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Przewodniczący Rady  Gminy
Jan Kubera

Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak

Szanowni Mieszkańcy Gminy, 

dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku
każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej
pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach
dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie
zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory,
a przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska
mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do
narodowej tradycji. 

Dożynki to czas dziękczynienia Stwórcy za plony.
Świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem
i uznaniem myślimy o ciężkiej pracy rolnika. To im
zawdzięczamy to, że na naszych stołach jest chleb,
który symbolizuje tegoroczne zbiory i dostatek. Jest to
dar niebios i owoc pracy rąk ludzkich. 

Drodzy Rolnicy, 

za ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej,
składamy Wam słowa najwyższego uznania. Bo owoce tej pracy uzależnione są od
wielu okoliczności. To Wy z oczekiwaniem patrzycie na niebo upraszając deszcz lub
słońce, to dla Was nie ma określonej godziny na rozpoczęcie i zakończenie pracy.
Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. 

Dziękujemy za całoroczny trud i życzymy zawsze udanych plonów, wytrwałości
i satysfakcji z wykonywanej pracy. 



3

Gmina Kłodawa po raz kolejny wśród
najlepszych samorządów w Polsce
18 lipca w Warszawie odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród najlepszym gminom w Polsce, przy-
znawanych przez gazetę Rzeczpospolita. Po raz ko-
lejny w czołówce najlepszych samorządów w Polsce
znalazła się gmina Kłodawa. W rankingu na naj-
bardziej innowacyjny samorząd w kategorii gmin
wiejskich nasza gmina zajęła wysokie 5 miejsce, na-
tomiast w ogólnej klasyfikacji samorządów uplaso-
wała się na miejscu 20. Przy rozdziale miejsc kapi-
tuła brała  pod uwagę m.in. dynamikę wzrostu
wydatków majątkowych w przeliczeniu na miesz-
kańca, wskaźnik zadłużenia gminy, wydatki inwe-
stycyjne oraz pozyskane środki unĳne w przelicze-
niu na mieszkańca, ilość podmiotów gospodarczych,
informatyzację naszych placówek oraz darmowy
dostęp mieszkańców do internetu. Nagrodę z rąk
prof. Jerzego Buzka w imieniu gminy odebrała wójt
Anna Mołodciak oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kłodawa Jan Kubera. 
„...Jestem naprawdę mile zaskoczona, że po raz
kolejny nasza gmina uplasowała się na czołowym
miejscu w kraju. To dowód na to, że obraliśmy właściwe kie-
runki rozwoju. 
Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie dobra współpraca
wójta, rady i mieszkańców. Jest to również efekt działań pra-
cowników urzędu gminy, którzy  przygotowywali dokumenta-
cje pod przyszłe inwestycje. Nie bez znaczenia jest też duży na-

pływ nowych mieszkańców i firm, których podatki zwiększają
dochody naszego samorządu. To wszystko pozwala na dobry
rozwój gminy i nowe inwestycje. Myślę, że to wyróżnienie jest
motywacją do tego, byśmy w przyszłości mogli zrobić jeszcze
więcej. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do  tego,
że osiągneliśmy sukces i znaleźliśmy się w gronie najlepszych
gmin w Polsce... “ – powiedziała wójt Anna Mołodciak. 

Wykorzystując pobyt w Warszawie, Wójt Kłodawy
Anna Mołodciak wraz z pracownikami oraz Prze-
wodniczącym Rady Gminy Janem Kuberą gościli
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Podczas
spotkania z Panią Minister Elżbietą Rafalską rozma-
wiano na temat finasowania pomocy społecznej, pro-
gramu 500+, funkcjonowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej, a także utworzenia na terenie gminy 
podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

Wójt Kłodawy z wizytą w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
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Wójt Gminy, w marcu br., przedłożyła sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za 2015 r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Zielonej Górze, z której to instytucji otrzy-
maliśmy pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.   

W 2015 r. dochody budżetu wykonano w wysokości 30,3 mln
zł, a wydatki w kwocie 26,3 mln zł, stąd nadwyżka budżetowa wy-
niosła 3,9 mln zł! Tak doskonały wynik spowodowany był pla-
nowym wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, lo-
kalnych podatków oraz sprzedaży mienia.

W dochodach największą część stanowiły dochody własne
(17,14 mln zł, tj.: 58% dochodów) oraz subwencje (łącznie 7 mln
zł, tj.: 23%).  Pozostałe składowe to dotacje celowe (3,7 mln zł,
tj.: 12% dochodów), dotacje na inwestycje (2,1 mln zł, tj.: 7%).

W wydatkach największą część wydajemy na oświatę (8,2 mln
zł, tj.: 31% wydatków) oraz inwestycje (5,3 mln zł, tj.: 20%)! Po-
zostałe składowe to wydatki na pomoc społeczną (3,9 mln zł, tj.:
15%), administrację (3 mln zł, tj.: 12%), transport (bieżące utrzy-
manie dróg – 1,9 mln zł, tj.: 7%) oraz gospodarkę komunalną (1,2

mln zł, 5%), gospodarkę mieszkaniową, kulturalną i inne po 3%
budżetu.

Poniżej przedstawiam wykonane, w 2015 r., wydatki budżetu pod
względem wielkości wydatkowanych środków (wykres poniżej).

Najważniejszą jednak rolę w kształtowaniu rozwoju lokalnego
odgrywają wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Wydatki inwe-
stycyjne w 2015 r. stanowiły 20% budżetu, tj.: ponad 5 mln zł.
Wójt Gminy Kłodawa, w 2015 r., zrealizowała:
• Infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną – wymieniono

wodociąg w ul. Kwiatowej w Różankach, wykonano projekty
sieci wodociągowej z Mironic do Zamoksza oraz do m. Ró-
żanki, wykonano projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Wspólnej
w Kłodawie, wykonano sieć wodociągową w Różankach przy
ul. Myśliwskiej, Wiśniowej i Północnej, sieć kanalizacyjną
w ul. Parkowej, Chabrowej i Rumiankowej w Chwalęcicach
oraz w ul. Mazurskiej w Kłodawie, 

• Infrastrukturę drogową:
1. przebudowano ul. Wojcieszycką w Kłodawie, 
2. zmodernizowano łącznik od drogi krajowej nr 22 do po-

wiatowej nr 1405F w m. Zdroisko,
3. wykonano projekt modernizacji drogi powiatowej do m.

Łośno, 
4. wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Rubinowa w Kło-

dawie; Boczna, Osiedlowa i Ukośna w Chwalęcicach;
Owocowa i Orzechowa w Santocku; Lipowa, Kwiatowa
i Dębowa w Różankach; Dobra w Zdroisku; droga przy le-
sie w Lipach i Łośnie; Brzozowa oraz droga w parku i par-
king przy sali wiejskiej w Santocznie; 

5. wykonano wspólnie z mieszkańcami nakładki bitumiczne
na ulicach: Zacisze, Platynowa, Różana w Kłodawie; 

6. wykonano przy współudziale Państwa nakładki bitumiczne
na ulicach: Jesionowa, Lazurowa, Spokojna i Leśna w Kło-
dawie oraz Wiśniowa w Różankach; 

Absolutorium za 2015 – jednogłośnie!
Szanowni Państwo, Rada Gminy Kłodawa na kwietniowej sesji, jednogłośnie udzieliła, Wójtowi
Gminy Kłodawa – Annie Mołodciak, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 

DOCHODY GMINY

WYDATKI GMINY
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7. wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Owocowej z drogą
wojewódzką nr 151 w m. Kłodawa; 

8. zamontowano bariery ochronne na chodniku przy drodze
do szkoły w Kłodawie, 

9. rozbudowano sygnalizację świetlną w Kłodawie;
10. zmodernizowano nawierzchnię dróg: ul. Rzeczna i Jarzę-

binowa w Chwalęcicach; ul. Myśliwska w Santocku;
ul. Polna w Kłodawie.

• Infrastrukturę kubaturową – przebudowano Zakład Komu-
nalny w Różankach, zmodernizowano Urząd Gminy w Kło-
dawie, wykonano kolejny etap modernizacji przedszkola w Ró-
żankach oraz w Kłodawie, wykonano modernizację
sanitariatów oraz wykonano boisko sportowe w ZS w Kłoda-
wie, odnowiono szkołę w Różankach, wykonano częściowe
ogrodzenie świetlicy w Wojcieszycach, wykonano koncepcję
projektowo-kosztorysową budowy świetlicy i biblioteki w Kło-
dawie, w budynku świetlicy w Chwalęcicach wykonano insta-
lację gazową a w Łośnie zamontowano klimatyzator, 

• Infrastrukturę oświetleniową – wykonano nowe punkty świet-
lne w: 
1.Kłodawie przy ul. Rubinowej, Czereśniowej, Jabłoniowej,

Brzoskwiniowej i Śliwkowej;
2.Różankach przy ul. Wiśniowej i Osiedlu Parkowym;

3.Chwalęcicach przy ul. Parkowej, Łąkowej i Lipowej,
4.Wojcieszycach przy ul. Jeziornej,
5.Santocku przy ul. Parkowej oraz przy parkingu przy kościele,
6.Łośnie przy remizie OSP oraz przy blokach,
7.Zdroisku przy ul. Cisowej, Ptasiej i Młyńskiej.

• Infrastrukturę sakralną – przekazano dotację na wykonanie mo-
dernizacji kościoła w Różankach,

• Infrastrukturę sportową – zmodernizowano boiska sportowe
w Chwalęcicach i Rybakowie, zakupiono dwa kontenery na boi-
sko w Kłodawie, wykonano remont ogrodzenia boiska w Ró-
żankach.
Dla zobrazowania sytuacji finansowej Gminy Kłodawa, poniżej

przedstawiam Państwu wykonania budżetów w latach 2007-2015.
Dodatkowo poniżej załączam wykres dotyczący zadłużenia

Gminy Kłodawa, również w zestawieniu lat 2006-2020, abyście
Państwo zapoznali się z kształtowaniem długu w naszej Gminie.

Reasumując Gmina Kłodawa oprócz obligatoryjnych zadań,
które wykonuje, ogrom swojej energii i środków przeznacza na po-
prawę warunków i komfortu życia swoich mieszkańców. Wójt
Gminy Kłodawa wraz z Radą Gminy wytycza ścieżki rozwoju
i sukcesywnie je realizuje, co pokazuje wykonany za 2015 r. budżet. 

Agnieszka Chudziak - Skarbnik  Gminy Kłodawa

WYKONANIA BUDŻETÓW W LATACH 2007-2015 ZADŁUŻENIE GMINY KŁODAWA W LATACH 2006-2020
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Półrocze za nami…
Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. już

zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze. Teraz czeka nas tzw. „opisówka”. 

Jednak półroczny budżet Gminy Kłodawa można już podsu-
mować. Dochody wykonano w kwocie ponad 16,8 mln zł, nato-
miast wydatki w wysokości 13,8 mln zł. Budżet zamknął się nad-
wyżką w wysokości 2,97 mln zł. 

Poniżej przedstawiam Państwu porównanie wykonania bu-
dżetu na 30.06.2016 r. do rocznego planu. 

Dochody – na wielkość subwencji i dotacji na zadania zlecone
i własne, Gmina Kłodawa nie  ma wpływu, gdyż powyższe zależy
od Ministerstwa Finansów oraz Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Natomiast Rada Gminy wraz z Wójtem bezpośred-

nio wpływa na wysokość podatków i opłat lokalnych tj.: docho-
dów własnych, które w pierwszym półroczu są realizowane zgod-
nie z założonym planem (wykres).

Wydatki – z powyższego wynika, iż Gmina Kłodawa, jak więk-
szość samorządów, najwięcej środków przeznacza na oświatę
oraz pomoc społeczną. Od tego roku środki na pomoc społeczną
znacznie wzrosły, gdyż wprowadzono nowy program rządowy
tzw. „500+”. Zadanie to jest w 100% finansowane przez Pań-
stwo, w związku z powyższym Gmina do tego zadania nie do-
kłada własnych środków. Znaczące miejsce w naszych wydatkach
zajmują inwestycje i administracja. Gmina Kłodawa od dłuż-
szego czasu osiąga dodatni wynik finansowy, co bezpośrednio
przekłada się na realizowane zadania. W pierwszym półroczu
tych inwestycji jest znacznie mniej niż w całym okresie sprawoz-
dawczym, gdyż czas oczekiwania na rozstrzygnięcia przetar-
gowe zwykle kończy się właśnie pod koniec pierwszego półrocza.
Nie mniej jednak wydaliśmy już na inwestycje ponad 1,48 mln zł!
Poniżej przedstawiam Państwu wykonanie wydatków budżeto-
wych na 30.06.2016 r. (wykres).  

Szanowni Państwo na stronie internetowej Gminy Kłodawa,
w zakładce budżet / sprawozdania do końca sierpnia br. będzie
udostępniona szczegółowa informacja na temat wykonania bu-
dżetu za I półrocze br. Zachęcam do zapoznania się z danymi,
gdyż w taki sposób dowiecie się Państwo skąd Gmina pozyskuje
środki i na co je przeznacza.  A w naszym obopólnym interesie
jest abyśmy wszyscy wiedzieli „co w trawie piszczy”. 

Agnieszka Chudziak - Skarbnik  Gminy Kłodawa
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Nowa perspektywa na start!

Jako członkowie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycz-
nych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie
mamy możliwość zdobycia środków na realizację wspólnej stra-
tegii rozwoju obu obszarów. Nasze członkostwo w tych organi-
zacjach to przede wszystkim szansa dla przedsiębiorców z terenu
gminy na dofinasowanie ich zamierzeń inwestycyjnych. 

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd, z jakich obecnie pro-
gramów staramy się pozyskać dodatkowe środki.

AZBEST
Z początkiem roku zawnioskowaliśmy do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielo-
nej Górze o udział w tegorocznym programie „Azbest 2016 r.”.
Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 11.736,48 zł. Dzięki
temu z 20 posesji prywatnych oraz z terenu Zakładu Komunal-
nego Gminy Kłodawa zostaną usunięte wyroby zawierające tą
niebezpieczną substancję.

W lipcu podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą
EXITO Grzegorz Marek, a w sierpniu zebrano azbest i zutyli-
zowano.

SIŁOWNIA
W marcu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania w ra-

mach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”. Na około 50
wniosków tylko 8 uzyskało pozytywną weryfikację i otrzymało do-
finansowanie. Przyznana dotacja w kwocie 12.350,00 zł wraz
z wkładem własnym gminy pozwoli na postawienie siłowni ple-
nerowej na Placu 700-lecia w Kłodawie. Wraz z istniejącym już
placem zabaw miejsce stanie się centrum rodzinnej, zdrowej
rozrywki i integracji. 

PROJEKT SZKOLNy
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miej-

skiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., którego oprócz

miasta członkami są Kłodawa, Deszczno, Santok i Bogdaniec
został złożony wspólny, duży wniosek o dofinansowanie projektu
pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku
pracy na obszarze MOF Gorzów Wlkp.”. Źródło dofinansowa-
nia projektu to Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach tego projektu uczniowie ze szkół w Kłodawie i Ró-
żankach odbędą szereg zajęć: dodatkowych (wyrównawczych),
informatycznych, prowadzonych metodą eksperymentu, wyjaz-
dowych (np. do Centrum Nauki Kopernik, Gorzowskiego
Ośrodka Technologicznego w Stanowicach), z indywidualizacji
nauczania, socjoterapeutycznych, logopedycznych itp. Odbę-
dzie się wiele zajęć w ramach kółek zainteresowań (np. szachy,
kółko matematyczne, młodych przedsiębiorców itp.). Powstanie
mobilna pracownia językowa. Zdalnie zostaną też przeprowa-
dzone warsztaty z aktywnych technik uczenia się. Gimnazjaliści
z kolei skorzystają z możliwości stworzenia dla siebie Indywi-
dualnego Planu Działań oraz zajęć z doradcą zawodowym.
Warto też wspomnieć, iż w ramach projektu dla nauczycieli prze-
prowadzone będą zajęcia poszerzające ich wiedzę i umiejętności
z zakresu nowoczesnych, aktywnych technik nauczania.

Działania w projekcie mają na celu przygotować uczniów do
egzaminów zewnętrznych, poprawić ich wyniki, umożliwić im jak
najlepszy start w przyszłość. Wartość projektu przypadająca dla
Gminy Kłodawa to 410 395,63 zł.

PRZEDSZKOLA
W ramach działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji

przedszkolnej, w maju został złożony wniosek o dofinansowanie
projektu pt. „WESOŁA GROMADA – utworzenie nowego
OWP”. W ramach projektu powstanie 30 nowych miejsc eduka-
cji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich. Oddział powstanie w Pub-
licznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejsco-
wym w Różankach. Projekt o wartości 130 412,50 zł realizowany
będzie od sierpnia 2016 do końca lipca 2017 r. Ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego sfinansowany będzie etat
nauczyciela i pomocy nauczycielskiej oraz zostanie wyposażony
nowy oddział. 

TERMOMODERNIZACJA
Na koniec maja złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania

pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m.
Kłodawa – urząd gminy”. Źródło finansowania stanowi Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem głównym pro-
jektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku
Urzędu Gminy w Kłodawie poprzez jego termomodernizację.
Wartość zadania to 480 287,59 zł. Realizację przewidziano na III-
IV kwartał tego roku.

Perspektywa finansowa środków europejskich 2014-2020 to najprawdopodobniej ostatnia, z której przyj-
dzie nam tak owocnie korzystać. Jako członkowie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. sta-
liśmy się beneficjentami środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Są to środki dedy-
kowane w ramach procedury konkursowej tylko dla obszaru MOFu. Dla Gminy Kłodawa oznacza to duże
szanse na pozyskanie około 8 mln zł na inwestycje wpisujące się w strategię ZITu.
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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446) oraz z § 1 Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 sierpnia 2010 r. w trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Kłodawa, Wójt Gminy Kłodawa powiadamia radnych Rady Gminy, mieszkańców Gminy 

Kłodawa, organizacje sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy i inne jednostki organizacyjne 
o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu Gminy Kłodawa na 2017 rok.

Tworząc budżet, będący finansowym planem funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej, realizując 
jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie

wskazówek i wniosków, jakie winny być uwzględnione przy tworzeniu budżetu. Wnioski w formie pisemnej 
prosimy kierować w terminie do 15 września 2016 roku na adres:

Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kłodawie. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane 
przy projektowaniu budżetu na rok następny tj. na rok 2018.

Wójt Gminy Kłodawa

Anna Mołodciak

SAMOChóD STRAżACKI
Do Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,

w ramach działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym
i ich skutkom, w lipcu aplikowaliśmy o środki na zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref
skażeń chemicznych. 

PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU
Pod koniec sierpnia zostanie złożony wspólny projekt w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. dotyczący promocji gospodar-
czej regionu. O środki aplikujemy do Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.

Promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych ma prowa-
dzić do pobudzenia przedsiębiorczości i poprawy na lokalnym
rynku pracy. Zadania przewidziane w projekcie mają na celu do-
tarcie z naszą ofertą inwestycyjną do jak największej grupy in-
westorów krajowych i zagranicznych. Tereny przeznaczone pod
inwestycje to działki w Wojcieszycach, Różankach i Kłodawie. Za-
danie przewidziane jest na cały okres obecnej perspektywy fi-
nansowej, a przedmiotowy wniosek opiewający na 400 tys. zł to
jego pierwszy etap. 

PLAN PRACy NA III I IV KWARTAŁ 2016 R.
Już po wakacjach planowany jest nabór środków Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach gos-
podarki wodno-ściekowej. Planujemy złożyć wniosek na dofi-
nansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach, gdzie nie ma technicznej możliwości wybu-
dowania kanalizacji.

Pod koniec roku w ramach naboru z PO RyBy realizowanego
przez LGR Pojezierze Dobiegniewskie chcemy aplikować o środki
na budowę remizy w Santocku, natomiast w ramach puli do-
stępnej w KST LGD Kraina Szlaków Turystycznych planujemy
pozyskać pieniądze na siłownie zewnętrzne dla wszystkich na-
szych sołectw.

Już we wrześniu Biuro Euroregionu Pro Europa Viadrina ma
w planach ogłosić nabory w ramach Programu Interreg 5A 2014-
2020. Zgodnie wydanym podręcznikiem beneficjenta, środki
kwalifikować można od lutego 2016 r. Zamierzamy wystąpić
o refundację imprez, które już się odbyły: „Kłodawska Majówka
2016”, „Zawody wędkarskie o Kłodawską Rybkę 2016”, „Zawody
myśliwskie 2016” oraz „Dożynki Gminne 2016”.

W grudniu 2016 lub w styczniu 2017 złożymy kolejne wnioski
termomodernizacyjne. Planujemy wystąpić o dofinansowanie
zadań polegających na termomodernizacji sali gimnastycznej
w ZS Kłodawa oraz budynku Przedszkola w Kłodawie. Prace in-
westycyjne przewidziane są do realizacji latem 2017 r.

Do RPO Lubuskie 2020 już w IV kwartale tego roku będziemy
aplikować o budowę ścieżek rowerowych w ramach koncepcji
transportu niskoemisyjnego. Takie zadanie w pełni wpisuje się
w warunki konkursu, który będzie ogłoszony w ramach Poddzia-
łania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów
Wlkp. Znaczącym  obszarem  wsparcia  będzie  zrównoważona
mobilność  miejska, w ramach  której  przewiduje  się  realizację
inwestycji  z zakresu  ekologicznego transportu  publicznego  oraz
powiązanej  z nim  infrastruktury  (w  tym  ścieżki rowerowe,  zin-
tegrowane centra przesiadkowe,  wspólny  bilet  oraz  obiekty
typu Park & Ride, Bike & Ride). Koncepcja budowy ścieżek ro-
werowych obejmuje połączenia Kłodawa – Chwalęcice, Santocko
– Gorzów Wlkp. przez Kłodawę i Wojcieszyce. Zadanie podzielone
będzie na etapy z uwagi na szeroki zakres prac inwestycyjnych.

K!odawa, dnia 22 lipca 2016 r.

Zawiadomienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz z § 1 Uchwa"y 

Rady Gminy K"odawa z dnia 18 sierpnia 2010 r. w trybu prac nad projektem uchwa"y bud#etowej Gminy K"odawa, Wójt Gminy K!odawa 
powiadamia radnych Rady Gminy, mieszka$ców Gminy  K"odawa, organizacje sportowe, stowarzyszenia dzia"aj!ce na terenie gminy i inne 
jednostki organizacyjne o przyst"pieniu do prac nad projektem bud#etu Gminy K!odawa na 2017 rok.

Tworz!c bud#et, b%d!cy finansowym planem funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorz!dowej, realizuj!c jednocze&nie zasad% 
jawno&ci gospodarki finansowej gminy, zwracam si$ do Pa%stwa z pro&b" o przekazywanie wskazówek i wniosków, jakie winny by' 
uwzgl%dnione przy tworzeniu bud#etu. Wnioski w formie pisemnej prosimy kierowa' w terminie do 15 wrze&nia 2016 roku na adres:

Gmina K!odawa, ul. Gorzowska 40, 66 – 415 K!odawa

lub w Sekretariacie Urz%du Gminy w K"odawie. Wnioski z"o#one po tym terminie b%d! rozpatrywane przy  projektowaniu bud#etu 
na rok nast%pny tj. na rok 2018.

Wójt Gminy K!odawa
   

    Anna Mo!odciak

!!!!!"#$%&!!'()*&+&

!!!!!!"#$!%&'(&)*+,!-.! //0-12!34&5,),! ! )&6$!7"8"*+9:! !! ;:#$<=,>?!@2!AB1/!//.! !!!!!!)))$+#&5,),$C#! ! ! ! !!!!!

Kłodawa, dnia 22 lipca 2016 r.
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Projektujemy

Remont przedszkola w Różankach

Remonty 
w naszych szkołach

Oprócz inwestycji, które są już w trakcie realizacji, gmina
przygotowuje kolejne, na które zleciła opracowanie dokumen-
tacji projektowych. Obecnie trwają prace związane z projekto-
waniem sieci kanalizacji sanitarnej w Mironicach, Santocku
Kolonii, Chwalęcicach (obręb ul. Pszenicznej i Sosnowej).
W trakcie opracowania jest także projekt przebudowy Ośrodka
Zdrowia w Wojcieszycach oraz przejęcia dróg będących obec-
nie w zasobach Lasów Państwowych. W br. zlecona zostanie do

opracowania także dokumentacja w zakresie przebudowy kuchni
w świetlicy wiejskiej w Santocku. Do wykonania oczekują pro-
jekty budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Santocku,
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Jaworowej i Akacjowej
w Chwalęcicach, Czereśniowej i Ogrodowej w Kłodawie. Ocze-
kujemy na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę biblioteki
i Gminnego Centrum Kultury w Kłodawie. 

W br. gmina przystąpiła do kolejnego etapu remontu przedszkola w Różankach. Zakres prac obejmuje adaptację pomiesz-
czeń po bibliotece i zakładzie komunalnym. Od września w nowej sali edukację rozpocznie dodatkowa grupa przedszkolaków.

W poprzednich latach gmina przystąpiła do remontu sanitariatów w sta-
rej części budynku Zespołu Szkół w Kłodawie. Podczas tegorocznej prze-
rwy wakacyjnej wyremontowane zostało ostatnie pomieszczenie. W pla-
cówce wykonywano też inne prace remontowe m.in. ułożono nowy chodnik
i odnowiono część pomieszczeń. Natomiast w Zespole Szkół w Różankach
naprawiono pokrycie dachowe i pomalowano korytarz na piętrze. 
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Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

O przyznanie stypendium w roku szkolnym 2015/2016 wystą-
piło 40 wnioskodawców. Pomocą objęto 81 dzieci, natomiast za-
siłek szkolny otrzymały 3 osoby. Od stycznia do czerwca 2016 r.
do najbardziej potrzebujących uczniów trafiło ponad 49 tys. zł.

W okresie tym komisja stypendialna przyznała za miesiąc sty-
czeń po 159,00 zł,  a od miesiąca lutego do czerwca po 148,00 zł
na jednego ucznia. Zasiłek szkolny ustalony został na kwotę
530,00 zł jako jednorazowe świadczenie.

STyPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych
w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-

dzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy ro-
dzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie mie-
sięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty
514,00 zł. 

ZASIŁEK SZKOLNy może być przyznany uczniowi znajdu-
jącemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. Jest to jednorazowa pomoc finansowa.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż
dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przy-
znanie tego zasiłku. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w urzę-
dzie gminy do dnia 15 września danego roku. Kolejny nabór
wniosków rozpocznie się w sierpniu 2016 r. Natomiast o przy-
znanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuż-
szym 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.

Anna Mielnik

Stypendia i zasiłki szkolne

Mając na uwadze zalecenia Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej oraz duże prawdopodobień-
stwo skażenia bakteryjnego całego
ujęcia wody w Różankach, gmina mu-
siała podjąć decyzję o wyłączeniu uję-
cia z eksploatacji i budowie nowego
wodociągu. 

W ramach inwestycji gmina wybu-
dowała ponad 2 km rurociąg, którym
od maja br. woda do miejscowości do-
starczana jest z sieci miejskiej. 

Nowy wodociąg w Różankach 

W 2016 r. na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z naszej gminy przeznaczono do-
tychczas ponad 49 tys. zł. 
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W świetlicy wiejskiej w Santocku wykonano remont
podłogi. Zakres prac obejmował zeszlifowanie sta-
rego lakieru, zaszpachlowanie ubytków i czterokrotne
lakierowanie desek podłogowych. Oprócz prac zwią-
zanych z podłogą, w bieżącym roku gmina opracuje
jeszcze dokumentację projektową w zakresie podwyż-
szenia dachu i remontu części kuchennej budynku
świetlicy.  

Nowa podłoga w świetlicy w Santocku

Władze piłkarskie doceniając starania samorzą-
dów, które wspierają kluby sportowe i ich działal-
ność, podczas obchodów 40-lecia Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, które odbyły się 25.06.2016 r.,
uhonorowały Annę Mołodciak Srebrną Odznaką
honorową OZPN. Gratulujemy.

Srebrna odznaka dla wójta gminy Kłodawa

Na boiskach piłkarskich w Kłodawie i Chwalęcicach za-
montowano piłkochwyty, które pozwalają zatrzymać piłkę
wypadającą poza obręb boiska oraz zapewniają bezpieczeń-
stwo kibicom.

Nowa infrastruktura na boiskach piłkarskich 
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Gmina Kłodawa zajęła się porządkowaniem ponie-
mieckiej części cmentarza w Kłodawie. Teren został
uporządkowany, ogrodzony, powstało lapidarium
i ossuarium. Dzięki zaangażowaniu oraz przy wsparciu
ks. Proboszcza Tadeusza Stachury, parafian i wójta
gminy, możliwe stało się także przeniesienie doczesnych
szczątków zmarłych kapłanów pochowanych na kło-
dawskim cmentarzu do wspólnego grobowca, umiejs-
cowionego na  wzniesieniu w centralnym miejscu cmen-
tarza. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa pomoże
mieszkańcom częściej i łatwiej zatrzymać się z pamię-
cią modlitewną przy wszystkich kapłanach, którzy pra-
cowali w naszej parafii. Wkrótce obok nagrobka ka-
płanów stanie także ołtarz polowy, przy którym
będziemy się gromadzić w Uroczystość Wszystkich
Świętych na Eucharystii.

Zmiany na kłodawskim cmentarzu

Dzięki inicjatywie zapoczątkowanej przez miesz-
kańców Zdroiska na placu, gdzie corocznie odby-
wają się imprezy plenerowe m.in. spotkania kul-
turowe powstał budynek, w którym znajdują się
toalety i pomieszczenia gospodarcze.

Na placu w Zdroisku wybudowano toalety

Dbając o poprawę życia naszych mieszkańców, gmina cały czas rozbu-
dowywuje sieć kanalizacyjną. W br. wykonana została już kanalizacja
w ul. Rzecznej w Chwalęcicach. W tej samej miejscowości wybudowane
zostaną kolejne odcinki w ulicach: Łąkowej, Jaśminowej, Konwaliowej,
Kasztanowej, Lotniskowej i Południowej. W Kłodawie do sieci kanaliza-
cyjnej będą się mogli podłączyć mieszkańcy ul. Jachtowej, Wioślarskiej,
Brzegowej, Rybackiej, Kaktusowej i Sezamkowej. Łącznie powstanie bli-
sko 3,5 km nowej sieci i 4 przepompownie ścieków. Całość prac jest sfi-
nansowana z budżetu gminy i wyniesie ponad 1,9 mln zł. Ponadto w ra-
mach inicjatyw społecznych gmina dofinansowała mieszkańcom
Chwalęcic budowę 2 przepompowni ścieków. Natomiast wspólnie z Przed-
siębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. uło-
żono sieć kanalizacyjną w ul. Wspólnej w Kłodawie, Cyprysowej i Ogro-
dowej w Chwalęcicach oraz Leśnej i Sosnowej w Różankach.

Rozbudowujemy 
sieć kanalizacyjną
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Gminna polityka przestrzenna znalazła swoje odzwierciedlenie
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, w którym zostały określone zasady rozwoju ruralis-
tycznego naszej gminy na kolejne lata. Na jego podstawie trwają
obecnie prace nad planami zagospodarowania przestrzennego
dla obrębów Kłodawa, Łośno i Wojcieszyce. Na końcowym eta-
pie procedury planistycznej są prace związane z zagospodaro-
waniem terenu pod podstrefę Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Wojcieszycach. Uchwalenie planu dla te-
renu „Strefy” ma być zachętą dla potencjalnych inwestorów do
ulokowania firm na terenie naszej gminy. Jest to bardzo ważny

element wspólnej polityki rozwoju gminy, bowiem nowi inwes-
torzy to nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Wyko-
nanie planów dla obrębów będzie miało wpływ na zachowanie
równowagi pomiędzy poszczególnymi funkcjami terenu przy
jednoczesnym rozwoju mieszkalnictwa, usług, produkcji oraz
istniejących gospodarstw rolnych.

Jednym z etapów procedury planistycznej jest wyłożenie pro-
jektów planów do publicznej wiadomości. Zachęcamy do zapo-
znawania się z nimi oraz składania uwag, które pozwolą na zwe-
ryfikowanie zapisów planów pod względem potrzeb i zamierzeń
inwestycyjnych właścicieli nieruchomości.

Planowanie przestrzenne w gminie

INWESTYCJE DROGOWE

Nowa droga rolnicza
Gmina Kłodawa otrzymała dotację z budżetu Woje-
wództwa Lubuskiego na modernizację drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych – ul. Krótka w Wojcieszycach. 

Zakończono prace modernizacyjne dróg  w Kłodawie:
- ul. Świerkowa,
- ul. Sosnowa,
- ul. Szmaragdowa,
- ul. żniwna, 
- ul. Magnoliowa, 

ul. Świerkowa

ul. Sosnowa

Przebudowa ulic w Kłodawie
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Mieszkańcy ul. Złotej w Kłodawie skorzystali z
możliwości wykonania modernizacji dróg w ra-
mach inicjatyw społecznych. 

ul. Magnoliowa 

ul. żniwna

ul. Szmaragdowa
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W Różankach  wykonano odwodnienie ul.
Lipowej

Powstała również nawierzchnia asfal-
towa na ul. Dębowej w Rybakowie

Wykonano również powierzchniowe
utrwalenie drogi na Osiedlu Parkowym
w Różankach

W Santocznie powstała droga w parku
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W Sołectwie Różanki Szklarnia wykonano na bo-
isku nawierzchnię z kostki betonowej oraz wybu-
dowano wiatę rekreacyjną dla mieszkańców

Utwardzone zostały również drogi w Chwalęcicach:

ul. huzarów

ul. Przylesie
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Trwają prace związane z przebudową pętli auto-
busowej i ul. Rzecznej w Chwalęcicach. Inwesty-
cja jest realizowana w ramach programu wielo-
letniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2020”.

W celu poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców zamontowano elementy spowal-
niające prędkość:
• Kłodawa – ul. Szkolna, Czereśniowa,
ul. Leśna,
• Rybakowo – ul. Letniskowa,
• Chwalęcice – ul. Leśna.

Oświetlenie jest ważnym elementem wpły-
wającym na poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa mieszkańców. W związku z tym w
roku bieżącym zostało zamontowane oświet-
lenie na ulicach: 
• Kłodawa – ul. Jeziorna, Perłowa, Błękitna, 
• Chwalęcice – ul. Rzeczna, huzarów, Sta-
wowa, Wierzbowa, 
• Zdroisko – ul. Jaśminowa,
• Santoczno –  ul. Słoneczna, Kręta.
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Rok 2016 Ochotnicze Straże Pożarne rozpoczęły od zebrań
sprawozdawczo-wyborczych. Podczas zebrania w Rybakowie
wybrano nowego Prezesa. Został nim długoletni działacz tej
jednostki Druh Piotr Cłapka. W pozostałych 4 jednostkach
skład zarządu pozostał bez zmian.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było otrzymanie średniego
samochodu pożarniczego dla OSP Różanki, dzięki staraniom
wójta oraz przychylności Państwowej Straży Pożarnej jednostka
wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego może
nieść pomoc w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia i mienia.  

Dnia 19.07.2016 roku gmina pozyskała również z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy GLBA 0,7/20 IVECO DAILy TURBO

59E12, dla jednostki OSP Łośno. Jego oficjalne przekazanie
nastąpi podczas Dożynek Gminnych.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 9 maja 2016 r. w sali wiejskiej w Kłodawie odbył
się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. W  spotkaniu udział wzięli m.in.
Krzysztof Strzyżykowski – Komendant Miejski PSP
w  Gorzowie Wlkp, Grzegorz Stachowiak – Wiceprezes
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, Jan Kubera – Przewodniczący Rady Gminy,

Anna Mołodciak – Wójt Gminy oraz druhowie-delegaci.
Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium
dla ustępującego Zarządu.

Ochotnicze Straże Pożarne 
na terenie naszej gminy
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Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano:
Prezes – Anna Mołodciak, Wiceprezes – Grzegorz Stachowiak,
Wiceprezes – Bożena Popowska, Sekretarz – Michał Kopka,
Członek Zarządu – Józef Kruczkowski, Członek Zarządu –
Władysław Potapczuk, Członek Zarządu – Piotr Bujko, Członek
Zarządu – Piotr Cłapka, Członek Zarządu – Paweł Niciejewski,
Członek Zarządu – Jarosław Rojna. Do komisji rewizyjnej
wybrano: przewodniczącego – Czesława Konieczuka, sekretarza
– Daniela Guszpita, członka – Krzysztofa Zapytowskiego.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP: Anna
Mołodciak, Grzegorz Stachowiak, Bożena Popowska, Józef
Kruczkowski, Jarosław Rojna, Czesław Konieczuk.

Sukcesy strażaków
O tym, że nasi strażacy są nie tylko od gaszenia pożarów

świadczą ich osiągnięcia na wielu płaszczyznach. 12 marca br.
w Sławie odbyły się V Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
w halowej piłce nożnej drużyn OSP.  Drużyna strażaków z OSP
Santocko pokonała rywali i zdobyła Mistrzostwo
Województwa. Tym samym zakwalifikowała się do Mistrzostw
Polski.  W skład zespołu weszli: Mateusz Arcimowicz, Paweł
Wilkowiecki, Arkadiusz Szmit, Rafał Cipiński, Marcin Buliczak,
Dawid Wójciak, Jarosław Polinowski, Maciej Antoniak,
Krzysztof Baj, Dariusz Chomiuk. Podczas turnieju zespołem
opiekowali się Paweł Kudelski i Paweł Niciejewski. Finał turnieju
odbył się w dniach 02-03 kwietnia w Gąsawie i Rogowie,
podczas którego nasi strażacy wywalczyli zwycięstwo
zdobywając tytuł Mistrza Polski. Skład zwycięskiego zespołu

tworzyli: M. Arcimowicz, P. Wilkowiecki, A. Szmit, M. Buliczak,
D. Wójciak, J. Polinowski, K. Baj, P. Mołodciak, D. Siroń, R.
Szugzdzinis. Strażacy swoją postawą promowali Gminę
Kłodawa, ale też powiat gorzowski i całe woj. lubuskie. 

Z kolei Pani Barbara Pochranowicz, reprezentująca OSP
Kłodawa została Mistrzynią Polski Strażaków w  maratonie.

Trasę 42 km i 195 m pokonała w czasie 3:07:59. Wśród 2102
uczestników biorących udział w tej prestiżowej imprezie nasza
„strażaczka” zajęła 105 miejsce, a wśród kobiet była 8, zajmując
jednocześnie I miejsce wśród Polek. Jest to nie lada wyczyn,
biorąc pod uwagę fakt, że był to jej pierwszy maraton w życiu. 

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz
Zawodów w Sporcie Pożarniczym dnia 7 maja 2016 r. w Santoku
Gminę reprezentowała jednostka  OSP Santocko. W kategorii
juniorów zdobyli I miejsce a w kategorii seniorów III.

Pasmo sukcesów nie opuszcza naszych strażaków. Z okazji
Dni Gorzowa  OSP Santocko, które reprezentowało gminę
Kłodawa zajęło II miejsce w regatach „Smocze Łodzie”
o Puchar Prezydenta Gorzowa Wlkp. Jest to ogromny sukces
tym bardziej, iż po raz pierwszy wypłynęli na szerokie wody
Warty. Gratulacje.
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Dnia 4 czerwca w Rybakowie odbyły się Gminne Zawody
Strażackie. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Anna
Mołodciak – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłodawie
oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera. Uroczystość
rozpoczął apel, podczas którego zostały wręczone odznaczenia:
• Medal Brązowy za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:

Bartosz Soroka
• „Strażak Wzorowy” otrzymali: Anna Grochmalska, Adrian

Ulm, Michał Włodarczyk, Daniel Nowacki, Adam Korpik,
Janusz Korpik, Jakub Subocz, Wojciech Motyk.

• Wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony przeciw
pożarowej w gminie Kłodawa otrzymali: Jarosław Szyliński,
hieronim Ostrycharz, Waldemar Mikorski, Piotr Paszkowski,
Zbigniew Owczarek, Bernard Zając, Kazimierz Wilkowiecki,
Stanisław Ząber, Marek Nowacki, Roman Stasiszyn, Roman
Springer, Czesław Konieczuk, Dariusz Pomorski, Bogusław
Wardziak, Roman Klimek, Małgorzata Domagała, Roswitha
Thiede, Sławomir Klusek, Krzysztof Strzyżykowski, Lech
Cabel, Józef Kruczkowski.
Następnie strażacy przystąpili do rywalizacji

w konkurencjach: sztafeta i bojówka. Wyniki prezentują się
następująco: Seniorzy:

1. OSP Santocko
2. OSP Kłodawa

3. OSP Różanki
4. OSP Rybakowo
5. OSP Łośno
Juniorzy:
1. OSP Santocko
2. OSP Łośno
3. OSP Kłodawa
4. OSP Różanki
Podczas Zawodów zaprezentowała się również grupa żeńska

z jednostki OSP Kłodawa, a także goście z Niemiec.
W imprezie udział wzięli: Lech Cabel – Wiceprezes Oddziału

ZOSP RP Województwa Lubuskiego, Józef Kruczkowski –
Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorzowie Wlkp.,
Rostwiha Thiede – Dyrektor Biura Amt Seelow Land, Krzysztof
Strzyżykowski i  Grzegorz Rojek – Komendanci Komendy
Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. oraz Mariusz Wojtuściszyn –
Komendant II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. i Tomasz
Sochacki – Kierownik Referatu Prewencji, a  także Radni
i Sołtysi naszej gminy.

Imprezę uświetniły występy gminnych zespołów Brzezinki,
Kaskada oraz Kłodawianki. Serdeczne podziękowania za
pomoc w  organizacji imprezy składamy jednostce OSP
Rybakowo oraz sołtysowi Jolancie Kostrubiec.

Zawody strażackie – Rybakowo 2016
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Zakład Komunalny działa na terenie Gminy Kłodawa od
2001 r. i obecnie zatrudnia 12 pracowników, którzy wykonują
prace związane z usługami komunalnymi oraz prace zlecone
przez prywatnych inwestorów.

Działalnością podstawową Zakładu jest działalność
w zakresie dostawy wody i odprowadzania  ścieków czyli:
– utrzymanie i konserwacja ujęć wody gminnych wodociągów

publicznych,               
– produkcja, uzdatnianie i przesyłanie wody za pomocą

urządzeń wodociągowych,
– eksploatacja wspólnych i indywidualnych oczyszczalni

ścieków, 
– eksploatacja kanalizacji z przyłączami, która obejmuje

odprowadzanie ścieków do odbiorników, dostarczonych
przez  usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
Zakład zapewnia ciągłość dostawy wody odpowiedniej

jakości oraz przyjmowanie wyprodukowanych ścieków, mając
na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania
ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Jakość wody podawana do wodociągów z ujęć podziemnych
eksploatowanych przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa
objęta jest stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
Gorzowie Wlkp. i jest przez nią określona jako spełniająca
normy wody zdatnej do spożycia.

Działalnością dodatkową jest:                                                                                                                                                                                                           
– wywóz własnym samochodem asenizacyjnym nieczystości

płynnych – w minionym roku odebrano od mieszkańców
ponad 8.400m3 ścieków, średnio miesięcznie Zakład
obsługuje około 100 punktów wytwarzających ścieki
z miejscowości: Różanki, Wojcieszyce, Zdroisko, Santoczno,
Rybakowo, Łośno, Lipy, Mszaniec, Zamoksze, Kłodawa,
Santocko,  Mironice, Chwalęcice,

– administracja cmentarzy – zakład jest administratorem czterech
cmentarzy komunalnych na terenie gminy znajdujących się w:
Kłodawie, Santocznie, Łośnie, Różankach.

Ponadto zajmuje się: 
– drobnymi naprawami indywidualnych przyłączy

wodociągowych obsługiwanych odbiorców  wody,    
– utrzymaniem terenów zielonych, 
– zimowym utrzymaniem dróg.

Od lutego 2016 r. Zakład Komunalny ma nową siedzibę. Było
to możliwe dzięki zaangażowaniu i sprawnemu zarządzaniu
Zakładem przez ówczesnego Kierownika Pana Krzysztofa
Rokickiego. W Różankach przy ul. Myśliwskiej przebudowano
istniejący budynek oczyszczalni ścieków, do którego zostało
przeniesione dotychczasowe biuro, które mieściło się
w budynku przedszkola. W ramach inwestycji powstały trzy
boksy garażowe oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Od
maja br. nowym kierownikiem zakładu jest Pani Agnieszka
Szurgot-Miłosz. 

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KŁODAWA 
RÓŻANKI, UL. MYŚLIWSKA 18

66-415 KŁODAWA  
TEL. 504 845 870

Kilka słów o Zakładzie Komunalnym
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS dzieciom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, jak każdego
roku zapewnia wypoczynek letni dla dzieci z terenu naszej gminy.
Przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Szkoły Pod-
stawowej w Nowinach Wielkich, dzieci spędziły wakacje pod
namiotami w Pogorzelicy. Sfinansowaliśmy również kolonie dla
25 dzieci z rodzin wielodzietnych, pozostających w trudnej sy-
tuacji materialnej oraz pobyt na obozie w Lipach organizowany
przez wójta gminy Kłodawa Annę Mołodciak.

„Bezpieczniejsi” po Kłodawskiej Majówce 
Podczas Kłodawskiej Majówki pracownicy Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej skupili się na tematyce przeciw-

działania przemocy w rodzinie. Przygotowano stoisko, na któ-
rym można było zapoznać się z ulotkami o tematyce profilak-
tyki przemocy, dostępne były gadżety z policji, z których szcze-
gólnie cieszyli się najmłodsi. Dzielnicowi przeprowadzili
pogadanki edukacyjne. Rozmowy na te trudne tematy prowa-
dzone były przy przygotowanych przez pracownice GOPS prze-
kąskach, których bezpłatnie można było skosztować.

Świadczenie „500+” 
Od kwietnia bieżącego roku ruszył rządowy program „Ro-

dzina 500+”, który ma za zadanie pomóc rodzinom wycho-
wującym dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowaw-
czych. Finanse te mają posłużyć, jako częściowe pokrycie
kosztów związanych z wychowaniem dzieci i zaspokajaniem ich
podstawowych potrzeb życiowych. 

W Gminie Kłodawa, do końca czerwca, programem objętych
zostało 945 dzieci, na które wypłacono świadczenia w kwocie
ponad 1,3 mln zł.

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom
lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18.
roku życia. Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłodawie przypomina, że jeśli wniosek został złożony w ciągu
trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy, czyli od 1 kwietnia br.
do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie było wypłacone
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Ośrodek miał również
3 miesiące na weryfikację wniosków i dokonanie wypłat. W przy-
padku wniosków złożonych od 02 lipca 2016 r. świadczenia będą
przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania od
kwietnia.

Z kłodawskich bibliotek korzysta około 10% naszej społecz-
ności. Czytelnicy chętnie doradzają, w jakie książki można do-
posażyć księgozbiór. Dotacja z samorządu na zakup nowości
jest wspierana dotacją z Biblioteki Narodowej, dzięki czemu na
bibliotecznych półkach nie brakuje bestsellerów oraz książek,
które wpisują się w profil kompletowania zbiorów. 

Jednak – obok udostępniania – kładziemy duży nacisk na
działania kulturalne, często dalekie od przyjętej linii biblio-
tecznych zadań. Od stycznia 2016 roku przy bibliotece pub-
licznej w Kłodawie funkcjonują gminne kluby seniora, które
wcześniej były pod kuratelą Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kłodawie. Nestorzy spotykają się w kłodawskiej
książnicy na posiedzeniach zarządów. Dysponujemy również
budżetem, przeznaczonym na działalność klubów. W maju
została zorganizowana wycieczka do Częstochowy, Zakopa-
nego, Wadowic i Krakowa, którą częściowo dofinansowano
z budżetu gminy. Blisko 50 seniorów z poszczególnych wsi

wzięło udział w eskapadzie, której hitem – według wrażeń
uczestników – był spływ Dunajcem. 

W drugiej połowie maja 4-osobowa delegacja seniorów wzięła
udział w 3-dniowym wyjeździe studyjnym do Parlamentu Eu-
ropejskiego na zaproszenie europosła profesora Bogusława Li-
beradzkiego. Grupa miała okazję uczestniczyć w spotkaniu
z profesorem, przyjrzeć się wnętrzu parlamentu oraz zwiedzić
Brukselę. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla kłodawskich seniorów
był obóz integracyjny w Lipach, który odbył się w pierwszy
weekend lipca. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób 60+.
Mimo kapryśnej pogody odbyły się zaplanowane atrakcje, tj. tur-
niej karciany, wspólne śpiewanie, czy wreszcie niedzielny in-
struktaż nordic walking. Obóz był dofinansowany przez Urząd
Gminy Kłodawa, seniorzy nocowali w namiotach, mieli także
zapewnione wyżywienie.

Co w książnicy piszczy?
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W poszczególnych wsiach są organizowane spotkania dla
najstarszych członków wspólnoty, imprezy okolicznościowe,
czy wreszcie wspólne wycieczki, jak np. wyjazd do Kostrzyna,
gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić twierdzę.

Ważnym momentem dla biblioteki było przeniesienie do-
tychczasowej filii w Różankach przy ul. Dębowej do sali wiej-
skiej przy ul. Niepodległości 25. 9 maja w obecności władz
gminy i delegacji z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Gorzowie Wlkp. na czele z dyrektorem Edwardem Ja-
worskim odbyło się uroczyste otwarcie – obecnie zajmujemy
piętro budynku, który został oddany do użytkowania pod ko-
niec 2014 roku. Przyjazna, doświetlona przestrzeń idealnie
wpasowuje się pod działalność biblioteczną – filia ma więcej
miejsca, jest również dostosowana dla osób niepełnospraw-
nych. Czytelnicy mają swobodny wgląd w księgozbiór, a dzieci
i młodzież wydzielony kącik z dostępem do multimediów. 

Obie biblioteki zacieśniły współpracę z gminnymi przed-
szkolami i szkołami. Odbywają się regularne lekcje biblio-
teczne, głośne czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Organizujemy ferie zimowe i wakacje dla najmłodszych.
Obok warsztatów manualnych, gier edukacyjnych oglądamy
filmy animowane. Dzięki regularnej pracy z dziećmi i mło-
dzieżą pozyskujemy coraz więcej czytelników z tej grupy wie-
kowej. 

Biblioteki rozwĳają się i pełnią funkcję miejsca spotkań,
czego dowodem mogą być, m.in. Dyskusyjne Kluby Książki,
czy Dzień Kobiet, podczas którego panie miały możliwość sko-
rzystać z porad wizażysty. 

Warto wspomnieć o przybibliotecznym stowarzyszeniu
„OKO – Oblicza Kłodawskich Okolic”, którego członkami są
pracownice oraz sympatycy książnicy. Po raz kolejny stowa-
rzyszenie przeprowadziło „Bieg Szlakami Jeziora Kłodaw-
skiego” podczas „Kłodawskiej Majówki” i mimo że wydaje się,
iż niewiele łączy bieganie z czytaniem, możemy udowodnić, że
jest inaczej. Okazuje się bowiem, że biegacze mają czas i na tre-
ning, i na książkę. Stowarzyszenie działa już ponad cztery lata
– wspólnie wyjeżdżamy na 1-dniowe wycieczki, generujemy
pomysły, ale przede wszystkim wspieramy naszą bibliotekę.

Zapraszamy do magicznego królestwa liter. Każdy tutaj
znajdzie coś dla siebie-dziecko się uśmiechnie, starszy po-
czuje biblioteczny spokój. Na regałach czekają książki, których
nie pokrywa kurz, ponieważ są regularnie czytane. Co w książ-
nicy piszczy, dowiecie się Państwo ze strony internetowej
(www.biblioteka.klodawa.pl) i profilu facebookowego.
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Trudno w kilku słowach opisać wszystkie spotkania, wy-
cieczki, imprezy, w których uczestniczyły nasze przedszkolaki
w minionym półroczu. Zostaną więc przedstawione  tylko wy-
brane wydarzenia zrealizowane w poszczególnych grupach.

U najmłodszych Krasnoludków wychowawczyni Agata Ho-
rodecka realizowała program z języka angielskiego, oparty na
prowadzonej w latach poprzednich innowacji programowo
metodycznej pt.: „Bawię się i uczę z moim angielskim ko-
legą”. Rodzice mogli ocenić efekty pracy na zajęciach otwar-
tych, na których dzieci prezentowały swe umiejętności w języku
angielskim.

Maluszki uczestniczyły w wycieczkach do schroniska dla
zwierząt, do kina 60 Krzeseł, do teatru, do gospodarstwa rol-
nego Państwa Zieleńskich w Chwalęcicach, do Fikolandu
w Gorzowie Wlkp. 

Najmłodsi brali udział  w zajęciach
o pracy lotnika, pszczelarza, fotografa,
kosmetyczki i fryzjerki. Zainteresowanie
budził warsztat pracy poszczególnych
osób, jak wspomniany obiektyw fotogra-
ficzny. Na zajęciach o wytwarzaniu miodu
pokazano prawdziwy ul i strój pszczelarza,
a przyrządy do strzyżenia i układania wło-
sów prezentowała fryzjerka.

W grupie Smerfów realizowany był pro-
gram rozwĳający zainteresowania czytel-
nicze „Książka – bawi, uczy i pomaga”.
Oprócz popularnej literatury dziecięcej
czterolatki poznały nowych bohaterów
Pana Kuleczkę (autor Wojciech Widłak)
i Piaskowego  Wilka (autor Asa Lind) po-
trafiących dziecięcą codzienność ukazać
w niezwykły sposób. Do programu wple-

ciono zajęcia z biblioterapii prowadzone w Bibliotece Peda-
gogicznej w Gorzowie. 

Dużo wrażeń dostarczyły sportowe zmagania przeprowa-
dzone przez trenerów Klubu Piłkarskiego Stal Gorzów. Nikogo
nie trzeba było zachęcać do zabaw z piłką i strzelania bramek.
Wielu chłopców złapało bakcyla i kontynuują treningi w ra-
mach zajęć dodatkowych w czasie wolnym.

Odmienny charakter miało spotkanie, podczas którego od-
był się koncert zespołu Kłodawianki. Dzieci poznawały ro-
dzimy folklor, tańczyły i nuciły mało im znane, a jednak wpa-
dające w ucho i pozostające w sercach ludowe pieśni. 

W grupie Sówki  jednym z zadań była realizacja programu
„Poznajemy zawody”, którego celem było zapoznanie z ludzką
pracą i wpajanie szacunku do niej. Sówki gościły u siebie
przedstawicieli wielu ciekawych profesji: krawcową, artystkę lu-
dową, nauczycielkę, bibliotekarkę. Podczas wycieczek odwie-
dzono ogrodnika, hodowcę ptaków i strażaków. Realizacja

U nas nie ma miejsca na nudę –
przedszkole Bajkolandia w Kłodawie
Intrygującą nazwę „rybie oko” ma obiektyw aparatu fotograficznego, dzięki któremu można
zrobić niesamowite zdjęcia. Tego i wielu innych ciekawostek dowiedziały się dzieci na spotkaniu
z panią fotograf, która z pasją opowiadała o tajnikach wykonywanej pracy. 
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programu zachęcała do samodzielnego zdobywania wiedzy
i bogacenia wiadomości. 

Grupa pani Doroty Andrzejewskiej przygotowała program
artystyczny, zaprezentowany na Sali Wiejskiej, w czasie ob-
chodów Dnia Kobiet. Zauroczona publiczność gromkimi bra-
wami nagrodziła małych artystów, kończących występ pięknie
zatańczonym krakowiakiem. 

Najstarsza grupa uczestniczyła w ważnym i prestiżowym
działaniu przedszkola, jakim jest współpraca polsko-niemiecka.
Również w tym roku dzieci z grupy Pszczółki wyjechały na wy-
cieczkę do Falkenhagen, a w ramach rewizyty gościły u siebie
kolegów zza Odry. Uczestnicy wycieczki poznawali  język,
obyczaje oraz nawiązywali znajomości. 

Kolejnym jakże ważnym działaniem Starszaków był program
„Czyste powietrze”, który  nadzorował Sanepid w Gorzowie.
Dzieci poznały szkodliwość dymu papierosowego, uczestniczyły
w projekcie rodzic - dziecko, który polegał na wykonaniu plakatu
antynikotynowego. Finałem był Międzynarodowy Dzień bez Pa-
pierosa i odwiedziny tv lubuskiej, przed którą  grupa zaprezento-
wała swoją wiedzę w udzielonym wywiadzie. 

Na zakończenie warto wspomnieć o działaniach społeczności
przedszkolnej zorganizowanych wspólnie. Świętowaliśmy Dzień

Dziecka wraz z życzliwymi nam przedstawicielami władz lokal-
nych, które jak zawsze pamiętały o najmłodszych obywatelach.

Pani Wójt, Zastępca Wójta oraz Przewodniczący Rady
Gminy, jak również ks. Proboszcz odpowiedzieli na nasze za-
proszenie i włączyli się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.   

Uwieńczeniem całorocznej pracy był Festyn Rodzinny, który
odbył się na początku czerwca br. Przygotowano wiele atrak-
cji: pokaz quadów i motocykli zorganizowany przez Państwa
Anetę Żbikowską-Sulej i Macieja Sulej; dmuchane zamki po-
zyskane przez Panią Agatę, rozstawione przy kościele dzięki
uprzejmości Proboszcza, który w ramach współpracy są-
siedzkiej został również współfundatorem nowych huśtawek
na placu przedszkolnym. Była loteria fantowa, kiermasz pysz-
nych ciast upieczonych przez rodziców, wata cukrowa oraz
przejażdżki bryczką. Najważniejsze jednak, że licznie przy-
byłe rodziny mogły wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnie
korzystając z przygotowanej oferty.

Mamy nadzieję, że wśród różnorodnych propozycji, każdy
przedszkolak znalazł dla siebie coś interesującego, bo dla cie-
kawych świata dzieci nie ma miejsca na nudę – wystarczy je za-
inspirować do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Anna Żołądziejewska
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Wszystko co dzieje się w naszych murach, dzieje się po to, aby
bawiąc się zdobywać nowe umiejętności, doskonalić już te po-
siadane oraz rozwĳać predyspozycje i zainteresowania. Zawsze,
gdy kończy się jakiś etap rodzą się wspomnienia. Zwłaszcza, że
ten rok był dla naszych przedszkolaków bardzo pracowity i pe-
łen wrażeń. 

Nasza placówka jako priorytet stawia sobie integrację przed-
szkola z domem rodzinnym. Przedszkole to drugi dom, w któ-
rym dziecko przebywa większą część dnia. Dzieci najmilej więc
wspominają rodzinne uroczystości: Spotkanie Wigilĳne, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, podczas któ-
rych gościliśmy w przedszkolu swoich bliskich. 

Dzieci w wieku przedszkolnym często poszukują swojego
autorytetu, utożsamiają się z różnymi postaciami. Naśladują
znanych sportowców, ludzi kina, itp. Wiedzą na obecną
chwilę, kim chcą być w przyszłości. Dlatego też zaprosiliśmy
do nas wielu gości, którzy wnieśli w codzienny rytm dnia
przedszkolnego wiele emocji, radości i okazję do wzbogace-
nia oraz utrwalenia zdobytej wiedzy. W ciągu minionego roku
szkolnego gościliśmy między innymi policjantów, strażaków,
trenerów piłki nożnej, ratownika medycznego, stomatologa,
bibliotekarza, leśniczego, aktorkę teatralną, mistrzynię gry
w szachy. 

Nasze dzieci mile wspominają również wycieczki, które
rozwĳają ich wszechstronne zainteresowania. Wszystkie grupy
„Wesołej Gromady” uczestniczyły w całodniowej wycieczce do
Parku Dinozaurów, gdzie wraz z rodzicami przygotowaliśmy
dla nich wiele atrakcji. Bawiliśmy się także w salonie zabaw
Yabadabadoo, odwiedzaliśmy kino, teatr, muzeum, filhar-
monię. 

Z naszych obserwacji wynika, że każde dziecko kryje w so-
bie potencjał umiejętności, zdolności i zainteresowań, który

trzeba dostrzec i sukcesywnie rozwĳać. Zachęcaliśmy więc
dzieci do udziału w różnych konkursach, aby mogły zapre-
zentować swoje talenty, zdobyć swoje pierwsze nagrody i wy-
różnienia. Mamy w tym roku wiele sukcesów: występ w szkole
muzycznej, udział w konkursach wokalnych, plastycznych
i recytatorskich - w przedszkolu oraz na terenie naszej gminy
i powiatu.

W minionym roku szkolnym bardzo dużo czasu poświęci-
liśmy na treści dotyczące bezpieczeństwa. Udział w ogólno-
polskim programie „Bezpieczna droga do przedszkola”, przy-
czynił się do zdobycia przez przedszkolaki wiedzy niezbędnej
do tego, aby zachowywać się bezpiecznie w każdej sytuacji ży-
ciowej. Mieliśmy wiele okazji do zaprezentowania swoich
umiejętności, chociażby poprzez udział w Powiatowym Kon-
kursie „Bezpieczna Zerówka”, spotkaniach z Policją i Strażą
Pożarną czy biorąc udział w teatrzyku zorganizowanym przez
nauczycieli „Słoń Trąbalski i odblaski”.Rodzice zachęceni
przez nasze działania do współpracy pisali wiersze o bezpie-
czeństwie, z których powstała  przedszkolna książka pełna do-
brych rad. 

„Wesoła Gromada” udowodniła również, że mamy wrażliwe
i wielkie serca. Stąd też nasz  udział w całorocznej zbiórce na-
krętek, potrzebnych na rehabilitację Tobiasza oraz zbiórka
monet na Górę Grosza, dzięki której pomogliśmy dzieciom
z rodzinnych domów dziecka. 

Jedną z ostatnich uroczystości było Pasowanie na Hono-
rowego Obywatela Gminy, którą uświetniło swoją obecnością
wielu znamienitych gości. Bohaterowie spotkania, dzieci
z najstarszych grup przedszkolnych, stały się obywatelami
Gminy Kłodawa, pasowane repliką szabli J. Piłsudskiego.
Była to chwila niezwykle wzniosła, pełna patriotyzmu, ucząca
dzieci miłości i poszanowania Ojczyzny. 

Co nowego w Wesołej
Gromadzie? 
W Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach rozpoczęły
się wakacje i nadszedł czas rozstania z naszymi przedszkolakami. Niewielu „starszaków” pójdzie
do szkoły, większość wróci do nas we wrześniu. W czasie tego roku nasi podopieczni przeżyli
wiele przygód, które pomogły im stać się twórczymi, odważnymi i dojrzałymi dziećmi.

Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak miło,
gdzie tak miło jak w przedszkolu.

Bo przedszkole uczy bawi nas,
bo w przedszkolu miło płynie czas.
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Wydanie Specjalne 2010

Przykładów naszej aktywności podczas pobytu w przed-
szkolu można by podawać jeszcze wiele, czego wyrazem są re-
lacje i pozyskane certyfikaty, umieszczone na naszej stronie in-
ternetowej: www.wesolagromada.pl

We wrześniu spotkamy się znowu, z liczniejszą Wesołą Gro-
madą, aby wspólnie bawić się, uczyć i miło oraz bezpiecznie
spędzać czas. „Hej , maluchy, hej dzieciaki,  co Wy na to, że
będziemy się bawili całe lato”.

Anna Stasiak-Sprawka



28

4 września 1945 roku, po prawie 6 latach wojny, w Kłodawie
odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Nowo miano-
wany Kierownik Powszechnej Szkoły w Kłodawie – Pan Piotr
Gliński – ogłosił rozpoczęcie nauki. Edukację tego dnia rozpo-
częło 35 uczniów lecz z każdym miesiącem ich liczba wzrastała.
Jednocześnie odbywały się kursy wieczorowe dla półanalfabe-
tów i analfabetów. Jak podaje Kronika Szkolna z 1945 roku po
4 miesiącach nauki odbyło się pierwsze zebranie wszystkich ro-
dziców i opiekunów, na którym Kierownik placówki osobiście,
bardzo szczegółowo przedstawił sprawozdanie o każdym
uczniu „pod względem pilności i sprawowania się”. W tym sa-
mym roku w szkole rozpoczęła działalność drużyna harcerska
oraz wiele kół zainteresowań, jak Koło PCK, Koło Ligi Morskiej,

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Koło Sportowe czy też Kółko
artystyczno-dramatyczne. 

W 1950 r. placówka w Kłodawie stała się szkołą 7-klasową.
Od września 1962 r. nowym kierownikiem została Jadwiga
Adamiec, która funkcję tę pełniła aż do 1981 r. Liczba
uczniów wynosiła w 1962 r.  331 i podzielono ich na 11 od-
działów. Nad rozwojem, zarówno umysłowym, jak też spraw-
nością fizyczną uczniów, ciężko pracowało 11 nauczycieli
oraz pani dyrektor. 

W latach 70-tych w ramach ogólnopolskiej akcji TYSIĄC
SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO Kło-
dawa doczekała się nowego budynku szkolnego, którego
otwarcie miało miejsce 4 września 1967 r. a działo się to przy

Historia szkoły w Kłodawie
W minionym roku szkolnym kalendarz szkolnych uroczystości był zdominowany imprezami
związanymi z obchodami 70–lecia istnienia szkoły w Kłodawie. Inauguracja obchodów jubileuszu
odbyła się 14 października 2015 r. podczas uroczystego apelu, na którym krótko przedstawiono
historię szkoły.
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ulicy Szkolnej 1 – i tu uczymy się do dziś. Już w następnym
roku mieszkańcy gminy w czynie społecznym rozpoczęli bu-
dowę boiska szkolnego, w czym pomagały im jednostki Woj-
ska Polskiego.  

Od 1973 r. placówka stała się Zbiorczą Szkołą Gminną
i objęła uczniów już nie tylko z Mironic i Wojcieszyc ale także
z Łośna i Santocka. 

Szkoła podstawowa nosi imię Adama Mickiewicza. W dniu
nadania imienia społeczność Kłodawy ufundowała szkole
sztandar, który z dumą reprezentuje nasz obiekt w trakcie
ważnych uroczystości szkolnych. 

Mĳały lata, zmieniały się czasy i zmieniali się dyrektorzy.
Kierującą prawie 20 lat szkołą Panią Adamiec zastąpił Marian
Chuchro w 1981 r. Po jego kadencji kierowali szkołą inni: Ge-
nowefa Hiniewicz, Krystyna Sadowska, Roman Szambelan,
ponownie Krystyna Sadowska, Roman Król, a po nim do
dziś Dorota Żołądziejewska. 

Od roku szkolnego 1999/2000 w Szkole Podstawowej zos-
tały przeprowadzone zmiany organizacyjne – powstał Ze-
spół Szkół, w skład którego weszła sześcioletnia szkoła pod-
stawowa i trzyletnie gimnazjum. 

W latach 2000-2005 rozbudowywano i modernizowano
obiekt. Dobudowano gabinety, rozbudowano boisko spor-
towe, wymieniono centralne ogrzewanie, wyremontowano
i zinformatyzowano bibliotekę szkolną, choć pierwszy kom-
puter w szkole pojawił się już w 1997 r. Obecnie skomputery-
zowane są wszystkie gabinety, a dziennik papierowy zastąpił
dziennik elektroniczny. 

W 2011 roku oddano nowo wybudowany budynek gim-
nazjum i nowoczesną halę sportową. Zespół Szkół w Kłoda-
wie cieszy się dziś dużym uznaniem mieszkańców, uczniów
i nauczycieli. Szkoła posiada doskonałe wyposażenie dydak-
tyczne, zapewnia bezpieczeństwo, daje możliwości rozwoju
zgodnie z zainteresowaniami. Kadra pedagogiczna jest w pełni
wykwalifikowana i w większości posiada podwójne kwalifika-
cje pedagogiczne oraz stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach z różnych
dziedzin, jak również w sporcie. 

Obchody 70-lecia szkoły zakończyły się w marcu 2016 roku
Dniem Absolwenta. Wszystkich zainteresowanych historią szkoły
zapraszamy do zorganizowanego kącika wspomnień „Z kart his-
torii naszej szkoły” oraz na stronę internetową szkoły.

Teresa Malinowska
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W ramach obchodów jubileuszu 70–lecia szkoły odbyło się
wiele ciekawych imprez, spotkań, wystaw i wycieczek. Ucznio-
wie wykonywali przeróżne zadania poznając tym samym his-
torię szkoły. Powstały wystawy archiwalnych zdjęć, szkolnych
kronik, pamiątek oraz ciekawych dokumentów, które ucznio-
wie pozyskali podczas wizyty w Archiwum Państwowym.
W marcu obchody zakończył Zjazd Absolwentów, na który
przybyli pierwsi uczniowie szkoły w Kłodawie rozpoczynający
edukację  w latach 1945–1950 oraz absolwenci kolejnych
roczników. Nie zawiedli również nauczyciele, dyrektorzy i inni
pracownicy szkoły. Zjazd był doskonałą okazją do wzrusza-
jących spotkań, podczas których wspomnieniom nie było
końca.

Rok szkolny 2015/2016 obfitował w uroczystości i imprezy
również o innym charakterze. Odbyły się spartakiady gim-
nazjalne, Gminny Konkurs Tenisa Stołowego, Gminny Kon-
kurs Recytatorski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, II
Regionalny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej „O kroplę
ze Źródła Marii”, II konkurs pod nazwą Gmina Kłodawa –

Moja Mała Ojczyzna oraz  uroczystości związane z różnymi
świętami.

W minionym roku szkolnym rozszerzyliśmy współpracę z Re-
gionalnym Ośrodkiem  Debaty Międzynarodowej  w Gorzowie
Wlkp. Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Kłodawie
realizowane przez ośrodek stanowiły uzupełnienie szkolnej
oferty edukacyjnej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii
i geografii i innych dziedzin. Realizowane tematy to:
–„Praktyczna realizacja debaty oxfordzkiej” – wprowadzenie

teoretyczne – kl. II, III.
–„Polacy na świecie”, „Udział Polaków w organizacjach mię-

dzynarodowych” – kl. III
–„Współczesne problemy bezpieczeństwa na świecie”, 
–„Podróż po świecie – prezentacja sylwetki wybranych państw”,
– „Praktyczna realizacja debaty oxfordzkiej” – warsztaty prak-

tyczne kl. II
– „Praktyczna realizacja debaty oxfordzkiej’’ – warsztaty prak-

tyczne kl. III.
D.Żołądziejewska

Najważniejszym wydarzeniem w mĳającym roku szkolnym
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różankach były obchody
70-lecia szkoły podstawowej. Główne uroczystości odbyły się
3 czerwca 2016 r., natomiast w całym roku szkolnym organi-
zowane były różnorodne akcje np. konkursy, wystawy, aż
wreszcie na początku czerwca przyszedł czas, by wszystko
podsumować w szerokim gronie zaproszonych gości, absol-
wentów, rodziców, byłych i obecnych pracowników szkoły.
Galę zainaugurowała uroczysta msza święta. Część oficjalna
odbyła się w murach szkoły. Wśród gości znaleźli się: Minis-
ter Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska,
która objęła nad uroczystością honorowy patronat, Lubuski
Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Wójt Gminy Kłodawa – Anna
Mołodciak, radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek,

proboszczowie, sołtysi, przedstawiciele nadleśnictwa, myśli-
wych, strażacy z jednostek OSP, absolwenci, dawni pracow-
nicy szkoły i wiele, wiele innych osób, którym jesteśmy bardzo
wdzięczni za to, że byli z nami w tym szczególnym dniu.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Elżbieta Pietruszkie-
wicz opowiedziała o historii Szkoły Podstawowej w Różan-
kach, przedstawiła kolejne osoby władające placówką, doko-
nała podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz
podziękowała wszystkim, którzy się do nich przyczynili. Kie-
rownicy i dyrektorzy zostali uhonorowani wiązankami kwia-
tów, symboliczne róże otrzymali byli i obecni pracownicy
szkoły. Po licznych przemówieniach, w których nie zabrakło
życzliwości, wielu ciepłych słów i wspomnień, przyszedł czas
na występy artystyczne. A było ich wiele, co więcej prezento-

Co się wydarzyło w kłodawskiej szkole

Na długo zachowamy w pamięci datę 
3 czerwca 2016 r.
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wali się nie tylko obecni uczniowie, ale również absolwenci,
nauczyciele, a nawet... rodzice. Wszyscy z ogromnym zainte-
resowaniem śledzili kolejne popisy – tańce, piosenki, scenki,
grę na akordeonie. Mieliśmy też okazję wysłuchać wiersza na-
pisanego przez absolwenta szkoły – Piotra Pikułę. Każdy wy-
stęp był zapowiedziany pięknym językiem staropolskim przez
niemal profesjonalnych konferansjerów – naszych absolwen-
tów – Aleksandrę Lawer i Dawida Głodka. Wielu absolwen-
tów i byłych nauczycieli skorzystało z okazji, by zwiedzić po-
mieszczenia szkoły. Część piknikowa uroczystości była równie

udana. Rozmowy, wspomnienia, a potem wspólny śpiew przy
akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał Zbig-
niew Tarasewicz, absolwent i były nauczyciel szkoły, były uko-
ronowaniem tego dnia. Żal było się rozstawać, tym bardziej,
że niektórzy przyjechali z bardzo daleka. Mamy jednak  na-
dzieję, że przed nami jeszcze wiele okazji do wspólnych spot-
kań, bo jak w piosence:

„Wiwat, wiwat szkoła nasza, do odwiedzin Was zaprasza,
tu wspaniale czujesz się i nie nudzisz wcale się”.
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Wydanie Specjalne 2014

Wydarzenia kulturalne i sportowe
Lato w Santocznie

Piękna pogoda przywitała gości festynu rodzinnego w San-
tocznie. Na scenie zagrały gminne zespoły: Kłodawianki, Bu-
kowina oraz Kaskada, zatańczył miejscowy zespół Rivers, kli-
maty cygańskie zaprezentowały siostry z „Jeg...duj...ROMA”,
a wieczorem wystąpił duet z zespołu Cocktail Boys.

XI Zawody Myśliwskie o Puchar Wójta Gminy
Kłodawa 

Koło łowieckie „Wilk” jak co roku wspólnie z Gminą Kłodawa
zorganizowało zawody w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Wójta
Gminy Kłodawa oraz o Puchar Prezesa Koła.

Bieg Trzech Jezior
17 lipca 2016 r. już po raz czwarty odbył się Bieg Trzech

Jezior. Jest to cykliczna impreza, która gromadzi miłośników
tego sportu nad Jeziorem Nierzym. 
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IX wakacyjne spotkania kulturowe – Indie
2 lipca 2016 r. sołectwo Zdroisko na kilka godzin zamieniło

się w egzotyczne Indie. To wszystko za sprawą odbywających
się tam „IX wakacyjnych spotkań kulturowych”.

15-lecie Sołectwa Różanki
Szklarnia i Turniej Sołectw

W sobotę 25 czerwca br. sołectwo Ró-
żanki Szklarnia obchodziło jubileusz
15-lecia. W ramach obchodów roczni-
cowych odbył się także gminny turniej
sołectw.

Zawody wędkarskie
25 czerwca 2016 r. tradycyjnie odbyły się zawody węd-
karskie o Puchar Wójta Gminy Kłodawa nad jeziorem
Kłodawskim. 

Festyn rodzinny w Rybakowie
W sobotę, 23 lipca br. na boisku sportowym w Ry-

bakowie, mieszkańcy naszej gminy bawili się na Fe-
stynie rodzinnym „Rybakowo da się lubić” 2016.



34

Wydanie Specjalne 2014

Polsko-niemiecki integracyjny obóz
„Kultura nie zna granic“

W pierwszym tygodniu lipca nad jeziorem w Lipach odbył
się coroczny obóz integracyjny, w którym udział wzięły dzieci
z Gminy Kłodawa i Seelow Land. W tym roku wyjazd na Lipy
zorganizowany został już po raz piąty. Uczestnicy spali w na-
miotach wojskowych, rozstawionych kilka dni wcześniej przez
pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego. Mimo nie-
rozpieszczającej pogody, atrakcyjny program i klimat obozu
sprawiły, iż nie było czasu na narzekania.

Pierwszy dzień to przede wszystkim zagospodarowanie na-
miotów, ale nie zabrakło kąpieli w jeziorze, wieczornego ogniska
i wspólnego pieczenia kiełbasek. Na drugi dzień rozpoczęły się
warsztaty artystyczne prowadzone w czterech sekcjach:

• sekcja plastyczna – instruktor Patrycja Grabarek
• sekcja muzyczna – instruktor Wojciech Horyd
• sekcja aktorska – instruktor Karolina Miłkowska-Prorok
• sekcja taneczna – instruktor Paulina Szaja
Zajęcia w grupach odbywały się od wtorku do czwartku do

godz. 14.00, o której serwowany był obiad przygotowany
przez bar „Ania” z Santoczna. Popołudnia upływały pod

znakiem wspólnych gier i zabaw oraz korzystania z kąpieli
i sprzętu wodnego ośrodka. Wieczory przejmował DJ Mute,
który zapraszał na dyskoteki połączone z karaoke i konkur-
sami tanecznymi „Just Dance”. Efektem warsztatów był spek-
takl „Kultura Nie Zna Granic”, w który były zaangażowane
zarówno polskie jak i niemieckie dzieci. 

Od samego początku obóz jest realizowany wysiłkiem wielu
osób i instytucji gminnych. O bezpieczeństwo dba Straż
Gminna, jednostki OSP (w tym roku OSP Różanki – dzię-
kujemy), ratownik medyczny i wodny. Opieką nad dziećmi
zajmują się instruktorki świetlic gminnych, a całość obozu
zlokalizowana jest na ośrodku wypoczynkowym pani Iwony
Tracz.

Obóz współfinansowany jest przez środki Urzędu Gminy
Kłodawa przekazane na ten cel przez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury,
który jest jednocześnie koordynatorem obozu. Obóz dofi-
nasowany jest również z fundacji Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży.  
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Zakończenie roku szkolnego to jednocześnie rozpoczęcie „Akcji Lato” na terenie
Gminy Kłodawa. „Budujemy Rzeźby z Piasku” to cykliczna impreza zaczynająca wa-
kacje, która odbywa się nad jeziorem w Kłodawie. W zabawie biorą udział głównie
uczestnicy świetlic, ale nie tylko. Tegoroczna, przepiękna pogoda sprawiła iż plaża tego
dnia wypełniona była po brzegi. Konkursy i zabawy przygotowała instruktor świet-
licy z Kłodawy Angelika Żelazowska. Najważniejsze tego dnia były tytułowe „Rzeźby
z Piasku”, które powstały na boisku do siatkówki plażowej. Ważnym aspektem po-
ruszanym w trakcie imprezy było bezpieczeństwo. W pierwszym wakacyjnym spot-
kaniu uczestniczyli strażacy OSP Santocko, ratownik medyczny i ratownik wodny,
który jednocześnie rozpoczął pracę nad kłodawskim jeziorem. Całość zakończył
wspólny grill. 

Jarosław Pikuła

Budujemy rzeźby z piasku

Z GOK-iem nam po drodze
Za nami pierwsze półrocze działalności. Z całą odpowie-

dzialnością możemy stwierdzić, iż w Gminie Kłodawa czasu na
nudę nie ma, a w Gminnym Ośrodku Kultury pomysłów na spę-
dzanie wolnego czasu nie brakuje. Cofnĳmy się do początku...
jedna z najgorętszych imprez w roku odbywa się na przekór...
właśnie zimą – początek stycznia należy do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

11.849,25 zebranych złotówek to tegoroczny wynik akcji Jurka
Owsiaka na terenie Gminy Kłodawa. Blisko 30 wolontariuszy roz-
poczęło kwestę po godz. 8 rano. Mimo chłodu i opadów młodzi
ludzie zachęcali mieszkańców do wzięcia udziału w finale i zasi-
lenia konta fundacji. Imprezę urozmaiciła kąpiel w jeziorze człon-
ków Klubu Morsów „Eskimo”. Start finału odbył się w Zespole
Szkół w Kłodawie. Tam czekały występy lokalnych zespołów
śpiewaczych i tanecznych działających przy GOK oraz uczniów
szkół z Kłodawy i Różanek. Tuż przed światełkiem do nieba za-
tańczyły pary ze Szkoły Tańca Fan Dance z Gorzowa, a na finał
wystąpił coverowy zespół EPIZOD. Imprezie towarzyszył kon-
kurs plastyczny dla najmłodszych pod hasłem „Wesoła zima”,
a w hali sportowej równolegle rozegrano Turniej Tenisa Stoło-
wego. Nie mogło zabraknąć licytacji, które łącznie przyniosły
kwotę ponad 3 tys. zł. Największym powodzeniem tradycyjnie cie-
szyły się fanty przekazane przez władze gminy w postaci „Kosza
Rozmaitości Wójta” oraz nalewki z „Piwnic Andrzeja” radnego
powiatu gorzowskiego.
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Ferie zimowe rozpoczęły warsztaty origami, które odbywały się
codziennie przez pierwszy tydzień. Uczestnicy rozwĳali swoje
umiejętności manualne, jednocześnie ćwicząc cierpliwość. Wy-
nikiem ich pracy były papierowe zwierzątka, bransoletki, koraliki
i inne ozdoby. Półmetek ferii zakończył występ magika Roberta
Szablewskiego oraz koncert w klimatach HIP-HOP-u, który od-
był się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, a wy-
stąpili m.in.: DJ Nambear, Patek&Dr Sybir, SoundBox,
Giant&Sagno czy E Ma Ho. Drugi tydzień rozpoczął Przegląd
Gminnych Grup Jasełkowych, następnie uczestnicy świetlic
wzięli udział w warsztatach filmowych w Miejskim Ośrodku
Sztuki. Na zakończenie ferii reprezentacje wszystkich świetlic
wzięły udział w Międzyświetlicowym Turnieju Sportowym „O
Puchar Wójta Gminy Kłodawa”.

W tym roku wyjątkowo szybko kończył się karnawał, toteż na-
sze coroczne, karnawałowe spotkanie zespołów śpiewaczych
„Łączy Nas Muzyka” odbyło się również w styczniu. Imprezę
swoimi występami uświetniły zespoły: Bukowina, Brzezinki, Echo,

Kłodawianki, Kaskada i Róży Kwiat, które nagrodzone zostały
gromkimi brawami ze strony zaproszonych gości.

Miesiąc luty to dawka dobrej muzyki i dobrego humoru. Wa-
lentynkowy wieczór upłynął w klimacie miłosnych melodii – re-
cital „Z miłością nam do twarzy” wykonała Agnieszka Kliszczyk,
której na gitarze akompaniował mąż Filip Kliszczyk. W drugiej
połowie miesiąca ze swoim autorskim programem „Made in Po-
land” wystąpił kabaret Czwarta Fala z Kielc. Młodość, pomy-
słowość i energia sceniczna – tak najprościej można opisać ich
twórczość. Ponad godzinny program przyniósł zgromadzonej
publiczności dużą dawkę pozytywnej energii i uśmiechu. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ze swoim recitalem
wystapiła w GOK-u Elżbieta Kuczyńska. Propagatorka poezji
śpiewanej umiliła wszystkim przybyłym Paniom wiosenny wie-
czór pięknymi dźwiękami oraz wierszami pół żartem-pół serio,
co pozwoliło spojrzeć na świat damsko-męski z innej... uśmiech-
niętej perspektywy.

Marzec był również okresem przygotowań do świąt wielka-
nocnych. Z tej okazji odbył się kiermasz ozdób w Zdroisku,
w którym udział wzięły gminne świetlice.
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Początek kwietnia należał do młodych wokalistów, a to za
sprawą kolejnej edycji konkursu wokalnego „O Kłodawskiego
Słowika”. Pierwszego dnia przeglądu wystąpiły przedszkolaki. Ich
występy oceniane były głośnymi oklaskami ich równieśników, któ-
rzy zasiedli na widowni. Drugi dzień występów oceniany był
przez jury w składzie: Agnieszka Kliszczyk, Elżbieta Kuczyńska
i Marek Zalewski. Nagrody przyznano w trzech kategoriach,
a laureaci reprezentowali Gminę Kłodawa na eliminacjach do
Lubuskiego Festiwalu Piosenki „Pro Arte” w Witnicy.

Pracowity okres mieli też uczestnicy świetlic. Turniej świetlic
gminnych, choć ma już za sobą kilkuletnią tradycję, odbył się
w tym roku w zupełnie nowej formule. Uczestników zabawy „za-
brano” na leśną wyprawę... gdzie czekała na nich taktyczna gra
plenerowa Laser Tag. W zawodach wzięły udział wszystkie
świetlice, a po trzech godzinach zmagań najlepsze z nich, Woj-
cieszyce, Rybakowo i Łośno, wywalczyły pamiątkowe dyplomy
i specjalnie zrobione puchary.

Niecodzienną atrakcją na pewno był wyjazd na „Błękitną
Szkołę” nad morzem. Dzieci ze świetlic w Santocznie, Rybakowie
i Różanek wraz z opiekunami pojechały na dwudniową wycieczkę
do Ystad. Celem wyjazdu było poznanie skandynawskiej kultury
i zwiedzenie szwedzkiego miasteczka. Największą atrakcją okazał
się jednak sam fakt płynięcia pełnomorskim promem.

W połowie kwietnia, dyrektorzy i główni księgowi jednostek
kulturalnych z terenu woj. lubuskiego, spotkali się w ramach IV
Lubuskiego Forum Kultury. Szkolenia i panele dyskusyjne od-
bywały się w CEA Filharmonia Gorzowska. Zaplanowano rów-

nież gorzowski szlak kulturalny,
którego gospodarzami byli:
Miejskie Centrum Kultury oraz
Miejski Ośrodek Sztuki w Go-
rzowie. Podsumowanie całego
forum odbyło się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłodawie
z/s w Wojcieszycach, w trakcie
którego odbył się recital Jana
Mierzyńskiego z zespołem oraz występ Andrzeja Jóźwiaka i Ja-
rosława Pikuły.

29 kwietnia, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
odbył się coroczny przegląd pt.: Mini Playback Show. W zaba-
wie udział wzięły zespoły reprezentujące 8 świetlic. Prezentacje
oceniało jury w składzie: Sylwia Beech – dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Gorzowie oraz Lidia Kowalczyk z Radia
Plus. Tegoroczny poziom był bardzo wysoki, toteż jury przy-
znało 5 równorzędnych wyróżnień oraz trzy miejsca:
I. Kłodawa – piosenka „Kamień z napisem Love” z rep. Enej
II. Santoczno – piosenka „Nasze Randez Vous” – Kombii&Mar-
garet
III. Rybakowo – „The Best” – Tina Turner

Sezon plenerowy rozpoczęła „Wojcieszycka Majówka”, która
odbyła się 3 maja. Przy mało sprzyjającej pogodzie, udało się
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Kłodawska parafia pod wezwaniem Matki Bożej Ró-
żańcowej tętni życiem. Dzieje się wiele zarówno w wy-
miarze duchowym, jak i materialnym (który na ducho-
wość często wpływa). Dużym wyzwaniem dla parafian
był remont kościoła w Kłodawie. Wnętrze zostało od-
świeżone, a przeprowadzone prace malarskie spowo-
dowały dużą zmianę w ogólnym wizerunku budynku.
Kościół stał się jaśniejszy i obecnie sprawia wrażenie
bardziej przestronnego. Remont przeprowadzono
dzięki ofiarności i cierpliwości parafian oraz wysiłkowi
projektantów i wykonawców.

Wystrój został też wzbogacony o wyobrażający serce
Pana Jezusa nowy witraż, który znalazł swoje miejsce
w oknie w bocznym wejściu do świątyni. 

28 lutego została poświęcona figura św. Michała Archanioła przywieziona przez uczestników parafialnej pielgrzymki z san-
ktuarium w Monte Sant’Angelo na górze Gargano we Włoszech. Poświęcenie figury przez michalitę z Gniezna, ks. Piotra Go-
łębiewskiego nastąpiło w czasie wielkopostnych rekolekcji. Od tego momentu modlitwa do św. Michała Archanioła jest jednym
ze stałych elementów Mszy św.

Do obyczajowości naszej parafii należy także coroczny Przegląd Pieśni Maryjnych,
który odbył się po raz piąty, 15 maja w Zesłanie Ducha Świętego. Przegląd jest ini-
cjatywą zespołu „Kłodawianki”, a patronat nad owym wydarzeniem przyjął ks. bis-
kup Tadeusz Lityński oraz wójt gminy Anna Mołodciak.

Z życia kłodawskiej parafii

przeprowadzić zaplanowane koncerty i wieczorną zabawę. Zde-
cydowanie lepiej sprawa się miała z naszą sztandarową gminną
imprezą, czyli „Kłodawską Majówką”. Tegoroczny festyn ma-
jowy odbył się przy pięknej pogodzie i bardzo dużej ilości zgro-
madzonej publiczności.

Czas szybko leci i zanim zdążyliśmy się obejrzeć przyszedł
czas wakacji. Letni program został przygotowany bardzo ob-
ficie, a najbardziej oczekiwanymi atrakcjami na pewno były:
Polsko-Niemiecki Obóz Integracyjny w Lipach, wyjazdy na
żużel, letnie turnieje sportowo-rekreacyjne oraz spektakle
teatru ART RE z Krakowa. 
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Kłodawską Majówkę rozpoczęto Gminnym Dniem Dziecka, 
w trakcie którego wystąpili młodzi artyści ze szkół w Kłodawie i Ró-
żankach, świetlice działające przy GOK z programem Mini Play-
back Show oraz laureaci Kłodawskiego Słowika. Wójt Gminy Kło-
dawa Anna Mołodciak oraz sołtysi z terenu Gminy Kłodawa
zadbali o darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, waty
cukrowej i soczków. Słodycze oraz lody zapewnili Państwo Adam
i Monika Głodek z Różanek. Przez pierwsze dwie godziny dostępny
był również za darmo "dmuchany zamek". Blok dla dzieci zakoń-
czył występ zespołu artystycznego "Buziaki" z Gorzowa, który
przez zgromadzoną publiczność został przyjęty głośnymi oklas-
kami. W bloku dla dzieci odbył się również bieg sportowy, nie za-
brakło gier i zabaw dla całych rodzin. Jedną z atrakcji była Lote-
ria Fantowa Wójta, w której udział wzięli najmłodsi uczestnicy
zabawy wygrywając cenne nagrody.

Blok Kultury i Tradycji Lokalnej rozpoczął się po godz. 15-tej.
W tej części można było zobaczyć i usłyszeć zespoły śpiewacze
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury: Kłodawianki z Kło-
dawy, Brzezinki z Santocka, Róży Kwiat z Różanek, Kaskada 
z Santoczna, Echo z Wojcieszyc, Bukowina ze Zdroiska oraz na
zaproszenie Wójta wystąpił chór Laudamus Te z Różanek. Wy-
stępy poszczególnych zespołów przedzielały pokazy taneczne
młodzieżowych formacji, działających przy poszczególnych świet-
licach w ramach sekcji GOK. Blok lokalny, mocnym akcentem za-
kończył zespół Epizod z Kłodawy, w którego wykonaniu można
było usłyszeć covery największych hitów o rockowym zabarwieniu.

Po godz. 18-tej na scenie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Kielecki
kabaret Czwarta Fala miał już okazję wczesną wiosną wystąpić 
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Ich program tak
się spodobał zgromadzonej publiczności i organizatorom, że ka-
baret ponownie pojawił się na Kłodawskiej Majówce.

Wieczór należał do zespołu Big Cyc. Zanim jednak zagrano
pierwsze dźwięki Wójt Gminy przeprowadziła główną loterię tego
wieczoru. Szczęśliwcy wygrali rowery, tablety oraz sprzęt rekreacyjny

z zachętą do korzystania z oferty turystycznej gminy. Po krótkiej pró-
bie technicznej, przy zachodzącym słońcu Big Cyc rozpoczął swój
koncert. Przez ponad półtora godziny można było bawić się przy
największych hitach zespołu. Pod, i na scenie Kłodawskiej Majówki
było naprawdę gorąco, a atmosferę dodatkowo podkręcał Skiba –
humorystycznymi opisami poszczególnych piosenek. Koncert za-
kończył się kilkoma bisami oraz pokazem fajerwerków.

Późnym wieczorem wystąpiła hiphopowa formacja Projekt
Lewy, a na deser zaplanowano koncert zespołu Cocktail Boys. Ze-
spół zagrał największe przeboje muzyki dance w autorskich aran-
żacjach w klimacie poprockowym.

Cała impreza miała charakter festynu rodzinnego, gdzie wąt-
kiem przewodnim była rekreacja i turystyka, którą można uprawiać
na terenie Gminy Kłodawa. Do skorzystania ze swoich usług za-
praszali przedstawiciele ośrodka "Azyl" i Centrum Konferencyj-
nego „Cysters” z Mironic, Leśniczówka „Przyłęsko”, czy ośrodek
wypoczynkowy „Lipy”. Nie zabrakło Nadleśnictwa Kłodawa, sto-
isk promocyjnych Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz seniorów, myśliwych 
i wędkarzy. Wójt zaprosiła na degustację Zupy Wójta, a Rady Ro-
dziców ze szkół w Kłodawie i Różankach sprzedawały domowe
ciasta. O sportowy aspekt zadbało Stowarzyszenie „OKO” – or-
ganizator tradycyjnego biegu „Szlakami Jeziora Kłodawskiego”,
grupa rowerowa, market Castorama na czele z Pawłem Midlo-
chem, który przeprowadził mistrzostwa na ergometrze, oraz kło-
dawski Wake Park, na którym przez kilka godzin można było bez-
płatnie spróbować swoich sił pod okiem profesjonalnych
intruktorów.

Nie można zapomnieć też o nowej kłodawskiej tradycji... czyli
narodzinach Jeziorki, która mamy nadzieję będzie nam towarzy-
szyć w przyszłych edycjach imprezy.

IX Kłodawska Majówka była bardzo udana. Dziękujemy 
naszym mieszkańcom, gościom i wszystkim organizatorom za 
super zabawę.

Jarosław Pikuła

Niewątpliwie jednym z trudniejszych zadań stojących przed parafią stała
się realizacja projektu wspólnego grobowca, do którego zostały złożone do-
czesne szczątki zmarłych kapłanów, pochowanych na kłodawskim cmen-
tarzu. We wspólnym grobowcu, usytuowanym na wzniesieniu w centralnej
części cmentarza spoczywają ks. Józef Krok, ks. Jerzy Wagner, ks. Henryk
Dytko oraz ks. Marek Orpel. Całe przedsięwzięcie zwieńczy pomnik upa-
miętniający kapłanów związanych z naszą parafią oraz ołtarz polowy.

Nie sposób też pominąć ważnego wydarzenia, jakim był jubileusz
ks. proboszcza Tadeusza, który ma już za sobą 25 lat posługi kapłańskiej,
z czego sporą część w parafii kłodawskiej. Gratulujemy, drogi księże.
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