuszy
w okręgu Lebus. Komturzy często byli zaufanymi doradcami branden-
burskich elektorów. Najsławniejszym komturem był Maximilian von
Schlieben, który uzyskał od jednego z największych elektorów umowę
na rozbudowę Kanału Friedricha-Wilhelma. Jedną z najbardziej znamien-
nitych budowli w Lietzen jest Kościół Komturii z 1245 roku. Znajdujący
się tu również średniowieczny i wciąż funkcjonujący spichlerz z XIV wie-
ku jest swego rodzaju rarytasem historycznym i uznawany jest za najstar-
szy budynek gospodarczy po wschodniej stronie Łaby.

Falkenhagen – Jezioro
Galksee.
Foto M. Lubisch

Falkenhagen –
Schweizerhaus
Foto M. Lubisch

12

Falkenhagen (Markt) – miejscowość współpracująca z Kłodawą – swo-
im pięknem krajobrazu zjednuje sobie miłośników natury i wędrówek.
Akweny wodne tj. Gabelsee, Schmielensee, Schwarzer See, Burgsee
i Mühlensee otaczają centrum miejscowości od strony południowo-
-wschodniej. Wygląd Falkenhagen związany jest od wieków z tutejszą ar-
chitekturą. Znamiennymi budynkami są tu: kamienny późnoromański
kościół z XIV wieku, zrekonstruowany pensjonat„Schweizer Haus”nad Je-
ziorem Schwarzen See z roku 1900 oraz otwarty w 1995 roku hotel„See-
hotel Luisenhof”nad jeziorem Gabelsee.

Kłodawa – przyjazna gmina

W 2005 roku uroczyście podsumowano 5-letnią współpracę partnerską
pomiędzy Kłodawą i Seelow-Land. Spotkanie odbyło się w Kłodawie. Od-
słonięta została wówczas tablica pamiątkowa oraz posadzono drzewko
przyjaźni. 10 rocznica partnerstwa świadczy o bardzo dobrej, wzajemnej
komunikacji pomiędzy samorządami polskim i niemieckim oraz rokuje
pomyślnie na przyszłość w sferze współpracy, rozwoju i umacniania kon-
taktów interpersonalnych pomiędzy partnerami.



PA
RT

N
ER

ST
W

O
Z

SE
EL

O
W

-L
A

N
D

1�

Wiatrak w Libbenichen.
Foto M. Lubisch

Zamek w Diedersdorf.
Foto M. Lubisch

Kościół oraz spichlerz
w Friedersdorf.
Foto M. Lubisch

1�

Kłodawa – przyjazna gmina

Kościół
w Niederjesar.

Foto M. Lubisch

Widok na Neu Mahlisch.
Foto M. Lubisch

Młyn w Worin.
Foto M. Lubisch

SEELOW -LAND W OBIEKTYWIE



Gmina Kłodawa z lotu
ptaka. Foto Z. Tomczak

Neogotycki kościół
w Kłodawie.

Foto Z. Tomczak
Po prawej: wnętrze

kościoła. Foto M. Czasnojć
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Kłodawa – przyjazna gmina

roki przyrody nie są jedynymi walorami gminy Kło-
dawa. Warto również zobaczyć piękne, zabytkowe
obiekty, związane z bogatą i ciekawą historią regionu
dotyczącą istnienia na tym terenie średniowiecznego
opactwa cysterskiego w Mironicach oraz związaną z tra-
dycjami hutniczymi. Na uwagę zasługuje przede
wszystkim architektura wiejskich kościołów.

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik

(budynek urzędu)

W Kłodawie zobaczyć można neogotycki kościół z czer-
wonej cegły z II połowy XIX wieku z drewnianym, koleb-
kowym sklepieniem. Wewnątrz świątyni na uwagę
zasługuje XVIII wieczna empora organowa i ambona.Wart
obejrzenia jest również dwór o szachulcowej konstrukcji
wraz ze stodołą i budynkiem oQcjalistów, w którym obec-
nie mieści się siedziba Nadleśnictwa Kłodawa. Kłodawa
leży na szlaku rowerowym GorzówWlkp. – Kłodawa – Mi-
ronice – Santocko – Marwice o długości 17,3 km.

TuRYSTYKATuRYSTYKA U



Wodospad na rzece
Santoczna.

Foto M. Czasnojć
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Santoczno to malownicza miejscowość letniskowa. Godny uwagi
jest XVIII-wieczny, jednonawowy, szachulcowy kościół, w którego wieży
wybudowanej w 1818 r. znajdują się 2 dzwony wykonane w berlińskiej
pracowni ludwisarskiej z 1811 i 1812 r. Powstał on z przebudowy dawnej
huty. W budynku kościoła urządzono izbę historyczną, w której mieszkań-
cy zgromadzili pamiątki z dawnych czasów. Wart obejrzenia jest również
dawny dom pastora, wybudowany w stylu klasycystycznymz XIX wieku,
rozbudowany o dodatkowe skrzydło w XX wieku. W okresie II Wojny Świa-

towej wieś była rejonem koncentracji II Armii Wojska
Polskiego. W miejscowości odnaleźć można także ruiny
dawnego młyna wodnego i kuźnicy żelaza, w której w
XVIII wieku wykonywano drut, gwoździe, żelazo w
sztabach oraz pociski artyleryjskie, zwane kartaczami.
Ponadto tu w 1785 roku wykonano niektóre elementy
pierwszej niemieckiej maszyny parowej.

1�

Mironice mogą poszczycić się dworem z 1830 roku wraz z parkiem, sto-
jącym w miejscu dawnego Opactwa Cystersów, a ponadto znajduje się tu
także chałupa szachulcowa z XVII wieku i spichlerz z XIX wieku. W okolicy
Mironic warto zatrzymać się w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się wieś
Marzęcin. Została ona spalona przez Rosjan w 1945 r. Pozostałościami
po wsi są: lapidarium – pomnik stojący niegdyś w centrum wsi, ruiny mły-
na wodnego oraz wciąż bijące źródło„Marii”.

Kłodawa – przyjazna gmina

Najstarsza wzmianka o Santocku pochodzi z 1300 roku, gdzie wieś wy-
stępuje pod nazwą Czantzin lub Czanzyn. Można tu zobaczyć neogotyc-
ki kościół z początku XX wieku z okrągłymi witrażami z 1671 roku. Przez
Santocko prowadzi malowniczy szlak rowerowy: Gorzów Wlkp. – Santoc-
ko – rezezerwat„Dębina” – Łośno – Lipy – dolina Santocznej – Santoczno
– jezioro Ostrowite – Wojcieszyce – Gorzów Wlkp. o długości 62,4 km.

Foto Z. Tomczak

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik
(kościół)

Płaskorzeźba maszyny
parowej. Foto M. Czasnojć

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik

(kościół)
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Wojcieszyce pochwalić się mogą najstarszym na terenie gminy, późno-
romańskim kościołem, zbudowanym na początku XIII wieku z granitowych
ciosów. Wieżę kościoła dobudowano w 1705 r. We wsi zachował się po-
chodzący z połowy XIX w. zespół folwarczny. Do dzisiaj znajdują się tu:
dwór, magazyn, gołębniki, spichlerz z mieszkaniem, warsztat techniczny,
obora, gorzelnia, kurnik i magazyn.

20

Rybakowo to miejscowość letniskowa, otoczona pięknymi lasami Pusz-
czy Gorzowskiej, w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazo-
wego. W dawnej leśniczówce Przyłęsko obecnie funkcjonuje przepiękny
ośrodek wypoczynkowy.

Kłodawa – przyjazna gmina

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka)

Sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. Chwalęcice poszczycić się mogą neogo-
tyckim kościołem z 1860 roku, w którego wieży znajduje się pochodzący
z innej świątyni dzwon z 1679 roku. Przed kościołem umiejscowiono tzw.
pomnik chwały. Obecnie Chwalęcice są terenem intensywnej zabudowy
domkami jednorodzinnymi.

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik
(kościół)

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik

(kościół)

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik

(kościół)

W Różankach warto zwiedzić kościół z początków XVIII wieku z baroko-
wym ołtarzem z drugiekj połowy XVIII wieku oraz klasycystyczny zespół
folwarczny pochodzący z I połowy XIX wieku. Na terenie sołectwa
zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy Nierzym z bogatą infrastruk-
turą sportowo-rekreacyjną oraz noclegowo-gastronomiczną, który zapra-
sza wszystkich zainteresowanych czynnym wypoczynkiem i nie tylko.



TU
RY

ST
YK

A

2�22

Zdroisko to niewielka miejscowość letniskowa, położona nad rzeką San-
toczną wśród lasów Puszczy Gorzowskiej. Można tu zobaczyć m. in. pozo-
stałości po dawnym młynie wodnym. W XVII wieku istniała tu także huta
żelaza, w której produkowano drut, gwoździe, igły, stal w sztabach i prę-
tach, blachę, a od 1783 roku rozpoczęto produkcję kartaczy. W II poło-
wie XIX wieku kuźnicę przekształcono w fabrykę narzędzi, a następnie
na zbożowy młyn wodny i tartak. Zdroisko może pochwalić się Izbą Trady-
cji Kulturowych. Ekspozycja bogata jet w stare zdjęcia, monety, gazety,
sprzęty domowe i rolnicze.

Kłodawa – przyjazna gmina

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik
(kaplica)

W Łośnie zwiedzić można kościół z 1913 r. oraz dom mieszkalny, w któ-
rym w XIX wieku istniała mała huta szkła. Ponieważ okolica jest wyjątko-
wo atrakcyjna pod względem krajobrazowym, warto zatrzymać się
w oddalonej o ok. 2 km od Łośna miejscowości Lipy, by odwiedzić Leśną
Stację Dydaktyczną. Przez Łośno prowadzi ciekawy szlak rowerowy Go-
rzów Wlkp. – Santocko – rezezerwat„Dębina”– Łośno – Lipy – dolina San-
tocznej – Santoczno – jezioro Ostrowite – Wojcieszyce – Gorzów Wlkp.
o długości 62,4 km.

Foto Z. Tomczak

Różanki Szklarnia to sołectwo położone na terenie miejscowości Różan-
ki słynące ze szklarniowych upraw warzyw, głównie pomidorów, w Zakła-
dzie Ogrodniczym T. Mularski.

Foto Z. Tomczak (widok
z lotu ptaka) i P. Jagielnik

(kościół)
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Kłodawa – przyjazna gmina

GMINA KŁODAWA W OBIEKTYWIE
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ziałalność inwestycyjna Gminy Kłodawa skupia się wokół głównego
celu, jakim jest podnoszenie poziomu życia jej mieszkańców. Wydatki
inwestycyjne determinują tworzenie nowej infrastruktury oraz wpły-
wają na poprawę i ochronę środowiska naturalnego gminy.

Konsekwentna realizacja zamierzeń inwestycyjnych jest możliwa
dzięki pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Nawiązanie w 2000 r.
współpracy z partnerską gminą Seelow-Land umożliwiło absorpcję
środków pomocowych m.in. z funduszu SAPARD oraz programu Phare.
W latach 2000-2005 do budżetu gminy wpłynęło ponad 3mln zł, które
przeznaczone zostały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kłoda-
wie, Różankach, Chwalęcicach, Wojcieszycach, Santocku, budowę wo-
dociągu w Zdroisku i Santocznie, zagospodarowanie obiektów
sportowych w Kłodawie i Wojcieszycach a także budowę dróg i ścieżek
rowerowych.

2�

Kłodawa – przyjazna gmina

D

„Budowa sieci
wodociągowej

w miejscowości
Rybakowo" – inwestycja

realizowana w ramach
pragramu INTERREG IIIA,

200�

„Budowa sieci
wodociągowej wraz

z przyłączami
w miejscowości

Santoczno” – inwestycja
realizowana w ramach

funduszu SAPARD, 200�

INWESTYCJEINWESTYCJE
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie środ-
ków inwestycyjnych także na budowę dróg. W latach 2005-2006 w ra-
mach programu ZPORR zrealizowano dwie duże inwestycje drogowe
związane z modernizacją ulic Dębowej i Szkolnej w Różankach oraz
przebudową ulic Lipowej, Partyzantów i Wrzosowej w Chwalęcicach.
Łączna wartość obu inwestycji przekroczyła 3,7 mln zł (75% tej kwoty
pochodziło ze środków unijnych).

Kłodawa – przyjazna gmina

„Modernizacja ulic
Dębowej i Szkolnej
w miejscowości Różanki”
– inwestycja realizowana
w ramach programu
ZPORR, 200�

„Budowa transgranicznej
sieci ścieżek pieszo-
-rowerowych w gminie
Kłodawa – I etap
(miejscowości: Santoczno,
Kłodawa, Wojcieszyce)” –
inwestycja realizowana
w ramach programu
INTERREG III A, 200�

„Przebudowa ulic
Lipowej, Partyzantów
i Wrzosowej w
miejscowości Chwalęcice”
– inwestycja realizowana
w ramach programu
ZPORR, 200�

Ponadto w 2006 r. ze środków funduszu INTERREG IIIA w Rybakowie
wybudowano wodociąg, a w Kłodawie, Wojcieszycach i Santocznie po-
wstały odcinki ścieżek pieszo-rowerowych. W latach 2003-2004 wybu-
dowana została nowa hala sportowa przy szkole w Różanakch.
Inwestycja ta, której koszt przekroczył 3 mln 600 tys. zł, w 2009 r. zrefun-
dowana została częściowo ze środków ZPORR.

„Budowa sali sportowej
przy Zespole Szkół

w Różankach” –
inwestycja realizowana

w ramach funduszu EFRR,
200�–200�

Wygląd poszczególnych miejscowości ulega nadal dynamicznym zmia-
nom. Samorząd odważnie korzysta z dotacji nie tylko z Unii Europejskiej,
ale również ze środków krajowych, decydując się na inwestycje poprawia-
jące nie tylko estetykę ale i komfort funkcjonowania. Ostatnie lata cechu-
ją się dynamicznymi zmianami przede wszystkim w zakresie zadań
inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych, mających kluczowe
znaczenie dla kłodawskiej „małej ojczyzny”. Każdego roku znaczna część
budżetu (ok. 30%) przeznaczona jest na gminne inwestycje.

Lata 2007-2010 to okres, w którym istotnym remontom i rozbudo-
wom poddane zostały gminne obiekty komunalne w tym m.in. ośrod-
ki zdrowia oraz biblioteki w Różankach i Kłodawie, budynek GOK
w Wojcieszycach. Ponadto odświeżona została elewacja szkoły w Ró-
żankach oraz wyremontowano dach budynku WTZ w Chwalęcicach.
Wartość tych zadań przekroczyła łącznie 1mln 970 tys. zł. Wybudowano
świetlicę wiejską w Santocznie, gruntownie zmodernizowane zostały
budynki świetlic wiejskich w Łośnie, Rybakowie, Chwalęcicach i Santoc-
ku. Generalnym remontom poddano także budynki ochotniczych stra-
ży pożarnych w Rybakowie i Różankach. Jednostki OSP z Kłodawy
i Różanek otrzymały nowe pojazdy bojowe. Strażnice w Rybakowie, Ło-
śnie i Santocku doposażono w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Łączna wartość przedsięwzięć wspierających strażaków – ochotników
to ok. 1 mln 200 tys. zł.
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Kłodawa – przyjazna gmina

Przebudowa budynku
ośrodka zdrowia
w Różankach, 200�
(po lewej).

Rozbudowa budynku
ośrodka zdrowia
w Kłodawie, 200�.

Remont budynku
Gminnego Ośrodka
Kultury, 200�, 200�
(po lewej).

Remont budynku Zespołu
Szkół w Różankach, 200�.

Termomodernizacja
budynku świetlicy
w Łośnie, 200�
(po lewej).

Remont budynku
świetlicy
w Santocku, 200�–200�.

Remont budynku
świetlicy
w Rybakowie, 200�, 200�
(po lewej).

Remont budynku
świetlicy
w Chwalęcicach
200�–200�

Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę infrastruktury drogowej
w gminie. Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych gruntownej przebudowie uległy m.in. ul. Mi-
ronicka w Kłodawie i dalej droga łącząca Kłodawę z Mirocinami, ulice
Wiśniowa, Sportowa i Lipowa w Różankach oraz ulica Jeziorna i Wojcie-
szycka (boczna) w Kłodawie. Połowę środków na wymienione przed-
sięwzięcia, których wartość przekroczyła ponad 3 mln 250 tys. zł
pozyskano z budżetu państwa.

Karosacja samochodu
pożarniczego ciężkiego,

200� (po lewej).

Przebudowa budynku OSP
w Różankach, 200�

Zakup samochodu
pożarniczego lekkiego,

200�

OSP w Łośnie –
doposażone w nowy

sprzęt ppoż.

Zakup samochodu
pożarniczego dla OSP

Kłodawa, 200�.

Remont strażnicy OSP
Rybakowo

Remont budynku OSP
w Santocku
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Istotnym dla mieszkańców Zdroiska oraz sąsiednich sołectw jest
trwająca przebudowa budynku gospodarczego na Izbę Tradycji Kultu-
rowych oraz budowa pomostu na rzece Santoczna. Przedsięwzięcie
o wartości ok. 400 tys. zł realizowane jest dzięki doQnansowaniu z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

�2

W latach 2007-2009 na terenie gminy przebudowano oraz wyremonto-
wano wiele dróg i ulic gminnych m.in. w Chwalęcicach, Kłodawie, Zdro-
isku, Różankach, Santocku, Mirocinach, Łośnie, Rybakowie i Santocznie.

W ramach rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
na terenie gminy konsekwentnie powstają nowe odcinki tych sieci. Co-
raz większa liczba gospodarstw domowych w gminie podłączona jest
już do kolektorów kanalizacji sanitarnej, co przyczyniło się do znacznej
poprawy czystości lokalnego środowiska przyrodniczego.

Kłodawa – przyjazna gmina

„Przebudowa i remont
ulicy Wiśniowej
i Sportowej w
miejscowości Różanki
z odwodnieniem jezdni” –
przedsięwzięcie
realizowane w ramach
NPPDL, 200�

Przebudowa drogi
powiatowej nr 1�10F –
odcinek w Kłodawie

Przebudowa drogi
powiatowej nr 1�10F -
odcinek w Mironicach
(zdjęcie małe)

„Budowa ulicy Jeziornej
oraz remont ulicy
Wojcieszyckiej z
odwodnieniem jezdni
w miejscowości Kłodawa”
– przedsięwzięcie
realizowane w ramach
NPPDL, 2010

Zakup wozu
asenizacyjnego dla

Zakładu Komunalnego
Gminy Kłodawa, 2010,

dofinansowano
z PROW

„Przebudowa budynku
gospodarczego na Izbę

Tradycji Kulturowych oraz
budowa pomostu na rzece

Santoczna” – inwestycja
realizowana w ramach

PROW, 2010



IN
W

ES
TY

CJ
E

��

„Budowa lokali socjalnych
w Wojcieszycach”,
200�–200�, inwestycja
dofinansowana
z programu wsparcia
budownictwa socjalnego
ze środków Funduszu
Dopłat

��

Jedną z największych inwestycji w historii samorządu jest rozbudowa
zespołu szkół w Kłodawie. Gmina przygotowywał się do tego przedsię-
wzięcia dość długo. W 2008 roku z budżetu gminy na opracowanie doku-

mentacji technicznej przeznaczono
ponad 280 tys. zł. Realizacja tego kluczowe-
go dla gminy projektu na dobre ruszyła
w 2010 r. i potrwa do 2011 r. Łączna war-
tość tej inwestycji to ok. 10 mln zł. W 2007
r. zakupiony został za ponad 380 tys. zł no-
wy autobus szkolny, który obecnie dowozi
do kłodawskiej szkoły dzieci z Łośna, San-
tocka, Mironic i Chwalęcic.

Kłodawa – przyjazna gmina

Efektem transgranicznej współpracy gmin Kłodawa i Seelow-Land jest
trwającą rozbudowa sieci szlaków pieszo-rowerowych. Obecnie turyści
mają do dyspozycji ponad 13 km utwardzonych ścieżek rowerowych.
W najbliższym czasie dzięki możliwości pozyskania doQnansowania z EWT
na szlakach czarnym, niebieskim i czerwonym (ponadregionalnym) po-
wstaną nowe odcinki ścieżek w Rybakowie, Kłodawie, Łośnie i Santocku.

„Zakup autobusu
szkolnego dla Zespołu

Szkół w Kłodawie”, 200�

Koncepcja rozbudowy
Zespołu Szkół w Kłodawie
– Autorska Pracownia
Architektoniczna
Vowie Studio

Uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego

pod budowę gimnazjum
i hali sportowej

w Kłodawie – 2010

W 2009 roku oddano do użytkowania 7 nowych lokali socjalnych w Woj-
cieszycach. W ramach inwestycji wybudowano dwa budynki z wy-
odrębnionymi lokalami mieszkalnymi. Każdy z nich wyposażono
w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, kuchenkę elektryczną,
podgrzewacz wody oraz brodzik do kąpieli i szafkę ze zlewozmywakiem.
Przed budynkami wykonany został parking oraz oświetlenie terenu. Na re-
alizację całego przedsięwzięcia z budżetu gminy wydatkowano
kwotę 766 554,80 zł z czego 129 226,90 zł otrzymano z Programu Wspar-
cia Budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat obsługiwane-
go przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kłodawa jest wyjątkową, dynamicznie rozwijającą się gminą, dążącą
do poprawy jakości życia swoich mieszkańców i zapewniającą przyjazny
klimat inwestorom. W 2009r. gmina zajęła I miejsce w powiecie gorzow-
skim, a 28 w województwie (na 83 gminy) w II rankingu gmin wojewódz-
twa lubuskiego, przeprowadzonym pod patronatem Marszałka
Województwa Lubuskiego. Ocenie podlegały m.in. wysokość dochodów
budżetowych, wartość inwestycji oraz pozyskiwanie środków unijnych.



Wieczór pieśni
patriotycznej

w Kłodawie – zespół
Bukowina ze Zdroiska
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Kłodawa – przyjazna gmina

Wdziałalność kulturalną w Gminie Kłodawa zaangażowany jest Urząd
Gminy Kłodawa oraz jednostki podległe tj. Biblioteka Gminna w Kłoda-
wie, jej Qlia w Różankach, Gminny Ośrodek Kultury w Wojcieszycach,
a także tutejsze szkoły i przedszkola. W zakresie kultury udzielają się
również Rady Sołeckie oraz świetlice wiejskie. To bardzo dobra współ-
praca pomiędzy tymi instytucjami sprawia, że w Gminie Kłodawa nie
sposób się nudzić. Do imprez cyklicznych należą: Gminny Przegląd Grup
Kolędniczych i Zapustnych realizowany przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, Powiatowy Konkurs Wokalno-Muzyczny „O Kłodawskiego Słowika”,
Integracyjny Powiatowy Konkurs Recytatorski odbywający się przy Ze-
spole Szkół w Różankach. Ponadto Zespół Szkół w Kłodawie realizuje
corocznie przedsięwzięcie pn. tzw.„Dni kultury zdrowotnej”, a ZS w Ró-
żankach „Ogólnopolski Dzień Szkoły bez Przemocy. Gminny Ośrodek
Kultury we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych organizuje wydarzenie cykliczne „Nałogom mówimy
NIE!”. Placówki oświatowo-kulturalne propagują patriotyzm przede
wszystkim wśród najmłodszych, przygotowując obchody m.in. Dnia
Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, czy też Dnia Flagi. Poza tym
instytucje organizują spotkania i imprezy okolicznościowe z okazji przy-
padających świąt, bale przebierańców, dyskoteki i inne.

Na terenie gminy funkcjonują z wielkim powodzeniem zespoły wo-
kalne i taneczne tj. Kłodawianki, Libra, Bukowina, Kaskada, Brzezinki,
Jarzębinki, Różyczki, czy grupa taneczna„RYTM”, J&J i Pati. Wiele z gmin-
nych zespołów muzycznych koncertuje i występuje nie tylko na tere-
nie kraju, ale też za granicą. Otrzymują szereg wyróżnień w krajowych

KuLTuRAKuLTuRA

Foto M. Czasnojć
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Zespoły lokalne tyradycyjnie uświetniają swoją obecnością wszelkie
gminne i powiatowe imprezy. Działają bardzo prężnie i wraz z Radami
Sołeckimi organizują szereg imprez kulturalno-rozrywkowych tj. zorga-
nizowany w ub. roku przez zespół„Kaskada” Wieczór Kolęd i Poezji Bo-
żonarodzeniowej oraz Spotkania z Kaskadą, czy Spotkanie Zespołów
Śpiewaczych pn. „Pożegnanie lata” zorganizowane przez zespół Jarzę-

��

i międzynarodowych konkursach, promując przy tym lokalne walory.
Zespół Kłodawianki reprezentował województwo lubuskie m.in.
na Święcie Brandenburgii w Niemczech, poza tym corocznie bierze
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Zło-
towie.

Kłodawa – przyjazna gmina

Dożynki gminne 200� –
występ zespołu
Kłodawianki

Zawody strażackie 2010 –
występ zespołu Kaskada

III Kłodawska Majówka
2010 – występ zespołu
Różyczki

III Kłodawska Majówka
2010 – występ zespołu

Brzezinki

Dożynki Gminne Zdroisko
200� – występ zespołu

Jarzębinki

Zawody Strażackie w
Rybakowie - występ

zespołu Libra



binki. Zeszłoroczne Wakacyjne Spotkanie Kulturalne – „Dziki Zachód”
przygotowane przez zespół Bukowina, Radę Sołecką Zdroiska i GOK za-
chwyciło wszystkich uczestników. Co roku zespół Brzezinki wraz z Radą
Sołecką zapraszają wszystkich na imprezę cykliczną„Jesienne bajanie”,
a Różyczki z Różanek na imprezę pod nazwą „Na swojską nutę”. Dzięki
współpracy GOK-u i Rady Sołeckiej Wojcieszyc odbyła się impreza pn.
„Lato, lato ach to ty...”.

Działalność oświatowo-kulturalną oraz sportową prowadzą także znaj-
dujące się na ternie sołectw świetlice wiejskie. Są tu prowadzone zajęcia
przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Przebywający na świetlicach
oprócz odrobienia zadanych lekcji i skorzystania z pomocy naukowych,
mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, rekreacyjno-sportowych,
grach i zabawach. Organizowane są również konkursy, występy oraz im-
prezy z okazji świąt okolicznościowych.

W tym miejscu należy wspomnieć o edukacji leśnej, jaką prowadzi
na terenie gminy Nadleśnictwo Kłodawa. Przejawia się ona w lekcjach
terenowych, lekcjach w izbach edukacyjnych, pogadankach, w organi-
zacji imprez okolicznościowych, konkursów i wystaw.

Kłodawa – przyjazna gmina
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I Kłodawska Majówka –
Lipy, 200�

Zajęcia w Bibliotece
Gminnej w Kłodawie

Biblioteka Publiczna w Kłodawie we współpracy z placówkami kultu-
ralno-oświatowymi z terenu gminy, dbając o rozwój kulturalny miesz-
kańców gminy, organizuje wycieczki, lekcje biblioteczne, ferie
bibliteczne, głośne czytania, wieczorki poezji oraz spotkania ze znany-
mi pisarzami i poetami. Czynnie uczestniczy w corocznych majowych
obchodach Tygodnia Bibliotek oraz włącza się do ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub
Książki, gdzie zainteresowani mogą wymieniać poglądy na temat prze-
czytanych wydawnictw.

Przedszkolaki z wizytą
w Terenowym Punkcie

Edukacyjnym
w Santocznie

Przypadek sprawił, że zorganizowana po raz pierwszy w 2008 roku „Kło-
dawska Majówka”, na stałe wpisała się do kalendarza imprez Gminy Kłoda-
wa. Stała się bardzo popularna nie tylko wśród mieszkańców gminy. Goście
przybywają również z całego regionu. Jest to wydarzenie sportowo-kultu-
ralne, odbywające się pod patronatem Wojewody Lubuskiego i Marszłka
Województwa. Podczas obchodów tradycyjnie mają miejsce polsko-nie-
mieckie zawody wędkarskie, turniej włodarzy, turniej sołectw, zawody kół ło-
wieckich i wędkarskich, Turniej Siatkowej Piłki Plażowej i wiele innych.
Rywalizacja sportowa przeplatana jest z występami artystycznymi lokalnych
zespołów i laureatów konkursów wokalno-tanecznych oraz koncertami za-
proszonych gwiazd estrady. Można również podziwiać wystawę trofeów
myśliwskich oraz prace artystyczne wykonane przez uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach. Nie zapominając o najmłodszych
uczestnikach w ub. roku np. przygotowano trampolinę, dmuchany zamek,
loterię fantową oraz malowanie twarzy.

Przedstawione powyżej wydarzenia to jedynie namiastka tego, co faktycz-
nie w ostatnim czasie dzieje się w naszej gminie. Mieszkańcy gminy Kłodawa
dysponują ogromnym potencjałem, który należy rozbudzać i zachęcać
do dalszego rozwoju. I tu właśnie rola wszystkich instytucji, które stają na wy-
sokości zadania, by poszerzać horyzonty i zainteresowania społeczności lo-
kalnej. Realizacja tego typu przedsięwzięć możliwa jest m. in. dzięki wsparciu
Qnansowemu Unii Europejskiej oraz środkom z budżetu Gminy Kłodawa.
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Kłodawa – przyjazna gmina

II Wakacyjne Spotkania Kulturowe, Zdroisko 200�

Dożynki gminne, Kłodawa 200�
III Kłodawska Majówka,

Kłodawa 2010

II Kłodawska Majówka,
Nierzyn 200�

KuLTuRA W OBIEKTYWIE

I Kłodawska Majówka,
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port w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkań-
ców, uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych, takich jak praca
w zespole, poczucie wspólnoty, pewność siebie, dyscypliny i szacunku
oraz zasad fair play.

Samorząd Gminy od wielu lat wspomaga Qnansowo kluby, które przy-
czyniają się do rozwijania sportu. Pracuje też nad stworzeniem warunków
i możliwości dzieciom i młodzieży do rozwijania zainteresowań sporto-

wych poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty, która bę-
dzie uwzględniała ich zainteresowania. Ważną rzeczą
jest budowanie niezbędnej bazy sportowej w gminie,
która znacznie przyczynia się do poprawy warunków
uprawiania sportu. W latach 2007-2010 w gminie po-
wstały nowe boiska w miejscowościach Łośno
i Chwalęcice oraz zrekonstruowane zostały płyty bo-
isk wWojcieszycach, Różankach, Santocku i Kłodawie.

Działalność sportowa młodzieży i osób dorosłych opiera się na współ-
pracy ze szkołami, przedszkolami i klubami sportowymi. Placówki te od-
grywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych
umiejętności.

Tam właśnie rodzą się talenty. Potwierdzeniem tego jest złoty medal Mi-
strzostw Polski Juniorek w boksie w kat. 80 kg wywalczony w 2010 roku
przez Izabelę Pawłowską oraz liczne sukcesy Marcina Jaskowskiego, któ-
ry reprezentuje naszą gminę w biegach długodystansowych. W żeńskiej
drużynie TKKF Gorzów występowały z powodzeniem Karolina Kałużna
i Anna Marć, która po zakończeniu kariery piłkarskiej została sędzią piłki
nożnej. Warto również odnotować fakt, iż z terenu naszej gminy wywodzi
się olimpijczyk z Aten (z 2004 r.) Łukasz Drzewiński oraz jego brat Maciej,
który z sukcesami uprawiał piłkę wodną.

Od 2007 roku w grudniu rozgrywany jest halowy turniej piłki nożnej
o puchar Wójta Gminy Kłodawa, na który zapraszane są zespoły piłkarskie

��

Kłodawa – przyjazna gmina

SPORTSPORT

Zdjęcie grupowe
uczestników II halowego

turnieju piłki nożnej
Różanki 200�
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Drugim klubem działającym w Różankach jest Junior, który powstał
w 1996 r. Cyklicznymi imprezami organizowanymi przez klub są turnieje pił-
karskie z okazji„powitania i pożegnania wakacji”. Klub w latach 2003-2004
i 2007-2008 został wyróżniony jako najlepszy LZS w województwie. Na uwa-
gę zasługuje również fakt, iż piłkarz Juniora – Maciej Czyżewski gra z sukce-
sami w kadrze województwa lubuskiego trampkarzy.

Kolejnym klubem działającym na naszym terenie jest piłkarski klub FC
Kłodawa 13. Historia piłkarstwa w tej miejscowości sięga lat 70–tych. W se-

zonie 2005/2006 drużyna z Kłodawie wywalczyła awans do A-klasy, w któ-
rej występuje nadal.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, iż w latach 70-tych działał klub
piłkarski LZS Santocko. Natomiast pod koniec 2009 roku swoją działalność
rozpoczął działalność Rybakowski Klub Sportowy.

Głównym celem klubów jest promowanie zdrowego stylu życia, aktyw-
ne zagospodarowanie czasu poprzez rozwijanie sportowych zainteresowań,
popularyzacja piłki nożnej oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą.

Na stałe do kalendarza sportowych imprez gminnych wpisały się ponad-
to zawody wędkarskie„O Kłodawską Złotą Rybkę”oraz zawody strzeleckie
kół zaprzyjaźnionych„O PucharWójta Gminy Kłodawa”. Do tego grona miej-
my nadzieję również wpisze się Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego, który
po raz pierwszy odbył się podczas III Kłodawskiej Majówki w 2010 r.

��

z partnerskiej gminy Seelow-Land. Główną ideą turnieju jest promocja
sportu w gminie, ale nie tylko. Drużyna seniorów, która zwycięży w tur-
nieju, oprócz pucharu w nagrodę reprezentuje gminę na podobnym tur-
nieju u naszych zachodnich sąsiadów w gminie Sellow-Land.
Na terenie gminy działają obecnie pięć klubów sportowych: FC Kłoda-
wa 13, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Junior Różanki, Róża Różanki
i Kłodawski Klub Sportowy SHR-Róża w Wojcieszycach oraz Rybakowski
Klub Sportowy.

Najstarszym i najbardziej utytułowanym klubem jest SHR-Róża w Woj-
cieszycach, którego sportowa historia zaczęła się w 1948 roku.W latach 80-

tych klub zapisał piękną kartę w historii lubuskiego futbolu. W klubie
ponadto działają sekcje brydżowa i kulturystki.

Ważne miejsce w sporcie gminnym zajmuje równieżWielosekcyjny Klub
Sportowy„Róża Różanki”, o bogatej historii. Wychowankiem Róży jest m.in.
Daniel Ciach występujący w sezonie 2009/2010 w kadrze ekstraklasowej
Polonii Warszawa. Wszelkie inwestycje klubu (baza/sprzęt/plany) są two-
rzone z myślą o krzewieniu kultury Qzycznej wśród najmłodszych miesz-
kańców gminy, którzy oprócz harmonijnego rozwoju psychoQzycznego
oraz intelektualnego, dodatkowo mają możliwość startów w niemal każ-
dej dyscyplinie sportowej począwszy od piłki nożnej, siatkówce na rzucie
dyskiem skończywszy.

Kłodawa – przyjazna gmina

Piłkarze z klubu SHR Róża
z Wojcieszyc

Piłkarze z zespołu Róża
Różanki

GKS "F.C. Kłodawa 1� " na
Halowym Turnieju Piłki

Nożnej w Diedersdorf

Zdjęcie grupowe
uczestników II halowego

turnieju piłki nożnej
Różanki 200�
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Turniej Myśliwi
kontra Wędkarze –

III Kłodawska
Majówka 2010

Turniej sprawnościowy
Seniorów - III Kłodawska

Majówka, 2010

SPORT W OBIEKTYWIE

Turniej Siatkowej Piłki
Plażowej, II Kłodawska

Majówka, 200�

Uczestnicy Zawodów
Wędkarskich "O Kłodawską

Złotą Rybkę" - 200�

I Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego – 2010

Zawody strażackie – 200�

Turniej Strzelecki Kół
Myśliwskich – 200�
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O lbrzymie walory przyrodnicze i krajoznawcze, duża ilość jezior i dy-
namiczny rozwój turystyki sprawiają, że do gminy Kłodawa, leżącej
w północnej części powiatu gorzowskiego, co roku przyjeżdżają rzesze
turystów spragnionych wypoczynku i bliskiego kontaktu z przyrodą.

Ponad 65 proc. powierzchni gminy zajmuje Puszcza Gorzowska
– wielki kompleks leśny o pow. 20 285 ha, porastający równinę sandro-
wą ukształtowaną ok. 12 tys. lat temu przez topniejący lodowiec. W sa-
mym jej sercu utworzono w 1991 roku Barlinecko-Gorzowski Park
Krajobrazowy, chroniony obszar o niezwykłych walorach przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych.

Na terenie Puszczy Gorzowskiej przeważają bory świeże, bory mie-
szane, lasy mieszane i świeże. Większość drzewostanu stanowią sosny,
inne rosnące tu gatunki drzew to: grab zwyczajny, dąb szypułkowy
i bezszypułkowy, buk zwyczajny, olcha czarna, jesion wyniosły, lipa
drobnolistna, świerk pospolity, wiąz szypułkowy, brzoza brodawkowa-
ta, wierzby i klony. Można też spotkać obce gatunki, jak: modrzew eu-
ropejski, sosna wejmutka i daglezja zielona. Wśród krzewów
przeważają: kalina koralowa, dzika róża, kruszyna, głóg, szakłak pospo-
lity, jałowiec pospolity, dereń świdwa, dziki bez czarny i malina. Niektó-
re gatunki roślin są objęte ścisłą ochroną, jak np. bluszcz pospolity,
widłaki, rosiczka okrągłolistna, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów,
śnieżyczka przebiśnieg. Ogółem Rorę Parku tworzy 639 gatunków z 92
rodzin.

Jednym z największych skarbów Parku są liczne gatunki porostów,
organizmów szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza at-
mosferycznego, znajdujących w Puszczy Gorzowskiej doskonałe wa-
runki do rozwoju. 27,3 proc. z nich umieszczono na „Czerwonej liście
porostów zagrożonych w Polsce”.

W awifaunie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego stwier-
dzono 142 gatunki ptaków, w tym 105 gatunków lęgowych. Wśród nich
znajdują się: bielik, rybołów, kania czarna i ruda oraz orlik krzykliwy i pu-
chacz. Zwarty kompleks leśny Puszczy Gorzowskiej z mozaiką siedlisk
obQtujących w starodrzew, jak również w krajobraz otwarty, zasiedlają
ptaki potrzebujące do życia rozległych terytoriów – myszołowy, jastrzę-
bie, sowa uszata, puszczyk i kruk. Park obQtuje również w zwierzynę
łowną – jelenie, sarny, zające i dziki. Częstymi gośćmi są łosie, dla któ-
rych kompleks puszczański jest ważnym przystankiem na szlaku migra-
cyjnym ze wschodu na zachód.

Walory przyrodnicze Puszczy Gorzowskiej są tak cenne w skali euro-
pejskiej, że znaczny jej obszar został zaproponowany do włączenia
w paneuropejski system ekologiczny – Sieć Natura 2000.

PRZYRODAPRZYRODA

Foto M. Czasnojć
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Rezerwat Zdroiskie Buki zajmuje powierzchnię 75,57 ha w dolinie rze-
ki Santocznej. Utworzony został na obszarze dawnych lasów wodo-
chronnych, na terenie zróżnicowanym – falistym i stromym
– z pochyłościami ku korytu rzeki i licznymi terasami. Występuje tu du-
ża różnorodność wzajemnie przeplatających się siedlisk z przewagą la-
su bukowego, rosną również graby i dęby.

Wśród pomników przyrody zwracają
uwagę cztery 200–500-letnie dęby, z któ-
rych najstarszy o obwodzie 377 cm i wyso-
kości 28 m znajduje się w miejscowości
Mszaniec. Należy też wspomnieć
o dwóch 250-letnich bukach w Santoc-
ku, 300-letniej lipie o obwodzie 220 cm
i wysokości 24 m w pobliżu Mariańskiego
Mostu, grupie trzech buków nieopodal le-
śniczówki Dzicz (o obwodzie 347, 382 i 415
cm) i Smolarki (wiek 300 lat; ob-
wód 290, 310 i 320 cm) oraz sześciu 250-let-
nich bukach o obwodzie od 331 do 432 cm
i wysokości 28 m w Santocku. W gminie
znajdują się także pomniki przyrody nie-
ożywionej, największym z nich jest głaz na-
rzutowy o obwodzie 250 cm
i wysokości 135 cm w Mironicach.

Niewątpliwą atrakcją gminy są liczne je-
ziora polodowcowe. Łańcuchowy ciąg dłu-
gich, wąskich jezior możemy podziwiać

na rzece Santocznej w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym.
Tam też znajdują się największe przepływowe jeziora – Lubie i Chłop,

�2

W dolinie Kanału Kłodawskiego, na powierzchni 12,18 ha, utworzono
rezerwat krajobrazowo-leśny Dębina. Spotkamy tu najlepiej zachowa-
ny w całej Puszczy Gorzowskiej grąd środkowoeuropejski z żywcem
bulwkowatym i zdobną przylaszczką pospolitą. Obok starych dębów
i buków rosną okazałe lipy, sosny, graby. Bogato rozwinięte runo repre-
zentują: zawilec gajowy, prosownica rozpierzchła, kostrzewa olbrzymia,
gajowiec żółty, czyściec leśny i piękna paproć – narecznica samcza. Spe-
cyQczny mikroklimat i czyste powietrze w rezerwacie umożliwiają egzy-
stencję bardzo rzadkich porostów spośród 50 stwierdzonych gatunków.

Między miejscowością Przyłęg i jeziorem Przyłężek rozciąga się re-
zerwat faunistyczny Rzeka Przyłężek. Rzeka ta jest nie tylko enklawą

czystości, ale przede wszystkim miejscem tarliskowym pstrąga potoko-
wego i głowacza białopłetwego, żyje tu również unikatowa fauna bez-
kręgowa charakterystyczna dla obszarów podgórskich i górskich, jak
np. pijawka górska i skójka gruboskorupkowa. W północnej części rezer-
watu, wśród pomnikowych buków, znajduje się stanowisko rzadkich
i chronionych przedstawicieli rodziny gruszyczkowatych – kruszynki
jednostronnej i gruszyczki mniejszej.

W okolicach osady Wilanów, w zlewni rzeki Pełcz, znajduje się najstar-
szy w gminie Kłodawa rezerwat krajobrazowo-leśny Wilanów, zajmują-
cy powierzchnię 67,16 ha. Główną osobliwością przyrodniczą rezerwatu
są pokaźnych rozmiarów dęby i buki, których wiek szacuje się na 200–
300 lat, a obwody pnia od 240 do 450 cm. W gnijącym drewnie starych
dębów rozwijają się larwy rzadkiego, chronionego i największego euro-
pejskiego chrząszcza – jelonka rogacza.

Kłodawa – przyjazna gmina

Jezioro Chłop.
Foto M. Czasnojć

Jezioro Przyłężek.
Foto M. Czasnojć Okazały dąb pod

Wilanowem.
Foto M. Czasnojć
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Na terenie gminy Kłodawa gospodarkę hodowlano-łowiecką prowa-
dzi pięć kół łowieckich: Koło Łowieckie„Leśnik, Koło Łowieckie„Knieja”,
Wojskowe Koło Łowieckie 423 „Orzeł”, Koło Łowieckie „Wilk” oraz Koło
Łowieckie „Sokół”. Dbają one o dobry wizerunek łowiectwa, prowadzą
aktywną walkę z kłusownictwem i angażują się w popularyzację łowiec-
twa poprzez wydawanie publikacji oraz organizację szkoleń, wystaw,
zawodów, konkursów strzeleckich.

Organizacją wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego oraz prowa-
dzeniem działań na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki węd-
karskiej zajmuje się gminne Koło Wędkarskie PZW w Kłodawie (Okręg
PZW Gorzów Wlkp.). Poprzez organizację imprez i zawodów wędkar-
skich koło przyczynia się do propagowania i rozwoju sportu wędkar-
skiego – przede wszystkim wśród młodzieży.

��

o powierzchni odpowiednio 79,4 ha
i 64,3 ha. Najgłębsze nich to Chłop
i Grabino o maksymalnych głęboko-
ściach 16 m, następnie Kłodawskie
(15,5 m) i Przyłężek (15 m). Jeziora są
schronieniem aż trzech gatunków
perkozów, łysek, kokoszek wodnych,
krakw, cyranek, cyraneczek, świstu-
nów, płaskonosów, głowienek, gą-
gołów i nurogęsi. Liczne są
rybołowy, kormorany i czaple, a naj-
większą ozdobą ptasiej fauny są co-
raz częściej tu spotykane bieliki.

Większą część obszaru leśnego
gminy podlega nadzorowi i opiece
Nadleśnictwa Kłodawa. Oprócz co-

dziennej działalności Nadleśnictwo propaguje i realizuje liczne formy
edukacji leśnej, zwłaszcza skierowane do dzieci i młodzieży, jak: poga-
danki w szkołach, lekcje terenowe, konkursy i wystawy, akcje i imprezy
okolicznościowe –„Sprzątanie świata”,„I ty posadź swoje drzewko” i in-
ne. Taka właśnie akcja została zorganizowana 17 kwietnia 2009 roku,
kiedy to pracownicy Urzędu Gminy Kłodawa wspólnie z pracownikami
Nadleśnictwa Kłodawa posadzili na terenie Nadleśnictwa ok. 2 tysięcy
sadzonek buka, dębu, lipy i krzewów o znaczeniu biocenotycznym.
Na pamiątkę tego wydarzenia podpisano uroczysty certyQkat i odsło-
nięto pamiątkowy obelisk, na którym umieszczono tablicę z napisem:
„Pamiętając o planecie i przyszłych pokoleniach, sadzimy las”.

Kłodawa – przyjazna gmina

Sadzenie lasu - 200�

Bielik.
Foto M. Czasnojć Sarna.

Foto M. Czasnojć

Bagniska.
Foto M. Czasnojć



Gmina Kłodawa – widok z lotu ptaka. Foto Z. Tomczak
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Nadleśnictwo Kłodawa
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 31, tel. (95) 727 97 30

Posterunek Policji
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 39, tel. (95) 731 14 21

Urząd Pocztowy w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 43, tel. (95) 731 14 29

Gospodarczy Bank Spółdzielczy - Punkt Kasowy w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, tel. (95) 728 37 06

Ważne adresy i telefony:

Urząd Gminy Kłodawa
66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, tel. (95) 721 66 60

Zespół Szkół w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul. Szkolna 1, tel. (95) 731 14 25

Zespół Szkół w Różankach
66-415 Różanki, ul. Dębowa 3, tel. (95) 731 15 26

Przedszkole w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul. Kościelna 15, tel. (95) 731 13 53

Przedszkole w Różankach
66-415 Różanki, ul. Dębowa 3, tel. (95) 731 15 26

Przedszkole w Wojcieszycach
66-415 Wojcieszyce, ul. Osiedlowa 6A, tel. (95) 731 15 26

Zakład Komunalny Gminy Kłodawa
66-415 Różanki, ul. Dębowa 3, tel. (95) 731 15 30

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Wojcieszycach
66-415 Wojcieszyce, ul. Wspólna 45, tel. (95) 731 17 45

Gminna Bibliteka Publiczna w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 22, tel. (95) 731 12 26

Ośrodek Zdrowia w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul. Kościelna 8, tel. (95) 731 10 71

Ośrodek Zdrowia w Różankach
66-415 Kłodawa, ul. Niepodległości 16, tel. (95) 731 15 91

Gabinet Lekarski w Wojcieszycach
66-415 Wojcieszyce, ul. Wspólna 45, tel. (95) 731 17 34
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